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Preàmbul
Apreciats membres, apreciats lectors,
Han passat més de tres anys des del darrer MOROP-Inform. Les raons d’aquesta llacuna són
múltiples. Però s’han pogut resoldre pel comitè director (CD). Des d’ara, la funció de redactor, a
més de les seves altres funcions, ha estat represa pel senyor Jürgen Berghäuser (D), d’altra
banda vicepresident del MOROP.
Preveiem tres sortides del MOROP-Inform a l’any: al gener, al juliol i a l’octubre: El MOROPInform estarà disponible únicament a la nostra plana d’Internet http://www.morop.eu
Amb la finalitat que les publicacions siguin informatives i variades, demanem a les
associacions de col·laborar al màxim. Cada associació informarà de les seves activitats o sobre
qualsevol tema que pugui ser interessant per als demés. El SMV (D) ha començat en aquest
número a fer-nos partícips de les seves actualitats. Tot article, avís, informacions o altres s’han
d’enviar per e.mail a: vpraesi@morop.eu o juergenberghauser@web.de
El redactor és a la vostra disposició per demandes personals al número de fax
0049/(0)3733/2881005.
Jürgen Berghäuser (SMV)
Les paraules del President
Apreciats membres, apreciats lectors,
Com acabeu de llegir aquí sobre, el comitè ha decidit ressuscitar el MOROP-Inform. Després
de tres anys d’interrupció, aquí teniu el primer número del nou any 2007.
Us desitjo a vosaltres i als vostres propers els meus millors desitjos per aquest any nou amb
moltes alegries en el nostre hobby.
Si ... el hobby ... que ha, malauradament, conegut aquests darrers anys plens de rumors. Jo no
puc més que adherir-me a les paraules llegides a l’Eisenbahn-Amateur 3/2007 de l’ASEASVEA:
El mercat es retreu cada cop més amb els anys, i una calma durable no sembla (encara)
visible. No seria possible que el conjunt del sector es reunís a fi d’establir una estratègia clara i
posar-la a la pràctica? Si no res de millor es constatarà per al futur. Fa falta imperativament la
successió per l’aportació de joves que estan molt interessats per les noves aplicacions i les
noves tecnologies que apareixen en el camp del modelisme ferroviari.
(ndlr): amb l’amable autorització de l’Eisenbahn-Amateur 3/2007).
Jo no puc més que aprovar completament aquestes reflexions molt encertades. Desitjo un bon
futur al nostre sector a fi de què es comporti el millor possible el més llarg temps.
El vostre president,
Michel Broigniez
Pàgina 2
A proposta de FEBELRAIL (B), L’AG accepta donar l’organització del congrés MOROP 2008 a
aquesta associació. El congrés 2008 es farà a Brussel·les del 7 a l’11 de setembre.
Esdeveniments 2005 i 2006
El maig de 2005 el comitè director (CD) i la comissió tècnica (CT) en van reunir a Malines, a
Bèlgica. El CD es va ocupar principalment d’assegurar el congrés de Noruega, les principals
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discussions van tenir per tema el trobar un secretari general i un redactor MOROP-Inform.
L’anada a Kosice del congrés 2006 va ser confirmada.
A la tardor de 2005 el CD va ser consultat sobre el futur del congrés vist el nombre molt escàs
de participants a Honefoss (N). El CD va estimar què malgrat això, els congressos futurs no
estaven en perill. La feble participació del congrés de Noruega es devia, principalment, al retard
en la preparació, la difusió del programa i els preus. La modificació de les directrius del congrés
n’és la conseqüència, cal aprendre la lliçó.
L’assemblea general del 52è congrés MOROP va acceptar l’informe del president i del dirigent
de la CT. Després de l’aprovació de l’estat de comptes del tresorer i dels auditors de comptes,
al comitè director se li va aprovar l’exercici 2004. Els senyors Ib Damm i Jiri Polak van ser
reelegits com a auditors. A proposta del CD, l’assemblea general ha retirat de les seves
funcions al senyor Claude Graince com a redactor del MOROP-Inform.
El congrés MOROP 2007 va ser atribuït a BDEF i es farà a Alemanya. L’AG, a proposta del CD,
ha exclòs l’associació russa VOLZhD per la què no hi haurà més despeses a pagar pel
MOROP.
Les reunions CD i CT es van desenvolupar el maig de 2006 a Beaune (F). El CD es va ocupar
principalment de trobar un successor de Hermann Heless, dirigent del CT, que havia avisat al
CD que no es presentaria per un nou mandat. La recerca d’un redactor MOROP-Inform va ser
també objecte de discussió.
Les noves directrius de congrés van ser un cop més discutides a fi d’acabar-les i poder
presentar-les a l’AG per a la seva aprovació.
A la reunió del CD de la tardor, va ser acceptada la candidatura de Hans Hug (CH) com a nou
dirigent de la CT. La funció de redactor del MOROP-Inform va ser represa pel vicepresident
Jürgen Berghäuser (D) a més de la seva funció. L’AG del 53è congrés MOROP va ratificar els
informes del president i del dirigent de la CT.
Després de l’informe del tresorer i dels auditors de comptes, el comitè va rebre l’aprovació del
seu treball l’any 2005.
A proposta del CD, Hans Hug va ser elegit com a nou dirigent de la CT. Hermann Heless va ser
vivament agraït pels llargs anys dirigint la CT. Seguint la norma, va ser nomenat membre
d’honor del MOROP.
L’AG ha posat en vigor les noves “directius de congrés”. Una modificació dels estatuts va ser
aprovada i el redactor del MOROP-Inform ja no és membre del comitè.
A proposta de FEBELRAIL (B), l’AG accepta donar l’organització del congrés MOROP 2008 a
aquesta associació. El congrés 2008 es farà a Brussel·les del 7 a l’11 de setembre.
Jürgen Berghäuser

