12 HORES DE MODELISME FERROVIARI
XV Jornada de Portes Obertes
Terrassa, abril de 2022
Benvolguts/des socis/es:
Pel proper dissabte 2 d'abril, tenim preparada la XV Jornada Anual de Portes
Obertes i 12 Hores de Circulacions a la Maqueta del Club.
Com cada any, la jornada començarà a les 9 del matí, ininterrompudament fins les 9 del
vespre, en que donarem per finalitzades les 12 hores de Modelisme. Les maquetes del Club
d’escala H0 i N restaran a disposició de tots els socis per fer les circulacions pertinents seguint
el següent horari:
HORARIS I TEMES DE LES CIRCULACIONS:
09 a 11 h. Circulacions lliures de tot tipus de material.
11 a 12 h. Trens de viatgers.
12 a 13 h. Trens de mercaderies.
13 a 15 h. Circulacions lliures de tot tipus de material.
15 a 16 h. Trens d'arreu del mon.
16 a 17 h. Trens Talgo.
17 a 19 h. Trens que han passat per Terrassa.
19 a 20 h. Trens RENFE.
20 a 21 h. Trens moderns (1970-2022)
A les 20.55h. Circulació de tren final amb els vagons i cotxes commemoratius del Club
Ferroviari de Terrassa.
Recordem que la nostra maqueta d'H0 incorpora els sistemes de 2 i 3 carrils amb corrent
analògic i digital. També la maqueta d'escala N te els dos sistemes, analògic i digital.
Hi haurà una maqueta amb sistema 3 carrils per a que la mainada aprenguin a fer funcionar
trens a escala H0. Aquest any dediquem les 12 hores a tots els trens que han passat per
Terrassa. A les 11.30h. i a les 18.30h. es faran projeccions de vídeos dedicats a les circulacions
de trens que han passat per la nostra ciutat.
Durant tota la jornada hi haurà servei de cantina, (només begudes) per tant, tots aquells
socis que ho desitgin, a migdia, podran quedar-se a dinar. (l'entrepà el porteu de casa)
I per a tots els visitants que no siguin socis, podran participar en un sorteig d’una caixa
d’iniciació amb tren, vies i comandament, emplenant una butlleta que, dipositada en una urna,
donarà dret a participar. I per als socis del Club que ens visitin, es farà un altre sorteig d’una
locomotora escala H0 (alterna o continua a triar). El sorteig es farà a la finalització de la
jornada, a les 21 hores, i si l'afortunat/da no hi es, un responsable de junta del Club
es posarà en contacte via telefònica o mail.
Així doncs, esperem veure'ns el proper dissabte.
Fins llavors, arreveure.
L'Equip de Junta del Club Ferroviari de Terrassa

