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Butlletí de l’Associació d’Amics del
Ferrocarril de les Comarques Gironines.
VII Edició de la Fira de Fornells de la Selva
Els passats dies 24 i 25 d’abril d’abril va tenir lloc una nova edició de la
Fira de Fornells, i ja en van set.
Un cop més, la nostra associació en va ser protagonista destacada, fent
circulacions dels nostres trens de 5” durant els dos dies, fent jornades
de portes obertes al museu i rebent als amics de les associacions de
Navarcles, Castell d’Aro, Granollers, i d’altres que com sempre no s’han
volgut perdre la festa.
Avui us mostrem unes imatges de
la inauguració de l’estació de
Girona, al barri de Pedret, del tren
de Girona a Banyoles amb ramal a
Flaçà.
Pel que fa a la preservació de material històric a les comarques de
Girona, dir-vos dues coses:
1- La locomotora núm. 1 del tren de
Sant Feliu ja ha estat restaurada i
torna a ser a la ciutat ganxona.
2- La màquina de Bigas y Alsina ha
canviat d’emplaçament. Estem
investigant que se n’ha fet i quina
pot ser la seva nova destinació.

Però enguany, amb permís de les Harley’s i dels 600, un dels moments
més destacables ha estat l’homenatge que tots els socis i sòcies vam fer
a dos estimats amics: en Manuel Morillo i en David París.
Al primer, per la seva tasca de “superconserge” i d’home que està al
tanto de tot el que passa als nostres locals.
Al segon, per la feinada de muntatge de les vies del circuit de 5” i de 7
1/4”. Vies que, com sabeu, comprem desmuntades ja que són més
barates. Ell dedica hores del seu temps a muntar aquestes vies on desprès
circulem amb els nostres trens carregatrs de mainada.
A tots ells volem aprofitar aquesta modesta publicació per reiterar-lis el
nostre agraïment i estima, i que per molts anys puguem fer articles com
aquest.
amb el supor 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
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Trambaix i trambesos

A la tardor tenim previst fer-vos arribar una còpia dels estatuts de la nostra
associació, tal com es va acordar a la darrera assemblea de socis, celebrada el mes
de febrer. També us volem dir que amb aquest Semàfor rebreu els carnets de
RENFE aquells que els hagueu demanat.
Maquetisme
Maquetisme: la novena edició del saló del Hobby Ciutat de Barcelona ja està en
marxa. Tindrà lloc els propers dies 5, 6 i 7 de novembre al Palau núm. 2 de Fira de
Barcelona
Maqueta N
La Junta Directiva de l’associació ha decidit comprar la maqueta, que estava als locals
en règim de cessió pel nostre consoci Esteve Bas. Els companys de l’escala N estan
d’enhorabona amb aquesta notícia i ja tenen projectes per millorar i engrandir aquesta
excel·lent maqueta que darrerament està
vivint una segona joventut, de la mà d’en
Xavier Sánchez, que ha agafat el testimoni
d’en Josep M. Espluga.
També dir-vos que n’Emili Figueras ha fet
una cessió d’ús de material d’una locomotora i de sis vagons. Des d’aquí et volem
donar les gràcies, Emili, per aquest gest.

Maqueta HO
Aquí teniu algunes imatges de la VII Fira de
Fornells. Un cop més en Narcís Arbossé,
n’Emili Figueras i en José Manuel Rodríguez
van portar material per fer circular en ocasió
d’aquesta diada. A tots ells donem les gràcies
per la seva col·laboració.
Dir-vos també que hem adquirit una nova
locomotora digital, que en aquest cas
també pot treure fum mentre circula.
Meravelles del digital.
Finalment heu de saber que la col·lecció
sobre el mític Orient Express de Ediciones
Altaya avança a bon ritme i ja tenim una
de les locomotores.

