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“VIA AL MONTSENY!” 
 

1ª Fira de maquetisme, modelisme i oci ferroviari a Palau! 
 
L’Associació Modelista Ferroviària Baix Montseny de Santa Maria de 
Palautordera està planificant i organitzant per el cap de setmana del 29 i 30 
del proper mes de JUNY de 2013, conjuntament amb l’Ajuntament de Santa 
Maria de Palautordera i altres entitats/associacions del municipi, la primera 
Fira de Maquetisme, Modelisme i Oci Ferroviari al Baix Montseny. Serà un 
important punt de trobada a la nostra comarca dels aficionats al maquetisme 
catalans. Compte també amb el suport i recolzament de la Federació 
Catalana d’Amics del Ferrocarril. 
 
Primera Mostra de Mòduls Ferroviaris 
A l’interior del pavelló polifuncional 
de la Fontmartina i haurà la  mostra 
de mòduls de maquetisme ferroviari, 
al centre de la pista la maqueta 
dissenyada per la federació (formada 
pels diferents mòduls de les 
associacions participants). 
Al perímetre interior de la pista els 
expositors vinculats i relacionats 
amb el maquetisme d’oci ferroviari. 

 

El bar de la pista serà gestionat per l’Associació Modelista Ferroviària Baix 
Montseny de Santa Maria de Palautordera. 

 

A la part central de la pista exterior l’Associació hi 
tindrà instal·lat pels petits el seu Tren tripulat 
(Trenet). 

Horari d’obertura al públic: 
- Dissabte de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores. 
- Diumenge de 10 a 14 hores. 

Muntatge i desmuntatge: 
- Muntatge la tarda del divendres 28 de juny. 
- Desmuntatge la tarda del diumenge 30 de juny. 
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Activitats paral·leles 
Complementant la fira de maquetisme, modelisme i oci, estan previstes tot 
un seguit d'activitats paral·leles: 

- Exhibició de Maquetes Navals, el dissabte matí i tarda a la Piscina 
municipal Fontmartina. A càrrec de: Associació d’Amics del Museo 
Marítim de Barcelona i Federació Catalana de Modelisme Naval. 

- Exhibició de cotxes Radiocontrol, el dissabte matí i tarda al pati de 
l’Escola Fontmartina. A càrrec de: Associació Catalana de Drift 
Radiocontrol. 

- Exhibició d’Aeromodelisme, el dissabte matí i tarda i diumenge matí 
al Camp de futbol de la Fontmartina. A càrrec de: Federació aèria 
catalana. 

 
Durant tot el cap de setmana, un carrilet (trenet) amb dos vagons cobrirà el 
trajecte entre l’estació i els diferents punts de la vila. 
 
A més de la fira de maquetisme, aquest cap de setmana compta amb una 
àmplia oferta d’activitats culturals i de lleure associades: 

- Mercat setmanal el dissabte al matí al centre del poble, plaça de la 
Vila, carrer Doctor Robert i Rambla dels Països Catalans. 

- Fira del producte artesà català i del producte artesà del Montseny, 
al passeig de les Escoles i perímetre de la pista exterior de la 
Fontmartina, el dissabte matí i tarda i diumenge al matí. 

- Mercat de l'intercanvi, el dissabte al matí a la plaça Major de 11 a 
13 hores. 

- Audició de sardanes dissabte a la tarda a la plaça Major, a les 18:30 
hores amb la Cobla Genisenca de Taradell. 

- Destaca el fet que, coincidint amb la celebració de la Via al 
Montseny, la Unió de Botiguers i Comerciants de Palau (UBIC Palau 
Comerç) ha convocat per dissabte a la tarda el Mercat de Nit, les 
botigues al carrer de 17 a 22 hores. 

- Sopar popular el dissabte a les 22 hores a la Plaça de la Vila i ball 
en acabar el sopar, organitzat per la UBIC. 

- Observar i conèixer el patrimoni i entorn del nostre municipi 
mitjançant l'àmplia oferta composta per: 9 itineraris senyalitzats 
per a passejar, 2 rutes de cicloturisme, la guia Elements Històrics i 
Artístics, el parc de l'Arboretum (arbreda del Montseny), el Passeig 
pels arbres de Palautordera i la guia de les Fonts de Santa Maria de 
Palautordera. 

 
I, tot això sense oblidar que Santa Maria de Palautordera és el camí 
del Parc Natural del Montseny, declarat Reserva de la Biosfera per la 
UNESCO. 

 


