Notícies del Ferrocarril
Novetat editorial
Després de l’aparició del llibre El tren petit de Banyoles, de Josep Grabuleda, ara és
l’historiador gironí Josep Clarà qui ens informa de la propera edició del llibre Història
gràfica del tren d’Olot, un llibre guiat per l’objectiu de defugir de l’abús de les dades
tècniques, que ja són recopilades en altres llibres, i sense caure mai en el
sentimentalisme o la nostàlgia.
Aquesta obra està profusament il·lustrada amb més de 150 imatges i documents , la
gran majoria dels quals són inèdits, sobre el recorregut, les estacions, les locomotores,
els usuaris, els treballadors, les vicissituds i la clausura final de la línia.
El llibre estarà disponible per Sant Jordi, amb un preu de venda al públic de 21 euros.
L’edita Curbet Comunicació Gràfica.
També us volem ressenyar que l’Ajuntament de Sils ha editat un fulletó que recull
articles sobre l’estació de RENFE d’aquesta localitat de la Selva. Si el voleu rebre ens
ho podeu comunicar al telèfon o al correu de l’Associació, que en farem una única
comanda i us el farem arribar ben aviat.

Dipòsit de locomotores a Girona de la companyia MZA.

EL SEMÀFOR
Núm. 6

març de 2004

Butlletí de l’Associació d’Amics del
Ferrocarril de les Comarques Gironines.
Atemptats a Madrid
L’Associació d’Amics del Ferrocarril de les Comarques Gironines
vol expressar la seva repulsa pels salvatges atemptats perpetrats
a Madrid el passat dia 11 de març.
Els criminals van escollir el ferrocarril, objecte de la nostra
afecció, com a mitjà per matar a 190 persones i ferir-ne més de
1.400.
Des d’aquest butlletí volem donar el condol per les víctimes i
expressar la nostra solidaritat amb tots els afectats.

Fira de Fornells 2004
Els propers dies 24 i 25 d’abril celebrarem una nova edició de la Fira de Fornells, on
també s’hi inclou la diada de la nostra associació.
No cal que us diguem que esperem la vostra presència, suport i col·laboració per
l’organització d’aquest esdeveniment. Calen voluntaris per a feines de coordinació,
acreditacions dels membres d’altres associacions, circulacions al circuit de vapor viu,
control de les cues, vigilància al museu i funcionament de les maquetes.

Assemblea del diumenge 8 de febrer de 2004
El dia 8 de febrer de 2004 va tenir
lloc l’Assemblea general ordinària
d’enguany, on es va decidir que el
Semàfor es farà trimestralment (4
números). Si en l’intermedi hi ha alguna cosa important, es farà un
FULL INFORMATIU annex. Més
informació sobre l’Assemblea a la
pàgina següent.
Associació d’Amics del Ferrocarril
de les Comarques Gironines

Doncs si, així era. Ens agradaria que ens fessiu arribar tota la documentació i informació
que en tingueu, per a la nostra base de dades.

Pompeu Fabra, 26 (estació de RENFE)
17458 Fornells de la Selva
Telèfon 972 47 61 26.
Correu E. aafcg@hotmail.com

Notícies de l’Associació:

Maquetisme

Assemblea general ordinària de socis

Article sobre una maqueta de l’estació de Sant Jordi Desvalls

Varis temes es van decidir el passat dia 8 de febrer als nostres locals, començant per
l’informatiu El Semàfor, que tindrà una periodicitat trimestral i sortirà a finals de
març, juny, setembre i desembre. A la nostra revista hi publicarem les altes i baixes de
socis que es vagin produint.

En el número del proper mes de maig (nº 10) de la revista Paso a Nivel, sortirà publicat
un article sobre la maqueta de la estació de Sant Jordi Desvalls que està realitzant el
sr. Ricard Mocholí, simpatitzant de l’AAFC.
Aquesta publicació és un premi per haver guanyat, en l’apartat de modelisme, en el

