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Reus Abril del 2019. 

 

Benvolguts amics: Ens complau comunicar-vos que el proper dia 11 de Maig del 2019, 

organitzarem la “XV TROBADA DE TRENS TRIPULATS DE 5 POLSADES “, al Circuit del 

Parc del Trenet del Santuari de Misericòrdia.   

PROGRAMA PREVIST 

De 9 a 2/4 d’11 recepció de participants. L’esmorzar serà per lliure (aconsellem el Bar Europa) 

De 10 a 2/4 de 2 circulació de Trens . 

A les 2 Dinar al Restaurant-Bar  Europa  

MENÚ : 1er Plat Amanida; 2on Plat a triar entre dos plats, Bacallà en samfaina o Fricandó;  

POSTRES:gelat. Begudes : Vi blanc i negre, Aigua una copa de cava i cafè. 

Preu per persona 22 € 

MENU INFANTIL: Un plat combinat, gelat, aigua o algun refresc, preu 10 € persona. 

 

De les 5 de tarda a les 7 circulació de Trens. 

 

Els participants amb locomotora pròpia i en funcionament tenen el Dinar i obsequi commemoratiu 

gratis. 

Es disposa d’aigua destil·lada i carbó per a locomotores  a vapor i cargadors de bateries de 12 vols 

per las demes maquines amb numero limitat . 

Per descarregar el material es farà per la porta del Fons del Parc. 

 

INSCRIPCIONS: La data límit per les inscripcions serà al 7 de Maig del 2019, demanem per 

favor confirmeu la vostra inscripció i el nombre de persones que vindreu al dinar a la data que hem 

indicat, serem rigorosos amb la data . 

També us demanem que indiqueu si voleu, BACALLA O FRICANDÓ, i al moment d’inscriure’s 

cal ingressar el preu del dinar al compte corrent nº ES52 3140 0001 9400 1098 2200 de Caixa 

Guissona. 

 

Les inscripcions podeu fer-les al correu electrònic que hi ha a la capçalera o als telèfons de Pere 

Codina 609388943 o Jaume Biosca 629352413. 

 

A partir del dia 7 de Maig no acceptarem més inscripcions per temes logístics i de Restaurant. 

Esperem que el temps ens acompanyi i podem disfrutar tots junts de un dia de Trens, que es el que 

més ens agrada . 

 

Os saludem atentament la Junta de l’AAFR  

 ======================================================================  


