
 

 

 

El Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta us convida a la  

XX Trobada de Modelistes i Vaporosos del Vallès Oriental 

9 d’Octubre de 2021 
Companys/es: 

Després de més de 2 anys sense poder realitzar una trobada a les nostres instal·lacions, 
ens satisfà comunicar-vos que aquest any sí que és possible la realització d’aquesta, i és per 
aquest motiu que us fem arribar la present invitació. 

L’horari de l’esdeveniment serà el que es detalla a continuació: 

-De 9:00 a 10:00 descàrrega del material. 

-De 10 a 13:30 circulacions lliures. 

-12:00: Inauguració de la maqueta del pont. 

-De 13:30 a 17:00 dinar. 

-De 17:00 a 20:00 circulacions lliures. 

-De 20:00 a 22:00 sopar. 

-De 22:00 a 1:00 circulacions lliures. 

 

A partir de les 9 del matí, paral·lelament a la descàrrega del material, hi haurà la 
recepció dels participants al despatx de l’interior de la masia de Cal Gavatx. Tots aquells que 
us hagueu inscrit haureu de passar-hi per tal de fer el check-in. 

Durant les circulacions portarem viatgers a discreció. Posarem a la vostra disposició 8 
cotxes de viatgers tipus J5, i 6 cotxes de viatgers tipus J7+PMR, per aquells qui vulgueu portar 
gent o bé simplement vulgueu ampliar la vostra composició. 

El preu del dinar serà de 20€ per a cada participant. Tot aquell participant que porti 
una locomotora funcional tindrà un dinar gratuït, a part d’un record per a ell i un altre per a 
l’associació que representa. 



Enguany, com a novetat, farem sopar al circuit. El preu del sopar, beguda inclosa, serà 
de 5€ per a cada participant. 

Durant tot el dia i part de la nit tindrem servei de cantina. Les ampolles petites d’aigua 
seran gratuïtes durant tot el dia per a tots aquells inscrits a la trobada. 

 

Normes de circulació 

El Circuit Ferroviari de Cal Gavatx està regit per la normativa de seguretat i circulació 
de la Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril. 

El circuit està dotat de senyalització lluminosa que caldrà ser respectada 
escrupolosament per part dels maquinistes participants. 

Caldrà obeir estrictament les instruccions del cap de circulació i del cap d’estació. 

Tots els trens que circulin entre la posta i la sortida de sol hauran de dur encesos els 
llums blancs de cap i els vermells de cua. Tot aquell vehicle que no en disposi, ja sigui per 
manca o per avaria, no podrà circular en aquesta franja horària. 

Per a qualsevol dubte que tingueu durant la circulació us podeu adreçar al cap de 
circulació, que us ho aclarirà. 

 

 

En la documentació adjunta trobareu el full d’inscripció, que caldrà que ens el retorneu 
en la major brevetat possible per tal d’organitzar els diferents àpats. 

L’adreça per enviar el full d’inscripció és via.oberta@gmail.com, i cal que a l’assumpte 
indiqueu “INSCRIPCIÓ TROBADA”. Si us voleu inscriure presencialment, ho podeu fer els 
dimecres de 17:30 a 18:30 i els dissabtes de 10:00 a 11:00 a la masia de Cal Gavatx. 

La data màxima d’inscripcions serà el dia 1 d’Octubre. Per a inscripcions posteriors a 
aquesta data cal que ho consulteu contactant amb nosaltres. 

Sense més, us esperem a les nostres instal·lacions i esperem poder passar una gran 
jornada entre vosaltres. 

 

La junta directiva de CEFVO 

11 de setembre de 2021 

 