També es va decidir fer un inventari del material del museu, del vapor viu i de les
maquetes.
Finalment es va creure convenient que tots els socis tinguessin un exemplar dels
estatuts de la nostra Associació. Per tant els anirem publicant com una separata del
semàfor a partir del proper número.
No obstant considero interessant remarcar l’Article 7e., degut a que la devolució de
rebut de quotes, pels Bancs ens ocasiona unes pèrdues econòmiques importantíssimes,
doncs arriba a representar un 20 % de l’import girat, apart que us he de dir que
administrativament reepresenta un enutjós problema de registres, de llistes, de
moviment de Bancs, etc. Creieu-me que no és un problema petit, sigueu solidaris i
per favor col·laboreu.
Joan Fernández
Estatuts de l’Associaciació d’Amics del Ferrocarril de les Comarques Gironines
Art. 7e. Són causes per ser donat de baixa de l’Associació:
1.- Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar la seva decisió a la
Junta directiva.
2.- No satisfer les quotes fixades.
3.- No complir les obligacions estatutàries.
I tal i com es va aprovar a la darrera Assemblea, fem públics els darrers moviments de
socis:
Baixes
1-1-2004
soci núm. 92
Albert Marquès i Masó
1-1-2004
sòcia núm. 93
Cristina Marquès i Masó
1-1-2004
soci núm. 138
Albert Serna i Marquès
1-1-2004
soci núm. 139
Guillem Serna i Clarà
No s’han produit noves altes.

Inauguració del nou Ajuntament de Fornells de la Selva
Un grup de socis de l’AAFCG vam assistir a la inauguració del nou ajuntament de
Fornells de la Selva, acte que es va celebrar el passat divendres dia 27 de febrer de
2004, i que va ser presidit pel Conseller de Governació de la Generalitat, l’Honorable
Sr. Joan Carretero i per l’alcalde de Fornells de la Selva, Il·lm. Sr. Gabriel Casas.

concurs d’articles per a afeccionats que organitzen la revista Paso a Nivel i la web
Railwaymania.com.

Fira Modelarium, a Vic, el 4, 5 i 6 de juny de 2004
Fira sobre modelisme ferroviari, naval, aèri, slot, ràdio-control terrestre, naval i aeri,
maquetisme estàtic, warhammer, cases de nines i diorames.
Per a més informació visiteu la web http://www.modelarium.com

Escala N
Ara com ara és la més activa de l’associació, podent-se veure circular fins a quatre
composicions simultàniament. La restauració de la maqueta segueix a bon ritme i ja
sols falta arreglar la platja de vies de mercaderies i alguns elements decoratius.

Escala HO
S’han comprat les màquines digitals 319 i 320 de Roco, amb un kit d’iniciació al
sistema digital.
La casa MS Model de Binefar té el projecte de fabricar la locomotora 250 de RENFE,
amb motorització de ROCO i a rigurosa escala HO. El seu preu varia segons la decoració
entre 165 i 190 Euros. Els interessats podeu dirigir-vos a l’apartat de correus 27,
22500 Binéfar (Osca) o per correu electrònic a msmodel@wanadoo.es.
L’adreça web, on trobareu alguns detalls més del projecte, és:
http://perso.wanadoo.es/msmodel/index.html.
Aquesta casa anuncia també futures propostes per a l’escala N.

Circuit de 5 i 7 1/4 polzades
La incorporació nou enginyer municipal que ha de contractar l’Ajuntament de Fornells
ens ha de permetre tirar endavant definitivament el projecte del túnel-mirador.

