NOVETATS EDITORIALS

Miquel Bodro Cusó.

Trens de Catalunya (Antoni Mañé. Ed. El Mirador)
Deunidó dels llibres que es van editant sobre temàtica ferroviària.
El millor de tot és que estem parlant de col·leccions més que no
pas de llibres aïllats. En aquest cas us volem parlar de la col·lecció
Ferrocarrils de Catalunya, que per Sant Jordi van treure el 3r. volum,
dedicat al Tren de Sarrià. Consta de 71 pàgines i pràcticament totes contenen una
fotografia de 12x18 cms. És a dir, més gran que una postal. El fil argumental és cronològic i del que passava a cada época se'n fa una breu ressenya a peu de foto.
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Butlletí de l’Associació d’Amics del
Ferrocarril de les Comarques Gironines.

El trens de Sant Joan de les Abadesses (Josep Clara. Gràfiques Curbet)
Aquesta obra ens calia. Trobo que es complementa molt bé amb el llibre editat per
l'Ajuntament de Granollers sobre el 150è. aniversari de
l'arribada del ferrocarril a la capital del Vallès Oriental
i també amb el llibre sobre el Transpirinenc, obra del
propi Josep Clara, que s'està revelant com l'historiador
de la via ample a les comarques de Girona. La seva
contraportada ens explica que"Aquest llibre resumeix
la històrica bàsica de la línia i els seus elements tècnics
i humans. Ho fa d'una manera planera i senzilla, que
entra per la vista, tot combinant fotografies antigues i
actuals..." Tant de bo aviat aparegui un llibre sobre la línia Granollers-Massanet i
un altre sobre Mataró-Massanet. I si n'aparegués un tercer sobre Massanet-GironaPortbou, aleshores ja ho tindriem tot explicat.

Una mica d'història dels orígens de l'ASAFEGI.

El tren de Núria. Història del Cremallera Ribes-Nuria (Carles Salmeron.
Términus Barcelona)

Traspàs de l'Emili Figueres i Roca

Tranquils, que ja sé que no es tracta de cap novetat, atès
que es va editar l'any 1987. El que passa és que m'ha semblat adient recordar-vos-el per tal que repasseu la història
d'aquest ferrocarril que celebra ara el seu 75è. aniversari.
En Carles Salmeron, controvertit i polèmic, va fer als anys
vuitanta una col·lecció de llibres amb la història de tots els
carrilets catalans, en la qual s'inclou el llibre que us recomano. Aquest llibre costa molt de trobar, però ho podeu
provar a www.iberlibro.com: la web dels llibres perduts i
retrobats.

El futur del lloguer de l'estació RENFE com a seu
de l'Associació.

22 i 23 d'abril: Fira de Fornells de la Selva.

75è. aniversari de la inauguració del Cremallera
de Núria.
Llibres sobre trens, novetats i clàssics.
amb el suport de:

Associació d’Amics
del Ferrocarril
de les Comarques Gironines
Pompeu Fabra, 26 (estació de RENFE)
17458 Fornells de la Selva
Telèfon 972 47 61 26.
Correu E. aafcg@hotmail.com

LA HISTÒRIA DE LA NOSTRA ASSOCIACIÓ
Per Àngel Santamaria, soci fundador amb el carnet número 3.

El ferrocarril genera un munt d’aficionats per tot el món. Podem afirmar rotundament que és universal.
Són moltes les diferents vessants existents per acostar-se al món del tren, en
general aquestes persones que han estat tocades per aquesta afició, tendeixen a
agruparse formant associacions on es poden trobar, sigui quina sigui, la filia que
els ha portat ha interessar-se per aquest món que fa que hi dediquin gran part
del seu temps lliure per gaudir de les satisfaccions que els hi proporciona.
Per això, era estrany que a les nostres comarques que havien gaudit de tantes
línies ferroviàries , de via estreta , cremallera i el tren “gros”, no hi hagués cap
societat de aficionats normalitzada a finals dels anys 80 del segle passat.

INFORME DE LA COMISSIÓ NEGOCIACIADORA PER
A L'AMPLIACIÓ DEL LLOGUER DEL LOCAL SOCIAL
Davant l’imminent fi del contracte de lloguer del local social d’aquesta Associació, situat a la planta baixa de l’estació de ferrocarril de Fornells de la
Selva, la comissió nomenada per gestionar la seva ampliació, va establir un
primer contacte amb la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. D’aquesta
primera visita vàrem entendre que existia la possibilitat d'allargar el contracte
per un periode superior a vint anys, sempre que es fes amb el recolzament de
l’ajuntament i sota sopluig de l’esmentada fundació, amb el compromís d’una
propera reunió, que es realitzà el passat dia 23 de març.

