El TAV avança cap a Girona
Aquí podem veure dos ponts de la línia d'Alta Velocitat en el
tram de Barcelona a Girona. La foto de l'esquerra mostra el
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pont que passa per damunt de l'autopista AP7, a l'alçada de
Llinars del Vallès (actualment ja està acabat), i a la dreta veiem
el pont sobre l'eix transversal, el qual ja preveu el desdoblament d'aquesta via.

Mostra d'art Neanderthal a l'estació de Fornells.
Encara que no els ho demanem, una sèrie d'artistes neanderthals fan servir la nostra seu d'aparador del seu art. Aquí tenim

Un material excepcional per al nostre museu.

dues fotos dilatades en el temps on es pot apreciar l'evolució
d'aquesta colla de creadors.
Tres de les fotos d'aquesta plana han estat obtingudes del web
www.trenscat.cat per gentilesa del seu webmaster, en Bernat
Borràs.

El dia 29 de gener va tenir lloc el trasllat des del GEiEG
de Sant Narcís fins a la nostra seu a Fornells de la Selva
de la locomotora núm. 7 del Tren de Sant Feliu (que també va circular al tren de Palamós) i d'un cotxe del tren
d'Olot. Aquest material ha estat cedit pel GEiEG, al qual
des d'aquí volem agraïr el gest.
amb el suport de:
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NOTÍCIES DE LA NOSTRA ASSOCIACIÓ

Volem expressar el nostre condol per la mort d'en Pedro Venegas Duran, soci protector
de la nostra entitat, que sempre ens va fer costat en tot allò que li vam demanar. Des
d'aquí les nostres més expressives condolències per a la seva esposa i demés família.

Activitat social de l'ASAFECG

Foto 1 (esquerra):
Inauguració del circuit “Cal Gabatxo”
a les Franqueses del Vallès, construït
per l’associació “Via Oberta”, el dia
15 de juliol de 2006.
Hi van anar en Xavier Sánchez Rizo, la
seva filla Victòria, en José Aranda i en
Joan Fernández.
Foto 2 (dreta):
Vista del dipòsit de locomotores i taller,
restaurat per en Carlos Hijazo amb l'ajut
de Manolo Morillo i de José Aranda.
Foto Miquel Bodro.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2007
El passat diumenge, dia 11 de febrer de 2007 va tenir lloc
l'assemblea general ordinària de la nostra associació.
Destaca el relleu del càrrec de president: en Rafel Pérez ha
demanat cessar en el per incomptabilitats amb la seva vida laboral
i ara l'Ignasi Griñón n'és el nou president. Entre els reptes que
afronta hi ha la continuitat de la nostra seu a l'estació RENFE de
Fornells de la Selva, i la restauració del vagó del tren d'Olot i de
la locomotora del tren de Sant Feliu.
Finalment es va acabar la jornada amb
circulaciones al circuit de 5", vapor
inclòs.
Ignasi Griñón, el nou president.
Foto Àngel Santamaria

ALTRES NOTÍCIES D'INTERÈS
Foto 3 (esquerra):
Dia 26 de juliol de 2006:
en José Aranda i en Carlos
Hijazo restaurant la fusta
del dipòsit.
Foto Joan Fernández.
Foto 4 (dreta):
També el dia 26 de juliol de 2006, en Carlos Hijazo i en Manuel
Morillo pintant les portes de ferro de l'estació.
Foto Joan Fernández.
Foto 6
Veiem a en José Aranda reparant l'obstrucció
del desguàs del baixant de dins del magatzem on hi ha la maqueta HO. En Carlos Hijazo el va ajudar. Volem agraïr-lis aquesta feina
tant desagradable però tant necessària, que
van fer per a la nostra associació.
Foto Joan Fernández.

La placa giratòria de l'estació de Ripoll ha quedat aïllada per
les reformes que s'han fet darrerament en aquesta estació. Ho
lamentem profundament i esperem parlar-ne ben aviat.
En el número 240 de la Revista de Girona, hi ha un article sobre
projectes ferroviaris que mai no van arribar a veure la llum.
S'hi parla de la línia Ripoll-Olot-Figueres; la línia Riudellots
de la Selva-Sant Feliu de Guíxols-Palafrugell; la línia Caldes de
Malavella-Sant Miquel de Fluvià, per la costa; la Maçanet, Santa
Coloma de Farners-Anglès, la de Sils a Santa Coloma de Farners i
la de Figueres a Roses. Molt recomenable.
En el número 30 de la revista Más Tren es parla de la trobada de
mòduls del passat Saló del Hobby de Barcelona. Hi ha dues fotos
(a dues planes i a tot color) dels mòduls dels nostres consocis
Ignasi Griñón i Ricard Mocholí. S'ha de veure.
I en el número 106 de la revista Descobrir Catalunya l'article que
destaquem versa sobre els trens històrics de vapor (en ample
ibèric, això sí) que circulen per Catalunya.