EL FUTUR FERROVIARI, a la Ciutat Comtal

Notícies de la Federació Catalana

En aquesta ocasió no parlaré de personatges catalans, tampoc del AVE Madrid-Frontera
francesa, ni dels forats a la línia etc., dels quals ja estareu tips de sentir-ne parlar, però si he
considerat que encara que ens agafi una mica lluny, no tant per que estigui a l´abast en un
proper futur de la majoria de nosaltres, que en un moment de la nostra vida, tindrem els
uns per caprici i els altres per força,
de viatjar a la Ciutat de Barcelona.
El cas es que ja està projectat el
que serà l´estació que acollirà
l´arribada de l´Alta velocitat a LA
SAGRERA, la que es convertirà
en l´estació ESTRELLA del ferrocarril.
El projecte te un cost de 398
milions de euros, dels que 275 els
aportarà el Ministeri de Foment,
105 milions, la Generalitat; 16
milions l´Ajuntament i a més, uns
196 milions dels aprofitaments
urbanístics, que es produiran dels terrenys que quedaran lliures, doncs les vies seran totes
soterrades, i l’edifici al exterior, essent el punt neuràlgic del nou sistema de transport
públic de la Ciutat Comtal i tota la seva regió metropolitana.
En el desenvolupament del projecte s´han tingut en compte els sistemes que intervenen en
el conjunt d´actuacions, que son l’ALTA VELOCITAT, RODALIES I REGIONALS en ample
ibèric, Metro, Estació d´Autobusos, aparcament de vehicles i el sistema viari.
Les propostes abasten el cobriment de les vies, des de l´actual pont urbà de Felip II fins al
nus de La Trinitat, es a dir des-de el començament de l´actual estació de La Sagrera, fins
després de la de Sant Andreu, inclosos els tallers de RENFE i Talgo.
Barcelona tindrà dos estacions d´alta velocitat, Sants i La Sagrera, que possiblement
distribuiran el tràfic alternativament, segons procedències, i en les que tots els trens de
viatgers hi tindran parada, amb una mitjana de 86 trens diaris, en cada sentit, entre alta i
baixa velocitat.
Les andanes tindran una longitud de 400 metres, a fi de permetre la circulació de trens
dobles, amb 8 vies, amb connexió per la banda de Sant Andreu, dels nous Tallers tant per
trens de rodament variant, com els d´ample fixe. Les andanes de A.V. tindran una amplada
de 12 metres i els de rodalies 10 m., permetent l’accés de vehicles auto propulsats.
No està previst augmentar els serveis, i molts d´ells, es substituiran en línies coincidents per
serveis regionals d´alta prestació en ample UIC (1.435) Girona-Figueres.
L´estació de Sagrera, s´organitzarà en varis nivells superposats, l´ inferior, metro i rodalies,
amb dos nivells mes, Metro línies 9 i 4. Nivell mig, l´aparcament i estació d´autobusos El
nivell superior casi coincideix amb l´actual nivell de les vies, amb l´alta velocitat i les rodalies
de la costa. El nivell del vestíbul principal, sobre l´anterior, i a nivell del carrer, es situaran hotels, restaurants, oficines, centres d´oci etc.....
El disseny de la nova estació encara no està fet, però sembla ser que serà amb màxima
lluminositat natural al vestíbul i a les andanes.
I desitjo que no us hagi provocat mal de cap, i que poguem, amb salut, fruir del que
indubtablement influirà en les nostres vides necessàriament.

Necrològiques

Joan Fernández i López

Des de la Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril ens donen la trista notícia de la
mort, el passat dia 15 de gener, d’en Francesc Vila i Almirall, membre fundador dels
Amics del Ferrocarril de la Comarca de l’Anoia i de la Federació Catalana d’Amics del
Ferrocarril.
També és el seu mèrit que la línia de FGC Martorell-Igualada no estigui clausurada:
un bon dia, davant l’imminent perill real de tancament, junt amb una munió de
«marxaires» van aconseguir paralitzar el que semblava cosa feta. La llarga caminada
des de Martorell fins a Igualada, recollint pel camí tota mena d’adhesions en forma
de recolzament o senzillament afegint-se a la marxa va tenir èxit, i tot en una època
en que les dissidències al dictat oficial eren posades en causa.
Descansi en pau.

Assemblea de la Federació Catalana a Navarcles
El passat dia 7 de març, a Navarcles, va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària de la
Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril, organitzada per la pròpia Federació i pels
Amics del Tren Bages Club. Esperem donar-vos notícies ben aviat dels temes que es
van debatre.

Inauguració del nou local social d’AFEVI
El dia 28 de febrer de 2004 els nostres amics d’AFEVI van inaugurar el nou local
social, situar al carrer Pere Riudor 28, baixos dreta, a Vilanova i la Geltrú. El telèfon és
el 93 815 91 04 i la seva web és a http://www.afevi.org.
Des d’aquí els volem felicitar per aquest nou i fantàstic local.

Més amics del ferrocarril
L’Associació d’Amics del Tren Olot-Girona, ens comunica les seves dades de contacte:
Associació d’Amics del Tren Olot-Girona
ASAMTOG
Apartat de correus 143
17800 Olot

Notícies de la Federació Espanyola
Els propers dies 11, 12 i 13 de juny, a la ciutat de Burgos, tindrà lloc la celebració del
Congrès de la Federació Espanyola d’Amics del Ferrocarril. Hi ha previst un extens
programa d’activitats que podeu consultar a la web http://www.abuaf.com.
El preu és de 200 Euros, hotel Apart.

