Centre d´Estudis Ferroviaris Via Oberta
Associació d´aficionats del ferrocarril del Vallés Oriental

Cal Gavatx Camí antic de Vic, 17 Les Franqueses del Vallés
www.via-oberta.org
via.oberta@gmail.com

Benvolguts companys i companyes,
Un any més us convidem a participar de la XIX Trobada de Vaporistes del Vallès Oriental organitzada per
Via Oberta a les Franqueses del Vallès el dissabte 14 de setembre a Cal Gavatx al nostre circuit de 5” i
7¼” així com a les nostres Maquetes a escala.
Programa: A partir de les 10h: Arribada d´amics, socis i participants ... Es disposarà de servei de bar al
públic i participants. Preu esmorzar 7 euros (entrepà beguda i cafè ) fins les 11h del matí.
Circulacions : de 11-13h
Tren tripulat : Aquells participants que ho desitgin podran fer circulacions amb públic. Podrem estrenar el
nou dic d'embarcament de locomotores que facilitarà l'accés del material rodant al circuit.
Maquetes: El fabricant de Maquetes MABAR farà una exhibició de material Renfe a la maqueta H0
controlada per ordinador. Tindrem de 6 a 8 combois amb els millors models de MABAR circulant
permanentment.
Observacions per tren tripulat:
Es disposarà d’aigua destil·lada per a les locomotores de vapor.
No es disposarà de carbó ni lubricants ja que es considera que el propietari de cada màquina determina el
tipus i la qualitat més adient al seu vehicle. Es disposarà de carregadors de bateries a 12v. Les càrregues
de bateries s’atendran per estricte ordre de petició.
Observacions per maquetes:
La maqueta digital H0 disposarà de una programació específica per el dia de la trobada amb el material
rodant Renfe de MABAR. No es podran fer circular trens de socis o participants.
Dinar de Germanor al Restaurant F-3 (molt aprop de Cal Gavatx) les 14h amb el següent menú:
Entrants: patates xips, olives, croquetes y llagostins
1er plat: Entremès amb Ensaladilla Rusa o Amanida Catalana. 2on plat: Filet de porc amb salsa al pebre.
Postres : Tarta de llimona. Begudes: aigua, vi i refrescos; Cafè i Cava.
Preu: 20€ per persona. Es convidarà a 1 dinar per cada locomotora funcional participant, prèvia inscripció.
Com a cloenda de la jornada, i després de dinar, el distribuïdor de maquetes MARKLIN / TRIX sortejarà un
"Kit d'iniciació" per potenciar el hobby entre els més joves, i l´associació farà entrega de la típica placa
commemorativa de la trobada d´aquest any correspon a l´estació de “Balenyà–apeadero”, que es la número
14 de la col·lecció de plaques d´anteriors trobades.
Reserves : Preguem confirmeu la vostra assistència, i numero de persones que us quedareu al dinar abans
del dia 1 de setembre al telèfon 617634011 (Amadeu) o bé per e-mail a via.oberta@gmail.com.
A partir del 8 de setembre, no podrem garantir dinars addicionals.
Amb motiu de la trobada, la marca IBERTREN, ens ha obsequiat amb un "pingüí H0" que passarà a formar
part de la col·lecció de maquetes de Via Oberta.
Per poder Gaudir posteriorment de les emocions de la jornada, prepararem un vídeo-reportatge, si pot ser
incloent imatges des d'un "dron", que penjarem a la nostra web, youtube, etc.
Volem aprofitar l'ocasió per comunicar-vos que Via Oberta organitzarà en els propers mesos una Jornada
de exhibició i circulació de trens a diverses escales. Estem gestionant l'esdeveniment en un local cobert a
Les Franqueses del qual us mantindrem puntualment informats.
Ben Cordialment,
José Sánchez
President Via Oberta

Pau Pallàs
Secretari Via Oberta
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