Pàgina 3
Formulari blau 2007
Com cada any és indispensable enviar al seu temps i correctament emplenat i llegible el
formulari blau del MOROP al tresorer Rolf Hess (CH). Aquest formulari pot descarregar-se a la
plana web passant per la plana protegida accessible par login i clau.
L’enviament al tresorer es pot fer per e.mail a tresor@morop.eu o per correu postal.
Rolf Hess (CH)

Pàgina 4
La BDEF convida a tots els amics dels grans i dels petits trens a ILMENAU i s’alegra d’acollirvos en aquesta simpàtica vila del Land de Turingia.
MOROP Congrés 2007
Al 54è congrés MOROP a Oslo el 2005, l’AG va confiar l’organització del congrés 2007 a la
BDEF a Regensburg – Ratisbonne (D). Degut a dificultats de tota mena, el congrés va ser
desplaçat a ILMENAU a Turingia. El programa provisional va ser presentat l’any passat. Un
programa molt variat espera els participants de l’1 al 7 de setembre de 2007 en un bonic
entorn. Després de les reunions del comitè, comissió tècnica i l’AG, un programa ric i variat
alegrarà els participants. Una exposició de modelisme tindrà lloc a l’hotel del congrés durant
tota la seva durada.
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El dimarts es dedica a un gran viatge amb vapor a la línia de Schleusingen: Des d’allà els
participants tindran la possibilitat de visitar el conegut taller de Meiningen. Els amants dels trens
en miniatura podran visitar la firma PIKO molt coneguda a Sonneberg, on podran admirar la
fabricació i les produccions d’aquesta firma.
El dia següent el viatge cap a Arnstadt i la visita al dipòsit es farà en tren automotor especial.
Seguidament la jornada seguirà a Erfurt amb visita a la terminal ICE. Weimar serà l’etapa
següent que proposarà una rica col·lecció de locomotores elèctriques històriques. Els amants
dels trens en miniatura visitaran una gran maqueta.
El dijous es dedicarà per tots els participants a recórrer les nombroses línies del país turíngies.
Durant aquest dia es faran les següents visites: un funicular pel transport de vehicles a via
normal, amb el pendent més dret per una instal·lació de muntanya, unes mines i un museu de
ferrocarril industrial de via estreta.
El divendres es farà la visita a la ciutat de Gotha i de la seva xarxa de tramvies amb un
recorregut dins del bosc de Turingia (línia de tram). El retorn es farà per Frankenhain amb la
visita d’una gran maqueta. El congrés s’acabarà amb l’habitual banquet del vespre.
Pàgina 5
La BDEF convida a tots els amics dels grans i petits trens a ILMENAU i s’alegra d’acollir-vos en
aquesta simpàtica vila del Land de Turingia.
Els documents d’inscripció es poden obtenir a la BDEF o a la plana web www.morop.eu
Jürgen Berghäuser

