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 MARÇ 2017
DISSABTE 04 DE MARÇ DE 2017

OBERTURA DEL LOCAL EN DISSABTE
Obrim com cada mes un dissabte a la tarda, un bon dia per aquells que no us va be venir al
vespre entre setmana. Podeu portar amics.
Horari de 18 a 20 hores.
Propera obertura: DISSABTE 08 D’ABRIL DE 2017
DISSABTE 11 I DIUMENGE 12 DE MARÇ DE 2017

LLEIDA EXPO TREN
Una colla important de persones de l’associació anirem a la Fira
EXPOTREN de Lleida el cap de setmana del 10 al 12 de març.
Posem algunes imatges del que hem avançat als mòduls:

El Mòdul Júnior nº 4, construït pel
Jordi Gandia, fet amb via Märklin K el
que permetrà posar-lo, si cal, en una
maqueta de tres carrils.
El MJ nº 3, que no posem la foto, l’ha
fet l’Arnau Vila.

Petita meravella, el pont de
senyals de sortida de
Balenyà, l’ha fet el Dabid
Gutierrez.

Els mòduls de Balenyà, han rebut
una forta empenta en la seva
construcció, ja estan a lloc les
ampliacions
del
darrera
que
permeten posar les casetes del
fons, ara provisionals, però que fan
molta patxoca.

A mes l’Antònio Picazo portarà la seva locomotora Sóller, amb vagons de viatgers per donar servei al tren
tripulat que s’hi instal·larà. El dissabte 11 es fa una trobada de trens tripulats amb 14 locomotores inscrites.
Als mòduls de via única nostres, s’hi ajuntaran els de Valls, Torelló, el Mòdul Júnior d’El Prat i els mòduls de
les associacions franceses de Perpinyà i Chartres. La maqueta farà uns 70 metres lineals.
Properes activitats, per reservar-vos les dates:
08 d’abril de 2017
09 d’abril de 2017

Obertura del local en dissabte
Trobada de trens tripulats a Fornells de la Selva

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

