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EDITORIAL

Ha passat un altre any, i just és que rendim comptes de la marxa de
la nostra associació.
Hem de començar comentant el trasllat a l'estació de Renfe, on ens
l'han guardat de la maqueta de N amb divers material, cedida pel soci
protector Sr. Esteva.
L'associació s'adhereix a la Federació Catalana d'Amics del
Ferrocarril. A l'assemblea General que es celebra el 17 d'abril a la seu de
l'Associació de Cornella de Llobregat situada a l'antiga estació dels
Ferrocarrils Catalans ens representen l'Alex Caldes i en Joan Fernandez.
Varem estar a les revistes Claxon i Revenda, als diaris Girona i
Punt, ens van entrevistar a la televisió de Figueres, tot fen promoció de
la diada de Vapor Viu que es va dur a terme el dia 23 d'abril a la plaça
Salvador Espriu de Girona amb la col.laboració del Club Ferroviari de
Terrasa, L'Ajuntament de Girona, La Diputació de Girona i el
Departament de cultura de la Generalitat.
També l'associació va estar present als actes de celebració del 10º
Aniversari dels amis del Ferrocarril "Eurofer" viatjant a Tarragona amb
una 333 i a Vilafranca del Penedes amb la Mikado 141F-2111.
El més de Maig per motius professionals que l'impedien atendre el
càrrec el nostre president ens presentà la dimissió, el seu lloc serà
cobert en la propera assemblea per decisió de la Junta.
El soci Sr.Bigas, després de varies gestions va aconseguir vendre
èxitosament els carrils dipositats per l'associació al seu magatzem.
A requeriment del Sr. Carles Sapena varem facilitar a la Diputació
de Girona informació sobre senyals amb campanes d'estacions, editen
un llibre sobre campanes i Renfe no responia les seves peticions
d'informació.
L'Onze de setembre la maquina de vapor d'en Valentí va
representar a l'associació en la Jornada de Vapor Viu del Masnou i
posteriorment ens traslladarem a Lloret per gestionar la compra (en molt
bones condicions) del material del nostre circuit de 5 pulsades. Les
travesses i els tirafons els varen col.locar els amics de Sant Feliu.
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El 23 d'Octubre novament varem assistir a la Festa del Trenet a
Cornella de Llobregat amb la nostra maquina ( i que consti que dic
nostra, donat que ens representa ) la d'en Valentí. Quan tinguem mes
maquines ( actualment en construcció ) també direm les nostres
maquines, perquè encara que no les ha pagat l'Associació ens
representen tan dignament, les cartes d'agraïment que rebem després
de cada participació així ho demostren.Durant els dies 5 i 6 de novembre
es celebrà a l'Illa Diagonal de Barcelona, el IIº Saló de modelisme
maquetisme i radiocontrol, organitzat per Hobby Tren i a la que
aportarem la nostra col.laboració a l'estand de la Federació Catalana,
venen pins i d'altres.
Els dies 18, 19, 20 i 25, 26, 27 de novembre, també es celebrà al
Poble Espanyol de Barcelona el IIº Saló de modelisme igualment la
nostra associació col.laborà al stand de la Catalana.
El dia 15 de novembre varem rebre les claus del local que tenim
contractat amb Renfe i que tindria d'estar lliurat el 1 de Setembre. Es
tracta d'un local de 23 metres quadrats, no es gaire, però al menys tenim
un lloc de reunió i podem guardar les maquetes.
Del 18 de Desembre al 4 de Gener, durant la celebració de la 12ª
Exposició de Col.leccionisme que organitza anualment la Societat
Filatèlica Gironina, va ser invitada la nostra associació que va aportar la
Maqueta de N i HO construïda pel soci Sr. Figueres i propietat de
l'Associació així com material rodant divers de propietat de varis socis.
Ha estat un gran èxit, dons ens em donat a conèixer, em fet socis, em
establert bones relacions i estem invitats a la propera exposició.El mes
de desembre amb motiu del 50 aniversari de l'Associació d'Amics del
Ferrocarril de Barcelona, vaig assistir a una trobada de presidents
celebrada a l'Estació de França amb visita a la maqueta instal.lada al
vestíbul, Posteriorment acompanyats pel president varen recorre las
instal.lacions de la seva seu digne local que es pot visitar i que de segur
sereu ben rebuts.
Com resum final os diré que actualment som inscrits 72 socis un
protector i un d'honor que les baixes han estat 5, les altes 16 ( 4 infantils
) Pel que el numero final es de 61 adults i 11 infantils.
Des d'aquestes línies vull cridar a la participació activa ja tenim
local i una magnífica maqueta en marxa, tots plegats podem gaudir d'una
afecció que nos es comú.
Joan Fernandez President Accidental
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25 ANYS D'HISTORIA
La Història d'un tren que va trencar fronteres ; va començar com un tren de luxe i ha
acabat gaire ve com un regional.
L'octubre de 1966, PATENTES TALGO posa en marxa un sistema de canvi d'amplada
de via sense tenir que canviar d'eixos, el sistema RD ( Rodolada Desplaçable ).RENFE al
setembre de 1968 s'adhereix al pol internacional Trans Europ expres ( TEE ) contribuint amb el
Talgo III RD. Fent el viatge d'inauguració de Madrid a Paris per la frontera d'Irun.
El dia 1 de Juny de 1969 es va crear la primera relació regular amb Talgo III RD
Barcelona a Ginebra (Suissa) sense transbordaments, era un tren de luxe només amb 1ª
classe, amb tracció feta per màquines diesel, Krauss Maffei, serie 3000 T amb els números
3003 T i 3004 T d'ample RENFE i les 3001 T, 3002 T i 3005 T d'ample internacional; pel
trajecte Cervere-Geneve van circular fins el 27 Setembre de 1970, que varen ser sustituides en
el trajecte Barcelona-Port Bou, per màquines elèctriques de la sèrie 7600 adaptades i per al
part Francesa les màquines diesel tipus BB 67400 via Chambery-Grenoble fins a principis del
76,varen anar via Lyon-Brateaux, per assegurar la tracció elèctrica entre Narbone i Geneve
amb les maquines BB 9300 que fou fins al maig de
1982.