Coordenades de les associacions
Les coordenades de les associacions i del comitè estan disponibles a la plana d’Internet.
Visiteu-la a www.morop.eu
Hi trobareu totes les informacions útils posades al dia regularment.
El Webmaster
Noves NEM i revisades
Com a continuació al treball de la CT, noves normes o NEM revisades s’han posat en vigor per
les diferents AG. Donem una ullada de les normes posades en vigor:
2005 Honefoss:

NEM 121 – Cremalleres (revisió)
NEM 201 – Alçada de la catenària (revisió)
NEM 202 – Explotació per catenària pantògrafa (revisió)
NEM 670 – Sistema numèric DCC, representació del bit (revisió)
NEM 671 – Sistema numèric DCC, paquets de dades de base (revisió)

2006 Kosice:

NEM 104 – Gàlib de lliure pas per vies estretes (revisió)
NEM 303 – Topalls (revisió)
NEM 314 – Eixos de material remolcat a puntes (revisió)
NEM 601 – Comandament de maquetes models – Sistema, principis,
estructura
NEM 680 – Sistema numèric DCC SX – representació del bit (revisió)
Totes aquestes NEM poden descarregar-se de la plana: www.morop.eu/fr/normes/index.html
Karsten Flach (D)

Pàgina 6
Això va ser la 9a exposició “Model+Tren” a Görltz el 2007
Görlitz 2007
El gener de 2007 es va desenvolupar a Görlitz, la ciutat més a l’est d’Alemanya, la 9a edició de
l’exposició “Model+Tren”. Tot va començar el 1999. El Hall de Görlitz, vila cultural de la Saxònia
de l’Est, va organitzar la 1a exposició de modelisme ferroviari dels anys 90 d’aquesta regió. A
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l’inici va ser pensada únicament pels modelistes ferroviaris, però de seguit es va veure
incrementada amb els vaixells, avions i autos, un important enriquiment.
El públic interessat trobava allà un ampli ventall de modelisme. El centre d’interès era malgrat
tot, sempre el modelisme ferroviari. L’iniciador i motor d’aquesta exposició va ser des de l’inici
el senyor Roland Skupin, dirigent i tècnic del Hall d’exposicions. Malauradament el 2004, els
núvols negres van passar per aquest esdeveniment de gran freqüentació. Per manca de
mitjans financers, el Hall no es va poder renovar i va tancar. Aquest va ser també la fi d’aquesta
exposició de renom. Però ... això era sense comptar amb els modelistes de la ciutat. El senyor
Skupin, mentre tant esdevingut membre del club local, va trobar les forces vives per tornar a
posar l’exposició en marxa. Buscant un nou local, es va elegir un establiment d’esport i de
lleure de Görlitz – Biesnitz.
Durant els dos darrers caps de setmana d’abril, es va organitzar la 7a edició d’aquesta
exposició de renom. Aquesta 7a edició només va rebre 6.700 visitants, el que no desencoratjà
els organitzadors locals.
El 2006 una nova edició es va organitzar de nou al gener, com es feia tradicionalment, el que
va fer remuntar el nombre de visitants. El gener de 2007 son gairebé 13.000 visitants que han
vingut a visitar aquesta exposició. El club “Görlitzer Modelleisenbahn-verein e.V” (Associació
dels modelistes de Görlitz), a la vegada membre de la BDEF, ha demostrat les possibilitats
d’una bona organització.
Més de 50 expositors sobre una superfície de 2.600 m2 estaven presents. El SMV també hi era
present amb una llarga mostra d’objectes de modelisme ferroviari i de grans maquetes.
