
 

     
 

59è CONGRÉS MOROP – MEURSAULT (França) 

De l’1 al 7 de setembre de 2012 
 

Dissabte, 1 de setembre de 2012 

 Arribada dels participants, oficina de 10:00 a 19:00 hores 

 FÒRUM MODELISME de 14:00 a 19:00 hores a la Sala de Festes Municipal. 

-Presentació de la FFMF i dels membres associats, botiga, maqueta H0, tren de la vall 

de l’Ouche (MFD21), Stands i tallers: CF Nivernais, RMC71, CFFC, ABFC... 

Diumenge, 2 de setembre de 2012 

 Sessions del CD i la CT 

 FÒRUM MODELISME de 14:00 a 18:00 hores a la Sala de Festes Municipal. 

-Presentació de la FFMF i dels membres associats, botiga, maqueta H0, tren de la vall 

de l’Ouche (MFD21), Stands i tallers: CF Nivernais, RMC71, CFFC, ABFC... 

VISITA GUIADA a Meursault. Visita de la població, del castell i d’una cava d’una vinya 

local. Dinar lliure a Meursault 

           
Dilluns, 3 de setembre de 2012 

 Sessions del CD i la CT 

 Assemblea General del MOROP 

 Cerimònia d’obertura del Congrés amb sopar. 

VISITA GUIADA A BEAUNE, al matí visita del castell de la ROCHEPOT, després amb bus 

cap a la MOUTARDERIE FALLOT (Fàbrica de mostassa), a la tarda visita guiada als 

HOSPICES DE BEAUNE. Descoberta de les vinyes i la ciutat en Visio Train. Retorn a 

Meursault en bus cap a les 18:00 hores. Visita amb el dinar inclòs. 

 



Dimarts, 4 de setembre de 2012 

EXCURSIÓ A SAULON i al Petit Tren de BLIGNY 

Sortida en autocar cap a SAULON, al sud de Dijon. Visitarem la fàbrica de la SNCF de 

SAULON. Allà es fabriquen els Llargs Rails Soldats de 432 m per la línies d’alta velocitat. 

Dinar en un restaurant de la zona, inclòs. A la tarda agafarem el TREN DE LA VALL DE 

L’OUCHE,m a l’estació de BLIGNY a 20 km. de Meursault. 

Aquest tren de via de 60 cm. amb locomotora de vapor, ens portarà a un viatge d’una 

hora i mitja pel mig dels camps i boscos. Retorn a Meursault en autocar cap a les 18:00 

hores. 

    
Dimecres, 5 de setembre de 2012 

 EXCURSIÓ A DIJON, Tram, TGV Rhin Rhône 

Trasllat en bus de l’Hotel a l’estació de Meursault per agafar el tren TER SNCF fins a 

DIJON. A Dijon, amb TRAM anirem a la seu del Consell General. Presentació del TRAM 

DE DIJON i la línia TGV “Rhin – Rhône”. Després de dinar a la ciutat, visita guiada de la 

ciutat vella i retorn a Meursault amb el TER. 

    
Dijous, 6 de setembre de 2012 

 EXCURSIÓ A CHAMBÉRY, Rotonda SNCF, APMFS 

 Viatge amb els Automotors de la Bourgogne – Franche Comté (Picasso o Caravelle). 

 Sortida en automotor de Meursault fins a l’estació SNCF de Chambéry, dinar. 

Acollida per l’APMFS (Associació de Preservació de Material Ferroviari de la Savoia). 

Visita de la rotonda SNCF, classificada monument històric, on hi veurem els materials 

preservats per l’APMFS, entre ells la 2CC2 3402, la locomotora elèctrica mes potent 

d’Europa quan va ser posada en servei pel PLM el 1930. 

Retorn amb l’automotor, via AMBËRIEU, fins a Meursault. 

     



Divendres, 7 de setembre de 2012 

 EXCURSIÓ A CREUSOT, Ferrocarrils i visita de la ciutat 

Sortida amb tren TER fins al centre de CREUSOT. Acollida pels CFT Chemins de Fer du 

Creusot, ens presentaran la ciutat i l’associació amb les seves diferents facetes: 

Locomotora 241P17 SNCF restaurada, secció de modelisme, parc i tren turístic dels 

Combes. Com a alternativa es podrà visitar el Château de la Verrerie (família 

Schneider) i el museu de l’home i la màquina. Retorn a Meursault amb el TER. 

A MEURSAULT, sopar de clausura del Congrés. 

   
 

PREUS DE LES ACTIVITATS DEL CONGRÉS 

 Drets d’inscripció:  Invitats 20€ Delegats 15€ 

 Visita guiada a Meursault (sense dinar)   26€ 

 Excursió a Beaune amb visita i dinar   62€  

Sopar obertura del Congrés    29€ 

 Excursió a SAULON i BLIGNY (amb dinar)  53€ 

 Excursió a DIJON (amb dinar)    55€ 

 Excursió a CHAMBÉRY (amb dinar)   86€ 

 Excursió a LE CREUSOT (amb dinar)   57€ 

 Sopar de clausura del Congrés    42€  

  

 

 

Mes informació i fulls d’inscripció a   www.fcaf.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La FCAF és membre del  

 

http://www.fcaf.cat/

