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1er CONCURS Ev4 - QUE ÉS?, ON ESTÀ? 
 

  

- Comentari explicatiu: 
 
Sovint trobem enterrades entre llambordes o ciment 
velles vies oblidades que ningú s'ha entretingut a 
arrencar. Vies que temps enrere foren posades amb 
il·lusió, i que significaren progrés i benestar, ara rauen 
abandonades sense que quasi ningú se'n recordi del 
perquè varen servir. 
 
Es freqüent trobar-ne d'antics tramvies, carrilets o 
instal·lacions industrials desaparegudes, però el que 
no és tant corrent es trobar-ne una de 5 polzades de 
galga. 
 
Que és?, on està? 

 
BASES 
 
L'equip de redacció d' “Extensió Via 4” del Tren de 
Palau - Associació Cultural d'Amics del Ferrocarril” 
presenta una imatge de tema ferroviari, perquè els 
concursants encertin que és i on està. 
 
1 - La imatge 
És una fotografia d'un tema o indret relacionat 
directament amb el ferrocarril, amb qualsevol de les 
seves modalitats. 
La fotografia, no publicada anteriorment, s'haurà fet 
entre l'any 1941 i l'actualitat en algun indret de fàcil 
accés dels Països Catalans.  
La fotografia anirà acompanyada d'un comentari que 
podrà donar pistes sobre la mateixa. 
 
2 - Els concursants: 
Hi podran prendre part tots els membres de les 
associacions d'amics del ferrocarril afiliades a la 
Federació Catalana d'Amics del Ferrocarril i/o la 
Federación Española de Amigos del Ferrocarril, així 
com els d'aquelles entitats que tenen per finalitat 
principal la preservació i conservació del Patrimoni 
Històric Ferroviari. 
Queda exclòs l'equip redactor d'Ev4 i els seus familiars 
directes. 
 
3 - Normes per a concursar: 
 
1er - El concursant introduirà dins un sobre en blanc 
una targeta amb les següents dades: 
 
- Nom i cognoms. 
- Adreça postal. 
- Adreça electrònica i/o telèfon de contacte. 
- Entitat a la que pertany i número d'associat. 

2on - Un cop fet això aquest sobre és tancarà,i a la part 
de fora s'escriurà la resposta demanada, indicant: 
 
- Lloc on s'ha pres la imatge. 
- Que representa la imatge. 
- Altres dades que es vulguin afegir. 
 
A l'exterior d'aquest sobre no hi podrà figurar cap 
identificació personal, només la resposta. 
 
3er - Aquest sobre s'introduirà dins un altre sobre que 
s'enviarà per Correu a: 
 
Tren de Palau 
Associació Cultural d'Amics del Ferrocarril 
Casal de Cultura Can Cortés 
Camí Reial núm. 56 
08184 - PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona) 
 
Aquest sobre si que podrà portar remitent. 
La data terme per a participar és el 31 de maig del 
2017. 
 
4 - Veredicte: 
Durant la festa de la Nit del Tren del 17 de juny, farem 
un acte de obertura de tots els sobres rebuts 
seleccionant els sobres interiors que tinguin les 
respostes correctes, en cas de mes d'una resposta 
correcta, es posaran en una bossa i s'escollirà al atzar 
el guanyador. 
 
5 - Premi: 
El guanyador tindrà per premi un record ferroviari 
antic, que se li farà arribar de la manera que esculli. 
El veredicte serà inapel·lable i els sobres i targetes 
seran destruïts un cop acabat el sorteig. 
 
Equip de Redacció de Ev4, 1 de febrer de 2017. 
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