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24 NIT DEL TREN 
 
Les imatges valen més que mil 
paraules, per tant aquí en teniu de la 
celebració de la nostra festa anual de la 
Nit de Tren, esperem que les gaudiu. 
 

 
Preparats per la festa, ja es nota 

l'expectació i els nervis per començar. 
 

 
Ja a primera hora varen venir els primers 

visitants. Variada circulació de trens. 
 

 
Fins ben de nit, no va parar la afluència de 
públic degut al caràcter de portes obertes. 
 

 
Degut a la sequedat es va evitar la 

circulació de la màquina de vapor "Big-
Viñas", es van veure circulacions més 

variades de trens. 

 
L'ambient va ser de gran fraternitat entre 

tots els assistents. 
 

 
Del sopar en general només vam obtindre 
bones crítiques per l'oferta del càtering, va 
ser tota una exaltació a la qualitat del vins 

i de les menges.     ;-( 
 

 
Gran concert final de música swing amb 

vibràfon inclòs. 
 

 
Varem quedar sorpresos de la qualitat de 
la música i la serenor que ens va donar. 

 

 
Força de nit encara teníem socis amb 

ganes de més música provant de fer sortir 
algun so congruent al vibràfon. 

LOCOMOTORA A2 
 
Per fi ja tenim l'A2 a la aula per fer la 
instal·lació elèctrica i a veure si en poc 
temps la podem arrancar i veure-la amb 
el seu període de probes. 
 

 
Moment de l'arribada de la nostra gran 

locomotora hidràulica A2 
 

 
Ja a sobre la via i a punt de l'exhibició del 

dia següent, la Nit del Tren. Els 
admiradors van estar constantment al 

costat de la màquina. 
 

 
Una cèl·lula de càrrega ens mostra el pes 
total de la locomotora en quasi estat de 
marxa, amb olis i gasoil. Només falta la 

carrosseria. 
 

1er CONCURS Ev4  
 
El concurs Ev4 convocat el mes de 
març, s'ha declarat desert. 
El motiu es que cap dels molts 
participants han encertat el que es 
demanava, el lloc de la fotografia. 
Donem gracies a tots i esperem que la 
propera convocatòria del concurs Ev4 hi 
hagi més sort. 
L'equip de redacció de l'Ev4. 
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SABADELL 

 
Hem estat representats a la festa del XX 
aniversari del Tren del Parc Catalunya 
de Sabadell. Ha estat una agradable 
estada amb els nostres amics, gràcies a 
tots. 
 

 
Moment en que la màquina d'en Manuel 

Fuentes pren el viatge a Sabadell. 
 

 
La màquina a punt de fer servei. 

 

 
Un petit i fantàstic viatge amb bus que ens 

esperava per anar al dinar de germanor 
fins al restaurant del aeroport de Sabadell. 

Conservat per l'associació d'amics dels 
autobusos clàssics.  

 

 
Vista de la maqueta a escala H0 muntada 
al vestíbul de l'estació per gaudi del petits. 
 

 
L'obsequi que ens varen donar per la 

participació feta a Sabadell. 

FESTA MAJOR 2017 
 
L'ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans ha fet gravar un vídeo de 
propaganda de la Festa Major del poble 
dins de les nostres instal·lacions. 
Han vingut una sèrie d'entitats que han 
col·laborat com a figurants. 
El podeu veure a: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OgD
OfZ8yxac 
 
Ja que som partícips de dites festes, 
preguem als socis, un cop de mà per tal 
de col·laborar en les circulacions del dia 
26 d'agost, en que iniciarem el nostre 
curs ferroviari. 
 

 
Moment de l'arribada de les entitats per 
començar la gravació. 
 

PARC 
 
Ens han fet arribar una imatge d'un 
visitant difícil de veure en dies 
d'afluència de públic i de circulacions de 
trens. 
Ja fa temps que notàvem la seva feina 
de remoure el terra en busca d'aliment,  
però fins ara no l'hem vist. 
 

 
Aquesta imatge ens la va enviar un veí de 
Palau que no sabem el seu nom, moltes 

gràcies per la informació. 
 

QUOTES 
 
Es comunica als socis que no han fet 
l'abonament de la quota anual que ja 
estan a fora de temps. 
Encara que per la crisi l'associació dóna 
un petit temps de marge perquè feu la 
vostra aportació. 
Gràcies en nom de tots. 

CIRCULACIONS 
 
Encara que oficialment tenim com a 
vacances el mesos de juliol i agost, 
alguns socis passen les seves vacances 
fent circulacions i a l'espera de si es 
presenten visitants. 
Ha estat una agradable sorpresa veure 
que un munt de pares i famílies amb els 
seus fills, venen a veure si per casualitat 
funciona el tren, i clar, aprofiten per fer 
el seu viatge. 
Aquesta època, el parc, ofereix una 
paisatge ben diferent al verd que 
habitualment estem acostumats, ja que 
degut a la sequedat és d'una grogor 
quasi absoluta. 
 

PUBLICITAT RETRO 
 

 
 


