
 

 

 ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL FERROCARRIL 
L’HOSPITALET 

 
 
Local social: 
Amadeu Torner, 113      08902 L’HOSPITALET     Telèfon:  934221018 
Adreça postal: 
Apartat de correus 68    08900 L’HOSPITALET

 
FULL INFORMATIU MARÇ 2014 

 
El mes de febrer 2014, no ha sortit el full informatiu per problemes de temps, demanem disculpes 
 

 

 
 

 
 

 
Durant aquest mes de febrer 
s’ha estat treballant de manera 
intensa amb els dos mòduls 
nous que portarem a Lleida. 
Un fa 1,20 metres i li diem “El 
camping” i l’altre que en fa 1 de 
metre serà “la casilla”. 
A l’esquerra hi ha la foto al 
principi de la decoració i a la 
dreta l’estat dels treballs 
actualment. 
Hem d’agrair la gran 
participació en els treballs de 
construcció i decoració que 
s’ha produit aquesta 
temporada. 
Sou convidats a venir a gaudir-
ne i, si voleu, a participar-hi. 
També s’han fet millores als 
mòduls en corba que hem 
adquirit per a l’associació. 

 

 
 

 

 

El dia 22 de febrer de 2014 es va celebrar l’Assemblea General de Socis, de la que trobareu al darrera 
d’aquest full el resum. També es va assistir a la Trobada de 5” a l’Oreneta. 
 

 

 

  
DIVENDRES 21, DISSABTE 22 i DIUMENGE 23 DE MARÇ DE 2014 
 

LLEIDA EXPO TREN 
 
Un altre any anirem, de la ma de la Federació Catalana, a la Fira de 
Lleida. Aportarem els mòduls d’H0 i la locomotora Sòller de l’Antònio 
Picazo 
 

 
 

Estem intentant tenir un canal de comunicació mes àgil. Preguem que els que no ho hagin fet ens comuniquin la seva adreça de 
correu electrònic, enviant la informació a:  secretaria@aafh.cat  o també a:  noticies@aafh.cat 
 
 
 

IMPORTANT ! 
Degut a la gran quantitat de canvis en les entitats bancàries, preguem ens informeu del vostre número de compte actual, fent-nos 
arribar el codi CCC del compte, sigui per correu electrònic a secretaria@aafh.cat per telèfon a 934 221 018 els dimarts o dijous de 
20 a 22 hores o per correu postal a l’apartat 68  08900 de L’Hospitalet. 
 
 
 

Properes activitats:  
   8 d’abril de 2014 CIRCULACIONS INTERNACIONALS A L’ASSOCIACIÓ     
 

 

Seguiu l’actualitat al web de l’associació:   www.aafh.cat 
 
 


