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Felicitats!

Avui la prenda de la casa fa
un anyet. Moltes felicitats
Víctor de part dels teus
pares i amics.

Felicita les persones que estimes a través de Més
Tarragona. Envia’ns una fotografia i el text de felici-

tació al carrer Sant Agustí 21, 3er, 43003 de
Tarragona o a l’adreça electrònica:

publicitat@mestarragona.com 
Les fotos en paper no seran retornades

L’Associació d’Amics del Ferrocarril va organitzar ahir la cinquena Trobada de Vaporistes de Reus,

que va comptar amb la participació d’una cinquantena d’aficionats i 18 rèpliques de cinc polzades

Aquesta vegada, tot i les
quatre gotes caigudes poc
abans de migdia, el temps
va respectar i la cinquena
Trobada de Vaporistes de
Reus, prevista pel passat
26 d’abril, es va poder cele-
brar. Una cinquantena d’afi-
cionats al ferrocarril, proce-
dents de sis associacions
d’arreu de Catalunya, van
donar-se cita al parc del
Trenet de la capital del Baix
Camp. 

Tots aquells que van
apropar-se a la zona de Mi-
sericòrdia van delectar-se
amb les 18 rèpliques de
cinc polzades presents en
la trobada. Màquines de va-
por, impulsades per carbó i
aigua; o elèctriques, van
participar en la jornada, te-

nint un gran èxit la repro-
ducció del Cremallera de
Núria, que es va poder veu-

re per primera vegada a
Reus. 

Els que millor s’ho van

passar van ser els més pe-
tits que, sols o acompan-
yats, van poder pujar a les
màquines i fer una volta al
voltant del circuit del parc
del Trenet. És el cas dels
germans Roger i Clàudia,
que, acompanyats dels
seus pares, van gaudir so-
bre els combois. A l’estació

de Misericòrdia, el cap d’es-
tació, vestit per l’ocasió,
donava pas als diferents
trens mitjançant els semà-
fors col·locats. Per fer més
realista la trobada, no po-
dien faltar les habituals, en
l’àmbit català, avaries que
van afectar algun dels com-
bois.

Amics del Ferrocarril

La Trobada de Vaporistes
està organitzada per l’Asso-
ciació d’Amics del Ferroca-
rril de Reus, l’única entitat
de la ciutat dedicada al món
dels trens i que compta
amb 120 socis. A banda de
les trobades com la d’ahir,
l’entitat, fundada al 1980,
organitza excursions, xerra-
des, trobades de maquetes
o passis de pel·lícules rela-
ciones amb el món del fe-
rrocarril. A la seu de l’asso-
ciació, els socis també
compten amb una bibliote-
ca i un petit museu.

A Catalunya, segons ex-
plicava ahir Jaume Casas,
hi ha gairebé una trentena
d’associacions d’entusias-
tes dels trens.

Els vaporistes omplen el parc del Trenet

El parc del Trenet de

Reus va acollir ahir la

cinquena Trobada de

Vaporistes, que va

comptar amb la parti-

cipació d’una cinquan-

tena d’aficionats.

ANTONI RAMOS

Grans i petits van gaudir de les rèpliques que van participar ahir a la Trobada de Vaporistes de Reus.
PATRÍCIA HERNÁNDEZ

La rèplica del Cremallera de Núria,

estrenada fa poques dates, va ser la gran

estrella de la Trobada de Vaporistes de Reus

L’estrella de la Trobada de Vaporistes

El Centre d’Estudis Supe-
riors de l’Aviació (CESDA),
està desenvolupant des
del 2008 un projecte tec-
nològic basat en GPS per
aplicar-lo a la instrucció
del vol dels seus alumnes.
L’aplicació d’aquest siste-
ma a l’avió s’utilitzarà com
a eina de monitorització
del vol, registrant informa-
ció sobre l’operació de na-
vegació dels avions, tant a
nivell de coordenades ge-
ogràfiques com d’alçada,
velocitat, etc. El projecte
compta amb la participa-
ció de diversos instructors
i alumnes del centre.

El CESDA incorpora
el GPS com un nou
element de formació

Trobada dels respon-
sables dels donants
de sang. Dissabte passat
va tenir lloc l’assemblea
de delegats de l’Associa-
ció Donants de Sang del
Baix Camp. Aquesta reu-
nió es va fer durant tot el
matí a l’Arxiu Històric Muni-
cipal, i enguany ha estat la
primera vegada que s’ha
celebrat a la capital del
Baix Camp, coincidint amb
el desè aniversari de la
creació d’aquesta entitat.

Silvia
Rectángulo


