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FULL INFORMATIU MAIG 2016 
 

 

  

DISSABTE 07 i DIUMENGE 08 DE MAIG DE 2016 
 

FESTA ESPLAI al Parc Nou d’El Prat 
 

Com, de fa molts anys, tornarem a participar a la Festa dels Esplais, muntant el nostre circuit 
de trens tripulats al Parc Nou d’El Prat de Llobregat, dins de la Festa Esplai. 
Podeu apuntar-vos a Secretaria. 

 

 

 

  

DISSABTE 14 DE MAIG DE 2016 

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 11 DE JUNY DE 2016 amb MERCAT. 

 

 

 

 
 

DIJOUS 26 DE MAIG DE 2016 
 

SESSIÓ DE MUNTATGE DE DESCODIFICADORS H0 
 

De la ma d’en Jordi Vila, farem una sessió de muntatge de descodificadors a les 
locomotores H0. 
Tots els interessats en el mon digital hi sou convidats. Truqueu a secretaria per 
apuntar-vos 
 

 

 

i també...  DIUMENGE 7 DE MAIG DE 2016, Festa del Trenet a Piera 
DISSABTE 14 DE MAIG DE 2016 Trobada tripulat  a Reus 
DIUMENGE 22 DE MAIG DE 2016 Jornada del Museu a Móra la Nova i viatge 
DISSABTE 28 i DIUMENGE 29 DE MAIG DE 2016 Trobada de Mòduls a Palautordera 
DIUMENGE 29 DE MAIG DE 2016 Trobada de vaporistes a Vilanova 

 

 
 

 

 

  

DISSABTE 11 DE JUNY DE 2016 
 

MERCAT A L’ASSOCI 
 

Segur que molts de vosaltres teniu material que voldríeu vendre, canviar, etc. 
Potser voleu completar composicions o fer canvis amb el que teniu dormint en una caixa, o 
busqueu allò que no trobeu enlloc. 
Proposem fer una jornada d’intercanvis entre els membres de l’associació. L'associació només 
farà de mitjancera, no en traurà cap rendiment. 
Què cal fer si esteu interessats? 
Cal que ens feu saber la vostra voluntat de participar-hi, millor indicant quin tipus de material 
oferireu, al e-mail de la soci  associació@aafh.cat 

Aquesta informació serà exclusivament per la organització de l’acte i no se’n farà difusió. Els únics responsables de les transaccions serà el 
venedor i el comprador. 
Fins el 5 de juny de 2016 es rebran inscripcions dels interessats. 
Quin dia es farà l’activitat? 
El DISSABTE 11 de juny de 2016 de 18 a 20 hores es podrà vendre o intercanviar en directe al local de l'associació. Les maquetes de 
l’associació permetran provar el material, si es el cas. 
Per qualsevol dubte podeu trucar al número 622.222.686 David Prats. 
 

 

  
 

Seguiu l’actualitat al web de l’associació:   www.aafh.cat 
Ens podeu trobar també a:  https://www.facebook.com/aafhospitalet 
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AVANÇAMENT D’ACTIVITATS PEL MES DE JUNY 2016 
 

 

 
 

DISSABTE 4 i DIUMENGE 5 DE JUNY DE 2016 
 

MUNTATGE DEL TREN DE VAPOR A LA DIAGONAL 
FIRA MODERNISTA  A L’EIXAMPLE DE BARCELONA 

 
Muntarem el tren de vapor al lateral de la Diagonal entre el carrer del 
Bruc i el carrer Girona 

 

 

DISSABTE 4 DE JUNY DE 2016 

 
Participarem al DIA DE L’ASSOCIACIONISME CULTURAL amb una 
carpa a la Fira del Comerç de Santa Eulàlia, exposant els mòduls de 
Ribes de Freser, i convidarem a qui vulgui que ens visiti el dissabte 11 de 
juny de 2016 a les Portes Obertes al local. 
Cal personal per ser a la carpa. 

 

 
 

 

DISSABTE 11 DE JUNY DE 2016 
 

MERCAT A L’ASSOCI 

 

 

 
Mercat a la Soci 
Segur que molts de vosaltres teniu material que voldríeu vendre, canviar, etc. 
Potser voleu completar composicions o fer canvis amb el que teniu dormint en una caixa, o busqueu allò que no trobeu enlloc. 
Proposem fer una jornada d’intercanvis entre els membres de l’associació. L'associació només farà de mitjancera, no en traurà 
cap rendiment. 
Què cal fer si esteu interessats? 
Cal que ens feu saber la vostra voluntat de participar-hi, millor indicant quin tipus de material oferireu, al e-mail de la soci  
associació@aafh.cat . Aquesta informació serà exclusivament per la organització de l’acte i no se’n farà difusió. 
Els únics responsables de les transaccions serà el venedor i el comprador. 
Fins el 5 de juny de 2016 es rebran inscripcions dels interessats. 
Quin dia es farà l’activitat? 
El DISSABTE 11 de juny de 2016 de 18 a 20 hores es podrà vendre o intercanviar en directe al local de l'associació. Les 
maquetes de l’associació permetran provar el material, si es el cas. 
Per qualsevol dubte podeu trucar al número 622.222.686 David Prats. 
 
 

Us fem saber que el passat 23 d’abril de 2016 ens va deixar el nostre consoci En Josep 
Maria BARADAT i LLOPART.  L’Associació dona el mes sentit condol a la família. 
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