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DISSABTE, 15 D’OCTUBRE DE 2022 
 

LA FESTA DEL TRENET 
 

32ª TROBADA DE VAPOROSOS  
 

 
El proper dissabte 15 d’octubre de 2.022 organitzem la 32ª Trobada de Vaporosos i Amics del Ferrocarril de 
les Cinc Polzades en el Parc Municipal de Can Mercader a CORNELLÀ. El programa serà el següent: 
 
 9,30 a 11,00 hores. Recepció dels participants. 
 10.30 hores. Inici de circulacions lliures. 

11,30 hores. Sortida del primer tren oficial de la Trobada a càrrec del Sr. Alcalde de Cornellà.                             
 14,45 hores. Dinar de Germanor de Vaporosos i Participants a l’espai habilitat. 
 16,30 hores. Reinici de circulacions lliures. 
 20,00 hores. Finalització de la Trobada. 
 
 
N O T E S: 
 

 Les circulacions dels trens serà totalment lliure i hi haurà la possibilitat (voluntària)  de transportar viatgers 
(preferentment visitants del Parc). Totes les circulacions es faran en un sol sentit.                   

 

 L’accés, dels vehicles que portin material, es farà per la porta de l’esquerra de la façana principal del Parc, 
a la carretera de L’Hospitalet  Un cop descarregats, els vehicles abandonaran el Parc i el podran aparcar a 
ambdues parts de la Carretera de L’Hospitalet al llarg de tota la façana. 

 

 La inscripció és gratuïta, a més i haurà l’obsequi d’un dinar per cada locomotora funcional inscrita. Durant 
      el Dinar se sortejaran diversos regals cedits pels nostres col·laboradors. 
 

 Per facilitar les tasques d’organització de la Trobada ompliu el full d’inscripció (full a part). Tanmateix, i si us 
és més còmode, la informació ens la podeu facilitar per telèfon o comunicar-la personalment el mateix dia 
de la Trobada, sempre que no s’assisteixi al Dinar de Germanor. 

      

MOLT IMPORTANT: És imprescindible i obligatori inscriure’s per al Dinar de Germanor de Vaporosos 
abans de l’11 d’octubre. 

 
Podeu contactar amb el nostre Club a través de:  
          
  - Correu electrònic: info@cafc.cat 
  - Al Local Social del Club, dimarts i divendres de 19:00 a 21:00 hores. 
 

 El preu del Menú del Dinar serà de 24,00 € aproximadament. 
  

Esperant gaudir de la sempre vostra benvolguda presència i participació us saludem ben cordialment, 

 

Club d’Amics del Ferrocarril-Cornellà 
 

 

HOTELS A CORNELLÀ: 
 
NOVOTEL (****)          Av. Maresme s/n          Tel. 934776282   Fax 934742629   H3667@accor-hotels.com 
NH CORNELLÀ (***)  Av. Can Corts, 11-13   Tel. 934750895   Fax 934709052   nhcornella@nh-hotels.com 
CAMPANILE (***)     Av. Maresme, 7 Tel. 933772101   Fax 933770712   barcelona.cornella@campanile.com 
IBIS (**)                       Albert Einstein s/n       Tel. 934751777   Fax 934751779   www.ibishotel.com 
 

MÚLTIPLES OFERTES A BARCELONA I ÀREA METROPOLITANA 
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