
ASAFEGI 
c/ Pompeu Fabra, 26 (Estació Adif)


17457 - Fornells de la Selva


email: info@asafegi.com

Tel: 972 47 61 26 - 650 06 50 41


22a TROBADA DE 5 POLZADES I MODELISME TRIPULAT 
 24 juliol 2021 

Benvolguts amics,


Us comuniquem que la trobada de tren tripulat d’aquest any 2021, es durà a terme el:


Dia: dissabte 24 de juliol de 2021.

Hora: des de les 10,00 h a les 19,00 h

Lloc: Circuit del Parc de l'Estació de Fornells de la Selva


Programa: 

- 9:30 a 10:30. Recepció de participants i posada a punt de les circulacions

- 10:30 a 12:00. Circulacions dels participants

- 12:00. Acte central, el material quedarà estacionat al voltant de la rotonda i hi haurà 

el parlament de les autoritats: President de la associació d'amics del Ferrocarril de 
les Comarques Gironines i Representant de l'Ajuntament de Fornells de la Selva. 
Les circulacions continuaran fins a l'hora de dinar  


- 13:30 a 16:00, dinar i fotos de grup

- 16:00 a 19:00, continuació de les circulacions especials de la 22a trobada

- 19:30 comiat dels assistents


Com es habitual, els participants que porteu material i fins a 1 acompanyant estareu 
convidats a dinar, i rebreu un obsequi en commemoració de la jornada. Per la resta 
d'assistents el preu del dinar serà de 20 €/persona.


Inscripció: 

Us demanem que envieu un correu electrònic a info@asafegi.com abans del dia 
dimarts 20 de Juliol, confirmant la vostra assistència indicant:


- Nom i cognoms, i telèfon de contacte

- Associació a la que esteu vinculats

- Quin material porteu, si en porteu: locomotora, vagó, locomòbil, etc.

- Si us quedeu a dinar (molt important per fer les reserves!) 


També podeu emplenar el full d'inscripció de la jornada i retornar-lo per correu 
electrònic, o inscriure-us telefònicament trucant al mòbil de la associació.


Sapigueu que per els que porteu una màquina de vapor, tindrem aigua destil·lada i 
carbó disponible a les nostres instal·lacions. També disposem d'una andana de 
carrega per màquines grans. 


Us hi esperem !!


ASAFEGI, 17 de juny de 2021


Miquel Bodro

Secretari
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