locomotora 3000 T remolcan el Talgo III RD direcció ginebra entre el 1-6-69 i el 27-9-70
A principis dels anys 80 va perdre la categoria de TEE i el convertiren en un Interciti
incorporant la 2ª classe.
Tornant a la tracció, la part Espanyola quan van sortir les maquines 269-500 van
substituir les 276 després van ser les 269-200 excepcionalment l'han estirat la 250 i rarament
la 252.
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Quan es feia la maniobra del canviador direcció Ginebra eren els tractors 304 i
actualment son els ( Mabi ), per part Francesa; a partir de l'any 1982 varen ser les elèctriques
BB 7200 de Cervere fins Ginebra, Passant pel traçat inicial Valance-Grenoble i Chamberi
acoblada a aquesta una BB 67400, per no tenir catenaria en aquest tram i curiosament a l'estiu
de 88 una CC 72000.
Fa uns quatre anys una composició Catalan Talgo ve patir un xoc frontal amb un Corail
en el tram Valence-Chamberi en el qual van perdre la vida dues persones del Corail dels molts
ferits del accident una minsa part eren del Talgo que els donaren d'alta el mateix dia. Van
quedar destrossades las dues maquines la BB 7200 i la BB 67400 així com un furgó
generador; Entretant no es va poder repatrià el tren van fer circular una composició de Talgo
Pendular RD.

Entran al canviador d'eixos Talgo amb direcció Barcelona 23-10-94
L'any 1991 va perdre les sigles Eurociti pel gran número de parades que li va imposar la
SNCF.
També es volia canviar les composicions pel Talgo Pendular RD però els Francesos de
Cervere fins a Bellegarde li volien afegir cinc o sis cotxes Corail perquè els interessava poder
portar més gent ja que el contracte no i havia cap clàusula.RENFE que fa el manteniment no li
interessava i continua amb Talgo III RD.
En el canvi d'horaris del 25 de setembre de 1994,aquest tren només arriba fins a
Montpelier,i d'aquesta estació fins a Ginebra el trajecte el fa el TGV. Aquest dia l'ambient al
canviador de Portbou era desolador, tothom critica la gran pèrdua d'un gran tren, que ha
acabat gairebé com un regional gràcies a RENFE,SNCF i CFF,aquest tren es troba en perill
d'extinció.
F07 Jaume Antich Fulcará
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MARCOFILIA
MATASEGELLS FERROVIARIS 1994

El Primer d'abril, els amics del ferrocarril de Saragossa organitzen cada any un
tren especial amb màquina de vapor, remolcant coxes vetusts de la Cia. Internacional
de Coches Camas ( Wagons Lits Cook ) de la que son propietaris " Per donació de
RENFE " el qual trasllada a socis, familiars i amics a les festes de la semana santa de
la Puebla de Hijar i regres.
Aquestes festes son molt populars, pel fet de que durantr tota la setmana fan
sonar tambors i bombos continuament. Vaig assistir aquest dia a l'arribada del "tren del
tambor" a la Puebla de Hijar i personalment vaig poder comprovar que es rep el trenen
gran soroll de tambors de tota mena que fan molt espectacular, a mes de
sorollosa,l'arribada dels viatgers que durant unes horas viuranaquesta demostració
religioso-folclorica amb espectació.