Els clubs de Greiz, Meissen, Perna, Neupetershain, Grossräschen, Königsbrück i el ZIMEC de
Zittau hi eren presents. Els amfitrions de Görlitz exposaren la seva tradicional maqueta de TT i
la maqueta HO d’estil americà.
D’altres maquetes més modestes i privats delitaven els ulls dels visitants.
S’ha de citar dins dels privats la remarcable maqueta en I de la família Böhmel de Taucha. Les
circulacions de vapor viu eren l’atracció ineludible d’aquesta gran maqueta. La gastronomia va
ser assegurada pel personal de la sala Rosenhof.
Sobre el tema “desprès de l’exposició, és abans de l’exposició”, els organitzadors de Görlitz
s’activen ja per la festa de la 10a edició que tindrà lloc els 12/13 i 19/20 de gener de 2008.
Peter Pohl. (SMV)
Pàgina 7
Aquesta JCE va ser organitzada amb els amics del BDEF
JCE Leipzig 2006
Per onzena vegada, la fira de Leipzig ha atret nombrosos visitants del 30/09 al 03/10 del 2006.
Desprès del 2005 amb 110.000 visitants, l’any 2006 n’ha vist 111.000. Segons els
organitzadors, l’exposició “Models, Hobby i Joguines” és la més gran d’Alemanya en l’àmbit del
modelisme ferroviari, de la creativitat i del joc. S’ha de remarcar que aquesta exposició atreu
cada cop mes els joves. La meitat dels visitants tenia menys de 30 anys.
Per molts d’aquests joves l’atracció era l’estand del SMV on es desenvolupava aquest any la
JCE (Junior College Europ). Aquesta JCE va ser organitzada amb els amics de la BDEF. Les
10 estacions van ser visitades per no menys de 152 joves de 6 a 16 anys afeccionats als trens
en miniatura. A més de les proves manuals, les estacions amb prova amb ordinador eren les
més demanades pels joves. Si s’havia de soldar, pintar figuretes o establir un plànol de
maqueta, els joves hi participaven amb gran entusiasme.
Alguns varen venir especialment a Leipzig per participar a aquesta JCE. Els premis molt
atractius, distribuïts dues vegades al dia, són, certament una de les raons d’aquesta
participació. Els premis distribuïts ho van ser mercès a l’esponsorització de les firmes Auhagen,
TILLIG i PMT.
No s’ha d’oblidar el compromís important de les persones de les associacions a fi d’assegurar
l’acompanyament necessari del joves visitants. L’agraïment particular és pels senyors Dieter i
Frank Hoffmann de la BDEF, que després dels anys es preocupen per que aquesta
manifestació es desenvolupi el millor possible. L’èxit és també mercès a l’ajut de la fira de
Leipzig i particularment de la seva directora de projectes senyora Anette Schmeir.
El 2007 també tindrà lloc un JCE encara a Leipzig del 12 al 14 d’octubre.
Peter Pohl.
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Pàgina 10
Novetats
Espanya
FCAF Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril
Aquesta associació catalana va demanar la seva afiliació al congrés MOROP 2006 a Kosice
(SK)
L’assemblea general 2007 que tindrà lloc al congrés d’Ilmenau (D) haurà d’acceptar aquesta
nova candidatura.
Michel Broigniez

Aquesta “versió alleugerida” del MOROP-Inform es pot complementar amb les fotos que estan
inserides a l’original, en francès, i que es pot baixar de
http://www.morop.eu/fr/inform/mi200701_low_f.pdf (per llegir a la pantalla)
http://www.morop.eu/fr/inform/mi200701_hi_f.pdf (per imprimir)
Traducció feta per l’Àlex Mitjans
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