
ASSOTIATION PASSAGE À NIVEAU 418
(Loi 1901)

54 traverse de saint-estève
66000 PERPIGNAN (France)

Tél.: +33 (0)681324168
www.la-journee-mondiale-du-train.com

mail:    association.pn418@gmail.com  
web: http://associationpassageaniveau418.over-blog.com
Facebook:  passage à niveau 418 et la Journée Mondiale du Train

Pel planeta viatgeu en Tren!

Com tots el ciutadans, tu estàs involucrat en la lluita a favor de l’ecologia i el desenvolupament 
sostenible

La nostra Associació te com a tema el “Tren” i per objectius:

-Obrar  per  a  la  protecció  del  medi  ambient  en  línia  amb  el  desenvolupament  sostenible  
mitjançant  la  reducció  de  les  emissions  de  CO2  a  l'atmosfera  fomentant  els  mitjans  de 
transport com el ferrocarril.
-Obrar en la cultura mitjançant el tema del tren
-Contribuir al desenvolupament econòmic regional i inter-fronterer català a través del turisme 
i del lleure al voltant del tren.

Realitzem manifestacions commemoratives

La Jornada Mundial del Tren passa obligatòriament pel Centre del Mon... 
de l’estació de Perpinyà ©2011

http://associationpassageaniveau418.over-blog.com/
mailto:association.pn418@gmail.com
http://www.la-journee-mondiale-du-train.com/


DONEU SUPORT A LA NOSTRA ASSOCIACIÓ
Feu-vos soci de l’Associació

Quotes:
-Subscripció 10€
-Membre benefactor 20€
-Membre d’Honor 50€
Col·lectius i empreses:
-Subscripció 50€
Desitgeu igualment contribuir a dinamitzar l’economia local?
-Mecenatge d’empresa
-Patrocini – Conveni

No espereu mes! Contacteu-nos!

ACCIONS REALITZADES

Una barretina gegant i una bandera catalana per celebrar l’arribada del TGV a 
la Catalunya Sud (19 de desembre de 2010)

Una  escultura  monumental  de  7  metres  d’alt  i  d’un  pes  de  2  tones,  està  coberta  d’una  
Barretina gegant està situada a la vora de la via del ferrocarril París – Barcelona al lloc de l’antic  
pas a nivell 418 a Haut Vernet a Perpinyà.
També es veu des de l’autopista Narbona – Perpinyà.
Video realitzat per l’Indépendant el 31 de març de 2011
www.lindependant.fr/2011/03/31/perpignan-une-baratina-gigantesque-au-centre-du-
monde,789,php

                

Alliberament de globus portadors de missatges pels nens de la Catalunya Sud

El  dijous  31  de  març  de  2011,  els  infants  de  l’escola  catalana  “La  Bressola”  van  fer  un 
alliberament de globus pels infants de la Catalunya Sud, al costat de la Barretina Gegant, per 
festejar l’arribada del TGV a la Catalunya Sud, a Figueres (19 de desembre de 2011)

http://www.lindependant.fr/2011/03/31/perpignan-une-baratina-gigantesque-au-centre-du-monde,789,php
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Vídeo realitzat per Vince vidéos  http://associationpassageaniveau418.over-blog.com/article-
lacher-de-ballons-porteurs-de-messages-par-les-enfants-de-l-ecole-catalane-la-bressola-
85588170.html

Serem presents al:
Fòrum de les Associacions de Perpinyà
10 i 11 de setembre de 2011 al Parc de les Exposicions

Vegeu també l’arribada del TGV Perpinyà – Figueres el 19 de desembre de 2010
http://associationpassageaniveau418.over-blog.com/article-tgv-perpignan-figueras-19-
decembre-2010-85586274.html

     

LES ACCIONS FUTURES

Pel planeta viatgeu en Tren!

Amb la fi d’incitar al gran públic com a les empreses a utilitzar el tren com a mitjà de transport 
preferent, el 2011 hem creat la Jornada Mundial del Tren, que es celebrarà els dies 17, 18 i 19 
de desembre de 2011, al “Centre del Mon” de l’estació del TGV de Perpinyà.

La Jornada Mundial del Tren passa obligatòriament pel Centre del Mon... 
de l’estació de Perpinyà ©2011
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