Els amics del ferrocarril no son sols ferrocarrilers sinó que com a part indiscutible
del que representa la cultura filatèlica, omplen la seva afecció amb la petició d'un
matasegells especial que temàtica i historicament doni fe de la seva presencia a la
Setmana Sant Bilbilitana any darrera any i si no és posible, matasegellant amb el
matasegell ordinari.
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Reproduexo una targeta conmemorativa, editada aquest any amb matagells "Ruta del
tambor y Bombo -Tren del tambor- 1 de abril 1994 La Puebla de Hijar ". a la qual a la
part de dalt hi posen un caxet amb tinta violeta amb la figura de la máquina de
vapor,locomotora tipus 2-4-2-T ( o sigui dos rodes petites devant, quatre rodes motors i
dos rodes petites al darrera-sota la cabina tender- i la T que representa que no porta
tender independent o remolcat ) Aquesta màquina, que sol remolcar el tren, també es
propietat de l'esmenada associació.

Aquest catxet l'apliquen a tot el material que ells venen per a sufragar les despeses
que representa posar el moviment el tren, que tot i essent de propietat, posarlo en
circulació per les vies de RENFE te un cost superior al mig milió de pessetes.
Pel qual fet, comprovem que els "Amics del ferrocarril" com a filatelistes, també son
amics nostres, i dignes d'aplaudiment per saber compaginartan bonicament aquestes
dues grans afeccions TREN_FILATELIA .
Aupa i endevant germans Aragonesos.
F 05 Joan Fernandez
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RINCÓN DEL COLECCIONISTA
VARIACIONES SOBRE UN MISMO TEMA
La casa PAYA Hnos. fabricó antes y después de la II guerra mundial, unos excelentes
coches de pasajeros, a bogies y en escala "O" del tipo corto, es decir de 30 centímetros en
diferentes versiones: Ref. 1372 coche cama en azul, coche restaurante en verde, coche salón
en rojo y coche pasajeros en marrón. Ref. 1371 en colores verde y marrón así como la Ref.
1359 un furgón - correos en verde que servia para completar la composición.
Aquí vamos a tratar de la Ref. 1371 y de las variaciones observadas. Como decíamos, se
trata de un modelo de 30 cms. de largo y con 15 ventanas en la caja. Es decir, las cajas son
idénticas para todas las variaciones que vamos a ver a continuación.
Para empezar y en cuanto al pintado general de la caja, tenemos en principio dos colores:
el verde claro y el marrón, a partir de aquí empezamos con las primeras variantes
consideradas como normales y que se refieren al tipo de coche: Pasajeros de I, de II y de III y
pueden encontrarse tanto en un color como en el otro. Hasta aquí la cosa es perfectamente
comprensible, pero ahora vienen las variantes que no tienen ninguna lógica y que clasifico en
la siguiente tabla.
Ref.
1371
1371
1371
1371
1371
1372
1372

Tipo
II
III
II
III
III
I
III

Caja
Verde
Verde
Verde
Marrón
Marrón
Verde
Azul

Marco ventana

inscripciones

amarillo
incoloro
blanco
ausente
naranja
ausente
amarillo

plata
oro
oro
plata
oro
oro
oro

Para acabar de complicar, los dos últimos modelos corresponden a la ref. 1372 (que
corresponde al coche de 7 ventanas grandes), pero en este caso la caja es idéntica a la ref.
1371, es decir, con 15 ventanas. En cuanto al tipo de coche, los acabados no tienen nada que
ver con la clasificación. Tenemos por ejemplo, de II con caja verde y con marcos amarillos ó
blancos y letras plateadas ó doradas. Del tipo III con caja verde ó marrón e incluso azul. Del
tipo I conozco solamente la ref. 1372 y ninguna de la 1371. En catálogos he visto también un III
de color rojizo ó marrón y un II azul con marcos blancos, los dos con ref. 1371, pero este
número está colocado a la izquierda de la caja en lugar de la derecha como es norma en los
demás relacionados.
Es una verdadera lástima la falta de información que sufrimos en este país, para datar los
años ó épocas de fabricación de las diferentes variedades que han ido apareciendo a través de
los años, ya sea por falta de cuidado ó por exceso de pintura de un color determinado lo que
ha motivado que en ciertas épocas los mismos modelos fueran pintados de uno u otro color.
En los antiguos catálogos poca cosa podemos descubrir ya que no están datados y la mayoría
de las reproducciones son en blanco y negro.
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Si bien desde el punto de vista del coleccionista es interesantisimo este potpurri, en cuanto
se pretende hacer un estudio serio, uno no sabe por donde empezar la búsqueda y pronto se
da cuenta de que este trabajo hoy por hoy es impracticable debido a lo antes mencionado. Si
alguien dispone de más información, agradecería me la hiciera llegar a través de la asociación,
maxime si conoce de algún modelo no reflejado en la tabla expuesta más arriba.

