ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL FERROCARRIL
L’HOSPITALET
Local social:
Amadeu Torner, 113
Adreça postal:
Apartat de correus 68

08902 L’HOSPITALET

Telèfon: 934221018

08900 L’HOSPITALET

FULL INFORMATIU GENER 2016
DISSABTE 16 DE GENER DE 2016

OBERTURA DEL LOCAL EN DISSABTE i RENFADA
Tornem a celebrar una nova RENFADA i coincideix amb l’obertura en dissabte. Als taulells de
l’associació circulacions de trens de RENFE en totes les escales. Horari de 18 a 20 hores.
Propera obertura: DISSABTE 13 DE FEBRER DE 2016.
AVANÇAMENT D’ACTIVITATS DE FEBRER i MARÇ

DISSABTE 27 DE FEBRER DE 2016

JORNADA DE LES 5 POLZADES AL PARC
DE L’ORENETA, AMB CALÇOTADA
Els companys del Centre d’Estudis, organitzen la Jornada de les 5
polzades, acabant amb una calçotada.
Indispensable apuntar-s’hi a secretaria o per telèfon.

DISSABTE 27 DE FEBRER DE 2016

ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ
Rebreu la corresponent convocatòria, cal recordar-vos que toquen eleccions per la Junta de l’Entitat.
Qualsevol que vulgui participar directament en la planificació i execució de les activitats de l’associació (no
cal ser membre de la Junta) pot fer-ho saber i la seva col·laboració serà molt benvinguda.
DISSABTE 12 i DIUMENGE 13 DE MARÇ DE 2016

FIRA LLEIDA EXPO TREN
Ja s’anuncia la Fira de Lleida per aquest any, a la que hi tornarem a participar
amb els nostres mòduls i tren tripulat.
Tornarem a compartir maqueta amb els companys francesos i presentarem els
primers MÒDUL JÚNIOR construïts a casa nostra.
Els interessats contacteu amb secretaria per fer les reserves d’hotel que
calguin, així com veure els efectius que comptarem.

El MÒDUL JÚNIOR es una iniciativa molt recent de la Federació Catalana d’Amics del
Ferrocarril, inspirada en la ja utilitzada a França, Alemanya, República Txeca i d’altres
països europeus per iniciar als joves al mon del maquetisme ferroviari.
L’associació te dos mòduls en construcció, amb la idea d’estrenar-los a Lleida.
Passeu pel local i us informarem.

Seguiu l’actualitat al web de l’associació: www.aafh.cat
Ens podeu trobar també a: https://www.facebook.com/aafhospitalet

