66è Congrés MOROP

“Una altra Suïssa”

Programa del 66è Congrés Morop a Biel/Bienne del 1 al 7 de setembre de 2019
Dissabte 31 d’agost 2019:

Arribada dels participants. Rebuda al Restaurant Satriale’s Biel/Bienne

Diumenge 1 de setembre de 2019:

Arribada dels participants. Rebuda al Restaurant Satriale’s Biel/Bienne
Sessió de la CT MOROP de 09:00 a 17:00 hores al Restaurant Satriale’s
Biel/Bienne
Sessió del Comitè Directiu del MOROP a les 18:00 hores al Restaurant
Satriale’s Biel/Bienne
Pels acompanyants, al matí visita del museu OMEGA i a la tarda visita
guiada al centre històric de Biel/Bienne
Arribada dels participants. Rebuda al Restaurant Satriale’s Biel/Bienne
Sessió de la CT MOROP de 09:00 a 12:00 hores al Restaurant Satriale’s
Biel/Bienne
Assemblea de delegats de 14:00 a 16:00 hores al Restaurant Satriale’s
Biel/Bienne
Pels acompanyants, excursió en vaixell pel llac de Biel/Bienne amb un
piscolabis a l’Illa de St. Pierre. De 10:30 a 16:30 hores

Dilluns 2 de setembre de 2019:

Dimarts 3 de setembre de 2019:

Dimecres 4 de setembre de 2019:

L’obertura del congrés es farà des de les 18:00 hores a l’aula de l’Escola
d’Engingers a Biel/Bienne, rue de la Source 21.
EXCURSIÓ “JURA”
Ens desplaçarem en tren de Biel/Bienne (sortida cap a les 08:45) fins a
Delémont on visitarem la Rotonda de l’Historischen EisenbahnGesellschaft HEG.
A migdia seguirem el nostre viatge en tren fins a Glovelier, dinar a
l’auberge de La Poste.
A la tarda, viatge en tren de vapor de “La Traction” fins a Pré-Petitjean i
visita al dipòsit de la companyia.
Tornada en tren, de Pré-Petitjean a Biel/Bienne via La Chaux-de-Fonds.
Arribada a Biel/Bienne cap a les 19:15 hores.
EXCURSIÓ “BERNA”
Ens desplaçarem de Biel/Bienne a Bern/Wankdorf i anirem al
Hirschengraben amb un tram de la línia nº 9.
Seguidament volta en tram de vapor i modern a la ciutat de Berna.
El dinar del migdia estarà associat a la visita dels locals del Club de
Modelisme BMCE. El BMCE te dins dels seus locals maquetes de les
escales 0, H0 i H0m. La tarda es lliure per visitar la ciutat de Berna o per
passar un moment divertit al local del club.
La botiga de modelisme “BahnOrama” obrirà les seves portes per
nosaltres de 14:30 a 17:00 hores
Retorn pel nostre compte a Biel/Bienne.

Dijous 5 de setembre de 2019:

Divendres 6 de setembre de 2019:

Dissabte 7 de setembre de 2019:

EXCURSIÓ A LA “PLANA SUÏSSA”
Ens desplaçarem en tren especial amb l’automotor BCFe 4/6 nº 736 del
BLS de Biel/Bienne fins a Hägendorf on visitarem els tallers de
construcció de vies dels CFF.
Ens serviran un piscolabis pel camí dins del tren especial entre Hägendorf
i Berthoud. Allà visitarem el dipòsit de la “Fundació BLS Historic”.
Despres tornarem a Biel/Bienne on el tren especial ens deixarà a l’estació
de mercaderies per visitar el Club de Ferrocarrils en Miniatura Bienne
CCMB. El CCMB te el seu propi local amb maquetes de les escales 0, 0m i
H0.
Retorn pel nostre compte als hotels o a la ciutat amb transport públic.
EXCURSIÓ “VAL –DE-TRAVERS”
Viatjarem amb un tren de vapor de la VVT de Biel/Bienne via Neuchâtel i
Les Verrières fins a St-Sulpice a la Val-de-Travers. Estan previstes parades
foto.
L’associació “Vapeur Val-de-Travers” (VVT) ens servirà una fondue al seu
dipòsit, seguida d’una visita en grups.
A la tornada podrem apreciar el confort del tren de vapor VVT fins a
Fleurier. La tornada des de Fleurier fins a Biel/Bienne es farà en trens
regulars. Arribada a Biel/Bienne cap a les 17:15 hores.
A les 19:00, trobada al “Ristorante Satriale’s” de Biel/Bienne pel sopar de
clausura.
EXCURSIÓ “WEISSENSTEIN”
Una excursió mes pels infatigables...
Ens desplaçarem en tren des de Biel/Bienne via Solothurn-Ouest fins a
Oberdorf, on pujarem en un tren especial amb visita de les fonts dins del
túnel de Weissenstein cap a Gänsbrunnen.
Durant el viatge de tornada assistirem a una projecció cinematogràfica
dins del túnel.
Seguidament agafarem el nou telecabina per pujar al Weissenstein, la
muntanya local de Solothurn i allà dalt gaudir de la vista esplèndida sobre
la Plana Suïssa i dels Alps, tot menjant un suculent plat del dia.
Retorn amb el telecabina a Obersdorf i seguirem el viatge pel Jura
Bernois fins a Biel/Bienne.
L’arribada a Biel/Bienne està prevista cap a les 17:40 hores.
Final del congrés

Una altra Suïssa:
La reputació de Suïssa es refereix molt sovint als Alps, als ferrocarrils de muntanya, a la xocolata i el formatge.
El tema del congrés permetrà veure Suïssa sota una perspectiva amb menys clixés, sota d’altres aspectes que tenen
també molts atractius i encant. La regió de la cadena de muntanyes del Jura es considerada com el revés de la cara
turística de Suïssa. Es per això que proposem als participants descobrir “Una altra Suïssa”
Hotels:
El quarter general serà per tota la durada del congrés el Restaurant Satriale’s Biel/Bienne. Està situat al nord de
l’estació de Biel/Bienne en direcció a la ciutat, la distància no passa dels 15 minuts a peu.
Cal que al fer la vostra reserva d’habitació mencionar el codi “MOROP 2019”.

Les reserves s’han d’enviar directament a un dels quatre hotels que figuren al full de reserva d’hotel.
Com alternativa, hi ha la possibilitat de reservar una habitació pel lloc internet de turisme Bienne-Seeland a l’adreça
www.bienne-seeland.ch i seguidament clicar el logo del MOROP.
DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 10 de juliol de 2019
L’organització no agafa cap responsabilitat en relació al vostre allotjament. Els participants paguen la seva reserva i
el seu pagament directament amb l’hotel escollit.
Restauració:
Durant els dos dies de sessions, els participants tindran la possibilitat de menjar al migdia al restaurant del Congrés.
A les excursions un menjar senzill o un piscolabis serà servit i comprés en el preu. Els sopars son lliures, la ciutat de
Biel/Bienne ofereix molts restaurants de totes les categories de preus.
Excursions:
El punt de trobada i sortida de les excursions es l’estació de Biel/Bienne. L’hora de sortida es entre les 08:00 i les
09:00 hores, la tornada cap a ales 19:00 hores i el divendres cap a les 17:00 hores.
Equipament personal:
Per les excursions us recomanem de portar sabates tancades de bona qualitat.
Els fotògrafs cal que portin una armilla fluorescent.
Pels actes oficials, es recomana roba correcte.
Targeta de congrés LIBERO:
Aquest títol de transport us permet viatjar sense restriccions en 2ª classe durant tot el congrés per la regió de
Biel/Bienne – Berne – Solothurn, fa falta per la major part de les excursions.
Si no teniu la Targeta de congrés LIBERO, us haureu de comprar el títol de transport necessari per aquelles
excursions que participeu.
L’organització durant el congrés:
A mes de l’ASEA, ens ajudaran pel bon desenvolupament del congrés els clubs afiliats: Club Chemins de Fer
Miniatures Bienne, CCMB, Berner Modell-Eisenbahn-Club BMEC, Historische Eisenbahn-Gesellschaft HEG, La Traction
LT, Association Vapeur Val-de-Travers VVT. Per garantir el desenvolupament sense problemes, una persona
responsable serà designada per cada dia/cada excursió.