De las marcas extranjeras más conocidas tales como Márklin, Hornby, Bing, Lionel, etc. es
fácil catalogar prácticamente cualquier modelo debido precisamente catálogos y libros al
alcance del coleccionista. Pero aquí, que yo sepa, nadie ha hecho ningún trabajo en este
sentido y cuantos más años pasen más difícil será la tarea. Quizás se podría intentar a través
de las asociaciones de amigos del ferrocarril, hacer algún intercambio de información a fin de
que no se pierda todo este patrimonio por falta de interés y podría, al mismo tiempo, ser un
motivo de relación con otros compañeros aficionados que sin duda agradecerían este trabajo.
En fin, la idea queda ahí y ojalá no se pierda por falta de interés como pasa con tantas
cosas. Pienso que con un poco de voluntad y esfuerzo, conseguiríamos catalogar una buena
cantidad de modelos de fabricación nacional que, hoy por hoy, permanecen totalmente
dispersos por el país.
09 Jordi Rabell
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VAPOR VIVO

Una de las secciones que más actividad desarrolla dentro de nuestra associació es la
llamada Vapor Vivo modalidad de transporte lúdico de personas dentro de un circuito ferroviario a
escala, donde la tracción no solo se realiza mediante máquinas de vapor sino que también se
utiliza la tracción eléctrica (Baterías) y la tracción térmica (Gasolina).
Las normas unificadas estándar de ancho entre carriles mas usuales son 2,1/2
pulgadas (63,5m/m), 3,1/2 " (89m/m), 5 " (127m/m), 7,1/4 " (184m/m) y 10,1/4 " (254m/m) , lo que
permite el intercambio tanto de material de tracción como remolcado entre los diferentes circuitos,
que pueden ser fijos o temporales (portátiles).
Cuando la junta rectora de l'associació inició el estudio de la posibilidad de adquirir el
material para la construcción de un circuito se decidió que en función de nuestra economía y dado
que no disponemos de un espacio propio, que este fuera un circuito portátil de 5 " (127m/m) lo que
además nos permitiría estar y llevar de alguna manera a nuestra associació a todas las comarcas
que queremos representar.
La prueba de fuego de nuestra capacidad de organización llegó el 23 de abril de 1994
apoyados en el circuito portátil del Club Ferroviari de Terrassa y financiados por el Ajuntament de
Girona La Diputació de Girona y EL Departament de Cultura de La Generalitat, i ante el éxito tanto
económico como de participación ciudadana decide a la junta la adquisición del material de
nuestro circuito.
Mientras tanto nuestro socio Valentín Tapias ha adquirido un kit de montaje de una
máquina de vapor Inglesa 0-3-1 y los talleres de Sant Feliu inician el montaje tanto de la máquina
como del circuito. La experiencia adquirida en el montaje de este kit ingles que por otra parte ha
tenido que ser modificado con el fin de optimar su funcionamiento he servido para que nuestro
socio y "mecánico oficial" Francisco Brea se decida a construir dos máquinas de vapor del tren de
Sant Feliu a Girona a escala 1:8 así mismo y después de una experiencia de construcción de un
furgón, se ha iniciado el estudio y planificación de construcción de vagones.
Otro de nuestros socios, Juan Vall y con fines comerciales propios a encargado la
construcción de un circuito de radio reducido, una máquina 0-2-1 eléctrica con aspecto vaporizado
y seis vagones (este conjunto ya ha estado funcionando estas pasadas Navidades de 1994).
Así mismo y en la explanada de la antigua estación de Castell d'Aro y aprovechando
el edificio de la misma y bajo el patrocinio del casino Castellarec nuestro socio Joaquin Hornos
esta construyendo un circuito de 5 pulgadas (127m/m) fijo.
Otros socios, Jaume Antic, Ignasi Griñon, tienen en fase avanzada diseños y
construcciones tanto de material motriz como remolcado si las expectativas se van desarrollando
como hasta la fecha podemos augurar un futuro más que brillante para esta sección dentro de
nuestra Associació d'Amics del Ferrocarril de les Comarques Gironines.
F05

Ignasi Griñon
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ESTRENA OFICIAL DEL CIRCUIT DE L'ASSOCIACIO

El passat dia 3 de desembre de 1994 a Santa Cristina d'Aro en terrenys cedits
provisionalment per un nostre soci es va instal.lar i estrenar "tècnicament" el nostre circuit de
cinq polsades, la prova consistia en comprovar l'acoblament de tots els elements i
cronometrar el temps de muntatge i desmuntatge, a pesar de las dificultats del terreny (es va
muntar directament sobre l'herba), la prova va estar un èxit i l'experiència obtinguda servirá
per futures instal.lacions.

