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Un cop més, el segon fi de setmana de juny, arriba la nostra gran festa 
anual, 24 hores seguides amb els trens sense parar ni de dia ni de nit, 
ocasió immillorable per reunir els amics i tots junts gaudir dels trens.  
 

Es amb aquesta idea que us convoquem, amb els vostres trens si els 
voleu aportar, per gaudir de la bona companyia. 
 

Per això i amb aquesta idea, ens agradaria comptar com en anys ante-   
riors amb la vostra participació. 
 

Programa de la Jornada 
  

Dissabte dia 14 
 

 A partir de les 10 hores del matí, recepció de participants, descàrrega del 
material mòbil aportat pels participants, i inici de les circulacions. 

 

A les 13 hores,  

 Presentació del nou material de 10” incorporat darrerament al circuit, La 
locomotora Tipus Garrat “Júlia”, i la locomotora Diesel - Elèctrica “41”  

 Presentació dels tres nous cotxes de 10” coberts. 

 Inauguració i entrada en servei de la nova xarxa semafòrica del circuit. 
 

A les 14 hores,  

 Inici oficial de les XXX “24 Hores de Vapor” 2014 i aperitiu ofert pel Centre a 
tots els participants presents. 

 

 Dinar lliure, i al llarg de tota la tarda circulacions discrecionals de trens 
 

A les 21.00 hores,  

 Sopar ofert als participants inscrits, Gran Paella Valenciana, Begudes, Pastís 
de celebració i Cava, Café.  

 

 De les 22,00 hores fins a les 08.00 hores del diumenge, circulació “de nit”. 
 

Diumenge, 15 
 

 Circulacións fins a les 14 hrs, que es donen per acabades les “24 hores”. 

 
Normes organitzatives. 

 Preu de l’ inscripció: 10 € per persona. Està reservat el dret d’admissió. 

 Cal inscriure’s, abans del dia 10 de juny, a:  trenoreneta@telefonica.net 

 El preu inclou l’aperitiu, el sopar i el regal – record. 

 Degut al desnivell els trens han de portar frens, i llums per la circulació nocturna. 
 Les decisions adoptades pel Cap de Circulació son inapel·lables i d’obligat compliment. 
 L’entrada de vehicles al Parc es sols el mínim temps per carregar i descarregar material. 
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