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Amics i amigues, 
 
A iniciativa del MOROP –Unió Europea dels Modelistes Ferroviaris i dels Amics del Ferrocarril- (amb totes les 
federacions europees membres), la sèrie de televisió Eisenban-Romantik, amb el suport de BDEF i MOBA 
(Federacions Alemanyes de Modelistes Ferroviaris i Amics del Ferrocarril, tornarem a celebrar el dia 2 DE 
DESEMBRE el Dia del Modelisme Ferroviari. 
 
La FCAF –Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril- com a membre del MOROP, ja es va adherir a la 
iniciativa, convidant a les associacions membres que organitzin, al voltant de la data del 2 de desembre, 
activitats que valorin la rellevància de l’afició tant des del punt de vista lúdic, com educatiu i de recerca i 
salvaguarda del patrimoni històric. 
 
Totes les activitats que es promoguin tindran ressò a través del web de la FCAF   www.fcaf.cat  on es posaran 
els programes que cada associació organitzi. La difusió es farà únicament per mitjans electrònics (web, 
Facebook i d’altres) al que us demanem que hi participeu amb les vostres eines. 
 
Aquest any el 2 de desembre cau en divendres, una bona idea és fer el màxim d’actes el cap de setmana, 
sense perjudici que, per motius de calendari o logístic es puguin celebrar els dies del seu voltant. 
 
Sigueu creatius, encara que per la majoria es poden preparar portes obertes, aquestes poden incorporar 
moltes coses d’interès, presentacions de noves maquetes, sessions de vídeo engrescadores... en fi segur 
que trobareu aquella cosa diferent que pot interessar al gran públic. 
 
A les associacions amb circuit de tripulat, els proposem que a les circulacions habituals de diumenge, es faci 
una exposició de tot el material mòbil del circuit, funcional o no, acompanyant-ho amb el cartell del Dia perquè 
se sàpiga el motiu de l’exposició. 
 
Cal que un cop decidiu si feu alguna activitat, ens ho feu saber, amb l’imprès adjunt donant les dades del 
mateix:  dia, hora, lloc, tipus d’activitat... i qualsevol dada que us convingui que hi posem.  Per la nostra part, 
us enviarem el cartell que es farà per difondre el Dia que podreu imprimir en color i en format A3, per fer saber 
que hi esteu participant. 
 
Desitgem que acolliu aquesta iniciativa amb la mateixa il·lusió que tenim des de la Junta.  Agraint per endavant 
la vostra col·laboració, aprofitem l’avinentesa per saludar-vos molt cordialment. 
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