Dimensions i caracteristiques del ciurcuit base de l'Associació, que esperem ampliá amb el temps
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16-4-1995 FESTA MAJOR DE CORNELLA DE TERRI

Els dies 15,16 i 17 d'Abril Cornella de Terri celebra la seva festa major i
l'associació va estar present a l'exposició municipal aportant del tren de
Palamos a Girona i Banyoles dos grans plafons amb dades, generats per
aquesta redacció, quatre quadres amb gran quantitat de fotografies cedides pel
Sr Lluís Martí del seu recull documental i d'altres de varis socis, dos vitrines
expositores amb maquines i vagons, una de "HO" i "N" i altre de "O" i "LGB",
una reproducció a escala 1:16 de la maquina diesel nº20 i de l'automotor nº 4
d'aquesta línia, una maquina d'escala I tipus Genoa construïda per un
afeccionat local i una reproducció a escala 1:10 aproximadament de la primera
maquina que va corre al territori continental espanyol es dir la Mataró construïda
pel soci Sr Josep Prat, així com fanals, quadres, posters, i altres objectes
ferroviaris.

Peró el que més va cridar l'atenció va ser el circuit de Vapor Viu que
l'Associació va instal.lar en el pati de l'escola municipal i que ha vist allargat el
seu recorregut en deu metres lineals i que en aquest moment fa 31 X 23
metres, en el que les maquines den Valentin Tapias i den Joan Vall donaren
tracció a dos combois plens de petits i grans.
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23-abril-1995 GIRONA, IIª DIADA DE SANT JORDI

Per segon any, l'Associació a celebrat la seva diada de Vapor Viu aquest cop a estat a la
plaça de la constitució de Girona i em gaudit d'un gran èxit tant d'organització com de públic.

Al voltant de les onze hores, el Sr Nadal alcalde de Girona va donar la sortida oficial al
primer tren, fins las set hores del vespre l'ocupació dels trens va ser total, en aquesta ocasió
em estat recolzats per els companys de Vilanova i de L'Hospitalet de Llobregat.

Durant el transcurs del dinar de germanor celebrat es va
considerar la possibilitat d’agermanar les afeccions de les
dos ciutats Girona i Vilanova i la Geltrú.

El circuit continua creixent, en aquesta ocasió em
adquirit un desviament, quatre metres més de via i els dos
primers vagons de passatgers i tot naturalment sense que
suposi cap despesa per l'associació donat que els diners
provenen de subvencions, tan de l'Ajuntament de Girona com
de la Diputació i de las aportacions voluntàries dels usuaris a
la recollida del bitllet.
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28-maig-1995 FIRA DE FIGUERES
Convidats per l'Ajuntament de Figueres i dintre de la seva Fira que celebrara la 2ª Festa
de la Joguina-Segona, Trobada Intergalàctica de Joguines de col.lecció; El diumenge 28 de
maig a la coberta plaça del Gra va estar present la nostra associació mitjançant l'instala.lació
del circuit de Vapor Viu.

Em tornat a gaudir d'un altre èxit, la faena va ser nostra per plegar, ja havien esgotat les
bateries de les maquines elèctriques i l'aigua destil.lada per fer vapor i encara quedava gent que
volia fer un vol.

Es va estrenar dos vagons mes ja tenim quatre i tenim encarregada una maquina
elèctrica tipus Laia naturalment dintre de la política d'autofinançament de la secció.
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5-març-1995 INAUGURACIO PRESENTACIO LOCAL SOCIAL

Amb l'assistència del Sr.Nadal alcalde de Girona i la Sra.Montserrat Illa Directora del
Museu de Vilanova finalment em aconseguit inaugurar el nostre local social varis diaris
comarcals van estar presents junt amb la revista especialitzada HOBBI TREN que es van fer
reso de l'esdeveniment.De moment esta previst que romangui obert els divendres apartir de las
7 hores i alguns dissabtes alternats

Després de la inauguració un grup de socis va posar davant de la maquina del S.F.G. nº2
recentment restaurada
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