Els tramvies han tornat
a Barcelona després
de més de 30 anys.
De fet amb polèmica,
però ja se n’ha parlat
prou. El que sí que
farem és mostrar dues
imatges contrastades
del món del tramvia a
Barcelona. Les imatges han estat obtingudes a Internet:
del tramvia blau a la web www.tranvia.org i la del trambaix
a la web www.tramvia.org (fixeu-vos que solament canvia la lletra N del castellà per
la M del català. Us imagineu un tramvia a Girona, per traçat del viaducte de RENFE?
Tren groc de la Cerdanya i cremallera de Núria
La casa Stadler, de Suïssa, està d’enhorabona amb els ferrocarrils de Catalunya, tant

de la part espanyola com de la part francesa. El motiu són les vendes del seu automotor. En circulen 5 a la línia de Montserrat, dos a la de Núria i ara és el Tren Groc de la
Cerdanya qui n’ha fet una comanda de vàries unitats. Aquests però, no porten la
cremallera incorporada i funcionen amb simple adherència. També ens ha fet gràcia
aquesta imatge extreta de www.cremallerademontserrat.tk on es veu la locomotora núm. 4 i un vagó del cremallera de Núria pintats de color verd i circulant per les
vies de Montserrat (això els qui tingueu el Semàfor digital en pdf.
Ferrocarrils catalans
Aquí hi ha força notícies, per una banda s’allarga la línia del vallès que passa a ser un
metro pel subsòl de Terrassa. La Ministra de Foment anuncia el canvi de titularitat de
la línia de Lleida a la Pobla de Segur i finalment també ja estàn en marxa les obres de
soterrament de la via a la localitat de Pallejà.
RENFE
Aquí les coses són més complicades. Per una banda s’anuncien talls de 4 mesos de Vic
a Ripoll per a la millora de la línia; també tenim les constants rebelions dels «commuters»
i finalment s’acaba d’anunciar el tancament del baixador de Garbet.

Fira

ALBUM DE FOTOS
DE LA VII FIRA DE
FORNELLS
24 i 25 d’abril de
2004

CALENDARI D’ACTIVITATS
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.
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.

Notícies de la Federació Catalana
Convocatòria de reunió sobre maquetisme HO en mòduls Maquetren
Data:
Lloc:

10 de juliol de 2004
Local Club d’Amics del Ferrocarril de Cornellà
Amadeu Vives, s/n
08940 Cornellà de Llobregat
Hora de trobada:
2/4 de 6 de la tarda.
Horari de reunió:
de les 6 a les 8 de la tarda.
Tema:
MÒDULS ESCALA HO
Participants:
Tots aquells que estiguin interessats en la construcció i/o adaptació
de mòduls escala HO a la normativa Maquetren.
Podeu confirmar la vostra presència per correu electrònic a
danican@telefonica.net o per telèfon al número 626 652 150 Daniel CAÑARDO
quan abans.

Cicle de cinema Trens de pel·lícula.
Del 29 de juny al 23 de juliol de 2004
Centre Cultural de la Fundació «La Caixa»
Carrer Joan Camps, 1
08400 Granollers
Tel. 93 860 04 47
Festa Major de Caldes de Malavella
Es convoca un concurs de maquetisme i modelisme i una exposició
sobreel tema «Camins de Ferro». Tindrà lloc del 31 de juliol al 2 d’agost.
Horari: de 10 a 14 i de 17 a 20 h. Lloc: Gimnàs del col·legi Sant Esteve,
al carrer de Girona, s/n. de Caldes de Malavella.

Notícies de la Federació Espanyola
L’Asociación Compostelana de Amigos del Ferrocarril pren el relleu a
l’associació de Bilbao pel que fa a la secretaria de la Federación Española de Amigos del Ferrocarril. Una de les seves primeres actuacions
consisteix en facilitar el contacte entre associacions amb la millor eina
possible actualment: internet.
S’està projectant una web que permetrà amb uns pocs clics saber tot el
que cal saber de cada una de les associacions federades. Quan en
tinguem més notícies us les farem saber oportunament.

