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XII TROBADA DE TRENS TRIPULATS 
 

- DISSABTE 30 D’MAIG 2015 - 
 

ESPECIAL CELEBRACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DEL PARC FERROVIARI 
 
Si amics, després de molts anys d’espera i molt d’esforç per part de tots els nostres socis de la secció 
de tripulat, estem d’enhorabona! i el proper dissabte dia 30 de maig celebrarem l’ampliació del parc 
ferroviari de Misericòrdia amb una trobada de vaporistes i altres tipus de locomotores. Amb aquesta 
nova ampliació, el nostre parc comptarà amb gairebé el doble del circuit. Us esperem a tots per tal 
que pugueu gaudir de les nostres noves instal·lacions. 
 
PROGRAMA: 
 
A partir de les 10h: Arribada de participants. 
Es disposarà de servei de bar de venda al públic i participants durant tot el dia amb esmorzar  fins les 
11h del matí. Preu esmorzar 3.50 euros (entrepà + beguda + cafè) 
 
De 11h a 14 h: Circulacions. Aquells participants que ho desitgin podran fer circulacions amb públic. 
 
14:30h: dinar de germanor en el mateix parc 
 
MENÚ: 
 
Primer plat, pica-pica compost de: 

- Amanida de formatge de cabra 
- Timbal de truita de patata amb escalivada 
- Carpaccio de bacallà 
- Croquetes casolanes de carn d’olla i de lluç i gambes 
- Gambes a l’allada 
- Encenalls de pernil ibèric amb pa de vidre 

 
Segon plat, a triar entre: 

- Fricandó de vedella amb bolets 
- Suquet de Rap 

 
Postres: 

- Tulipa amb maduixots i gelat 
 
Begudes incloses: 

- Aigua mineral sense gas 
- Vi negre Montsant 
- Cava Brut Nature 
- Cafè 

 
Preu 22€ per Persona 
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Es convidarà a 1 dinar per cada locomotora funcional participant. 
 
A Partir De 17.00 Circulacions lliures 
 
 
 
A TENIR EN COMPTE 
 
Es disposarà d’aigua destil·lada i carbó per a les locomotores de vapor. 
 
Es disposarà de carregadors de bateries a 12v, però cal considerar que el nombre de carregadors és 
limitat. Les càrregues de bateries s’atendran per estricte ordre de petició. 
 
Per descarregar el material ho heu de fer per la porta propera al edifici de l’estació.  
 
Els vehicles es poden aparcar a l’ampli aparcament que hi ha al costat del parc o al seu voltant. 
 
La inscripció es gratuïta. 
 
 
RESERVES 
 
Preguem confirmeu la vostra assistència, i numero de persones que us quedareu al dinar abans del dia 
26 de maig 2015, indicant si trieu carn o peix, als telèfons 688 384 641 (Carlos HANSEN) o 609 388 
943 (Pere CODINA ), o bé per e-mail a info@aafreus.com 
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