I tot i que ja feia mes de 20 anys que havia desaparegut la última explotació
important de via estreta, -el tren d’Olot-Girona- les persones que havien conegut l’apoca daurada dels trens a Girona, devien de tenir ben frescs els records
i les emprentes que aquelles companyies havien deixat en el seu esperit... I
tant que hi eren !

Representant l’Ajuntament de Fornells de la Selva, l’alcalde Sr. Gabriel Casas i
el regidor de cultura d'aquest consistori; per la Fundación Ferrocarriles Españoles el Sr. Alberto Garcia, on ocupa el càrrec de Jefe de Estudios y Formación;
i per l’Associació d’Amics del Ferrocarril de les Comarques Gironines els socis
senyors: Joan Fernandez, Carlos Hijazo i Ignasi Griñon. D’aquesta reunió surt
la següent acta:

Quan a alguns de nosaltres s'ens va acudir la possibilitat de formar una associació que arreplegués les persones que tinguessin aquesta afició, ens vàrem
trobar moltes almas gemelas i casualment totes havíem pensat en alguna
ocasió de formar una entitat per poder reunir-nos. Molts de fet ja eren socis
d’entitats com la de Barcelona.

Amb la finalitat d’aconseguir el lloguer més econòmic i el termini més dilatat
de temps la fundació suggereix que sigui l’ajuntament el titular del lloguer
de tota l’estació, es a dir planta baixa, pis i terrenys, i que en cedeixi l’ús a
l’associació.

Lògicament, les localitats per on hi havia passat el tren o encara hi passava, i
sobretot si les instal·lacions ferroviàries eren importants, varen ser les que mes
aficionats tenien, i fins i tot a algunes poblacions com Sant Feliu de Guíxols,
ja feia uns anys que es trobaven setmanalment un petit grup informal, però
molt actiu, de joves tocats per l’afició i que estaven desenvolupant una tasca
molt important de salvaguarda i defensa del que havia estat el carrilet de Sant
Feliu a Girona, entre d’altres.

Que la seu social; Secretaria i Maquetes, s’ubicaria al primer pis. Que l’associació
deuria replantejar l’estructura actual del museu, que aquest no ha estat definit
encara, però ja s’ha fet un estudi preliminar, considerant que podria incloure la
Línia RENFE, des de l’empalme fins a la frontera de Port Bou i amb l’ambientació
d’una estació de segona categoria, al voltant mitjans del segle passat, però
sempre estarà decidit per la voluntat dels socis.

Va ser així, de cop, com d’un dia per l’altre tres homes que per una casualitat
sense conèixe's personalment van decidir posar fil a l’agulla i donar forma legal
a la que era la seva afició al món del tren creant una associació. La seva sorpresa
va ser gran quan varen descobrir que el boca a boca havia funcionat de tal
manera que ja a la primera reunió que es va celebrar al antic bar de l’estació
de la RENFE a Girona, s'hi van reunir mes d’una quinzena de persones !!

Que la Fundación Ferrocarriles Españoles es compromet a recolzar la gestió de
lloguers davant de Patrimoni, de subministrar la informació per aconseguir el
material necessari per la reconversió del museu, la cessió de dos cotxes tipus
costa i una locomotora de vapor per exposar davant del museu, d'incloure
aquest dintre de la relació de museus de la F.F.E. i del Museu de la Tècnica i de
Ciència de la Generalitat de Catalunya.

Allà eren joves i grans, homes i dones, ferroviaris actius i jubilats: un grup
heterogeni de gent que els unía la seva afició al tren, hi havia nostalgics, ferroviaris professionals, gent que feia maquetes, col·leccionava trens models o
de joguina, postals ferroviàries, tot tipus de literatura sobre el tema, uniformes,
fanals i/o senyals, etc... recordo a tall d’anècdota una parella que feia poc
que s’havien casat i el seu viatge de nuvis havia anat de un museu ferroviari a
un altra i es clar sempre amb tren!!
(segueix a la pàgina següent)

Nota: val a dir que el responsable de patrimoni de la Fundación de les Ferrocarriles Españoles ens va dir que l'estació de Fornells és considerada de
les més representatives de tota Espanya de les de l'antiga companyia MZA.
L'Ajuntament de Fornells va promoure davant la Generalitat la seva declaració
com a Bé Cultural d'Interès Local.

