
                                                       
 

12 HORES DE MODELISME FERROVIARI 
VIII Jornada de portes obertes 

 
Dissabte 29 de Març del 2014 
Hora: de 9,00 a 21,00 
Lloc: Local social Club Ferroviari de Terrassa  
Passatge de Venècia, 2 escala B, soterrani 
TERRASSA 
 
12 hores de circulacions a la maqueta d’escala HO en ambdós sistemes de 2 carrils i 3 carrils amb 
corrent analògic i digital. També en escala N analògic. Tothom està convidat a portar el seu material.  
 
HORARIS I TEMES DE LES CIRCULACIONS: 
09-11 h. Circulacions lliures. 
11-12 h. Trens de viatgers 
12-13 h. Trens èpoques I-II-III (1844-1970) 
13-14 h. Trens de mercaderies 
14-17 h. Circulacions lliures de tot tipus de material. 
17-18 h. Trens amb locomotores sèrie 281/1000 de Renfe o Estado  
18-19 h. Trens RENFE 
19-20 h. Trens USA 
20-21 h. Trens moderns, èpoques IV-V-VI (1971-2013) 
 
Hi haurà una maqueta amb sistema 3 carrils i una instal.lació de trens grans de jardí tipus LGB, 
escala G, per a que la mainada aprenguin a fer funcionar trens a escala. Durant tot el dia es faran 
projeccions de vídeos ferroviaris. 
 
També tindrem catàlegs gratuïts de marques de modelisme a disposició de tothom. 
 
Aquest any es destinarà un espai a la locomotora elèctrica 1000 de la Renfe, sèrie 281, que va circular 
per la línea de Ripoll a Puigcerdà.  Hi haurà una representació de models escala H0, de modelisme 
tripulat de 5 polzades i diferent informació. 
 
Tots els visitants que no siguin socis podran emplenar una butlleta que, dipositada en una urna, 
donarà dret a participar en un sorteig d’una caixa d’iniciació escala H0 de la marca Electrotrén amb 
tren, vies i comandament.  
Com a novetat i només per als socis que ens visitin, es farà un altre sorteig d’una locomotora 1000 de 
Renfe de la marca Roco. 
Els sortejos es faran a la finalització de la jornada, a les 21 hores, i s’informarà telefònicament a 
l’afortunat/da en el cas que sigui absent. 
Tota la jornada serà de portes obertes per a tots els ciutadans que hi estiguin interessats. Podem 
convidar familiars, amics i coneguts, Les jornades dels anys anteriors van ser un èxit absolut. 
Esperem que aquest any ho continuï sent amb la vostra col·laboració. 
 
Per a mes informació contacteu amb l’Antoni Vallès, tel. 619785292, tonivalles@eresmas.com 
 