CALENDARI D’ACTIVITATS ANYS 2004*
ABRIL
Dissabte 24, Diumenge 25
FIRA DE FORNELLS DE LA SELVA
TROBADA DEL FERROCARRIL DE FARTXA a Benicàssim (Castellò)
Diumenge 25
JORDIADA. Club d’Amics del Ferrocarril de Cornellà.
MAIG
Diumenge 8
VIATGE EN TREN HISTÒRIC A FIGUERES
Organitza: Federació Catalana. Lloc: Badalona
Diumenge 16
XVII TROBADA DE VAPORISTES A VILANOVA I LA GELTRÚ Al Parc de Ribes Roges
Lloc: Parc de Ribes Roges
Organitza: AFEVI
JUNY
Dissabte 5
LA NIT DEL TREN - X. A Palau de Plegamans
Organitza: Associació d’Amics del Tren de Palau.
Dissabte 12, Diumenge 13
24 HORES VAPOR VIU AL PARC DE L’ORENETA A Barcelona.
Organitza: Centre d’estudis Modelisme Vapor Barcelona-Sabadell.
Diumenge 20
TROBADA DE VAPORISTES A L’HOSPITALET A L’Hospitalet de Llobregat.
Organitza: Amics del Ferrocarril de L’Hospitalet de Llobregat.
Lloc : Rambla de la Marina.
JULIOL
Dissabte 3, Diumenge 4
IX TROBADA INTERNACIONAL DE MODELISTES AL PARC DE VALLPARADIS. A Terrassa.
Organitza: Club Ferroviari de Terrassa.
Dissabte 17
XIII CIRCULACIONS NOCTURNES A VILANOVA I LA GELTRÚ Al Parc de Ribes Roges
Organitza: Amics del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú, AFEVI.
de les 7 de la tarde del dissabte fins les primeres hores del diumenge.
Del 22 al 25
ACTES DEL 150 ANIVERSARI DEL FERROCARRIL BARCELONA-GRANOLLERS.
Agrupament ferroviari de Barcelona.
(* Extret de la pàgina web d’Afevi)

AGOST
Dissabte 14,
TROBADA DE VAPOROSOS. Al circuit de l’estació de Castell d’Aro
Organitza: Trenet Vall d’Aro.
SETEMBRE
Dissabte 4 ,Diumenge 5
TROBADA AL CIRCUIT DEL PARC DE CATALUNYA A SABADELL
Organitza: Centre d’estudis Modelisme Vapor Barcelona-Sabadell.
Per determinar
TROBADA DE VAPORISTES A RIBA ROJA DE TÚRIA
Organitza: Centro Ferroviario Vaporista de Riba Roja de Túria.
Diumenge 19
FESTA DEL TRENET Al Masnou
Organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou.
OCTUBRE
Diumenge 3
VIATGE ANYAL
Organitza: Federació.
Diumenge 17
FESTA DEL TRENET A CORNELLÀ
Organitza: Club d’Amics del Ferrocarril de Cornellà.
Diumenge 31
4A TROBADA DE VAPORISTES DEL VALLÈS OCCIDENTAL A Can Noguera Park de la
Garriga
Organitza: Via Oberta.
Dissabte 22 , diumenge 24
DIA DEL TREN FERROCARRIL DE LAS DELICIAS Al Museu Nacional Ferroviari
Organitza: Madrid.
NOVEMBRE
Diumenge 13
CELEBRACIÓ XII ANIVERSARI DEL TREN DE PALAU
Organitza: Tren de Palau.
Diumenge 14
JORNADA DE LA VIA «0», LA RECAPTACIÓ DEL PARC PER A ENTITATS BENÈFIQUES
Al Parc de Ribes Roges de Vilanova i la Geltrú .
Organitza: Associacions del FC de Catalunya i d’altres indrets, entre elles AFEVI.
Diumenge 21
ACTES DEL 150 ANIVERSARI DEL FERROCARRIL BARCELONA A MOLINS DE REI.
Organitza: Agrupament ferroviari de Barcelona.
Organitza: Cornellà i l’Hospitalet.