75 ANYS DEL CREMALLERA DE NÚRIA

NOTÍCIES DE L'ASSOCIACIÓ
Traspàs de l'Emili Figueras
Ja comencen a ser uns quants els socis de l'ASAFEGI que han traspassat,
com en Pere Castaño, en Francesc Brea, en Liam O'Kelly i en Lluís Closas.
I ara ha estat l'Emili Figueras qui ens ha deixat per sempre el passat dia 16 de
maig. Ell, a més de ser un dels socis fundadors de l'ASAFEGI, també va voler
ser-ne el president en un dels moments més dificultosos de la nostra associació. Malalt de feia temps, lluïa tant orgullosament la seva cicatriu a resultes
d'una operació a cor obert, com l'esplèndida maqueta HO que va construir,
per on roden les nostres composicions ferroviàries, a la seu de l'estació RENFE
de Fornells de la Selva.

Fotografia d'en Bernat Borràs. Visiteu el seu web www.trenscat.cat

Si en el darrer número lamentavem el 50è aniversari del tancament del
Tren Petit o Tren Pinxo de Palamós a Girona i Banyoles, ara estem de
celebració: el Cremallera de Núria compleix 75 anys.
Per aquest motiu Ferrocarrils de la Generalitat ha organitzat un seguit
d'actes commemoratius, entre els que destaquen un cap de setmana
de portes obertes (els dies 20 i 21 de maig) i una exposició al Palau
Robert de Barcelona, que després serà itinerant per tot Catalunya.
Les obres es van iniciar el 1928, i el desembre de 1930 ja va pujar una
locomotora al Santuari de Núria en viatge de proves, es tractava de
la famosa "geperuda" del Cremallera de Montserrat", la locomotora
núm. 6 batejada com "Julian Fuchs", que es conserva al museu de
l'estació de Ribes Vila. La inauguració oficial amb les locomotores elèctriques es va fer el dia 22 de març de 1931.
I el que és més important: ha aconseguit sobreviure a les males èpoques que l'hi ha tocat viure. Ara podem dir que gaudeix de molt bona
salut, i això ho hem d'agraïr a Ferrocarrils de la Generalitat.

L'Emili Figueras posant davant d'una locomotora i un vagó del tren Reus-Salou

(ve de la pàgina anterior)

Al sortir d’aquella primera reunió, ja se havia format la primera junta provisional. Deu n’hi do quina feina varem tenir els fundadors de la que s’anomenaria
“ASSOCIACIO D’AMICS DEL FERROCARRIL DE LES COMARQUES GIRONINES”,
mes tard varem intentar crear unes sigles i es va quedar amb “ASAFEGI”,
encara que sempre va ser l’Associació!
La continuació i posterior assentament de la nostra recent nascuda associació
ho deixo per mes endavant si bé os remeto als primer butlletins que vàrem
editar amb molta il·lusió, on hi trobareu les actes de les primeres reunions,
així com la configuració de la primera junta de govern, l’esborrany dels que
serien els estatuts,i els primers intents de gaudir ja d’una seu o local social
digne i històric, al temps que es perseguía la preservació del abundant patrimoni ferroviari en vies de ràpida desaparició...

8a. FIRA DE FORNELLS DE LA SELVA
Dues fotografies de l'encesa de la magnífica Mikado del nostre soci Jesús Guillén (en gris), auxiliat pel "McGuiver"
Ignasi Griñón, l'home de les solucions
(de fosc, amb gorra). La composició
queda completada amb un cotxe costa
i un furgó fets també per en Jesús.

A l'esquerra veiem en Pere Sànchez, assegut al trenet turístic.
Abaix a la dreta: Àngel Santamaria, soci fundador i autor
d'algunes de les fotografies
d'aquest àlbum i d'un article en
el present butlletí

Ignasi Griñón,
Joan Fernàndez, Manuel
Morillo i
José Aranda
xerrant de
feina.

ALBUM DE FOTOGRAFIES
Els companys de les associacions de Navarcles i de Granollers també van ser presents a la cita d'enguany. Als primers els veiem a sota
d'aquestes línies conduïnt l'esplèndida locomotora Navarclina, una de
les màquines més fidels a la nostra fira. Al costat els veiem asseguts al
carrilet turístic.
Abaix, a l'esquerra, veiem una de les cuatre rèpliques del Cremallera
de Núria fetes pels granollerins, autèntiques joies que ja havien rodat
pel nostre circuit, on van venir en període de proves. Finalment, abaix a
la dreta podem veure que a Fornells no tot són trens, n'hi ha per badar
una bona estona.

