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Cinto Rosell
En Cinto Rosell no necessita presentació, tots el coneixem com un
excel·lent modelista en diverses especialitats i en el que a nosaltres
respecte un gran modelista naval.

amb el seu
Raúl Pérez Coronas

Butlletí
informatiu

Dintre de les Activitats programades per l'any, el
passat dia 11 de febrer, l'Associació va visitar el
Museu Naval de Vilanova i la Geltrú ubicat a
l'espai del Far .
Després, tot passejant, varem recorre la façana
marítima i el barri de pescadors de la vila.
Informació i Horaris
Taller: dilluns, dimarts i dijous, de 10 a 13 i de 15 a 17 h.
Secretaria: dimarts i dijous de 10 a 13 i de 15 a 17 h.

Conferencia ENIGMA
El passat dia 18 de febrer es va fer al saló d'actes
del Museu Marítim una conferencia col.loqui sobre
la màquina d'encriptació de missatges emprada
per l'exèrcit alemany al llarg de la Segona Guerra
Mundial.
La conferencia, a càrrec del Sr. Oscar Font, va donar
a conèixer aspectes tant interessants com van ser
l'entorn històric, el càlcul matemàtic o el sistema
d'encriptació emprat per la màquina.
L'assistència de públic va omplir la totalitat de les
localitats de la sala d'Actes del Museu.
Un cop finalitzada la presentació de la màquina i la
seva utilització estratègica, el Sr. Oscar Font va
obrir el col·loqui entre els assistents que es va
prolongar per espai d'una hora.

Embarcació radio controlada donada pel Sr. Ricard
Olmos. L'Associació disposa de varies embarcacions
a disposició de tots els socis que vulguin practicar
aquesta modalitat de maquetisme.
Des de aquest portal, volem encoratjar a tots els
socis per que tastin aquesta modalitat, que a més
de gaudir amb la construcció del vaixell, permet
passar estones molt agradables en les trobades que
es convoquen en el decurs de l'any arreu de
Catalunya.
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Antoni Navarro

Visita al Museu Naval de Vilanova i la Geltrú

EL NOSTRE TALLER

Ramon Colomer

Activitats

La assemblea General Ordinària es va
celebrar el passat dia 23 de març.
Seguin l'ordre del dia, es van revisar els
comptes del 2016, el Sr. President va fer
un repàs de les activitats del passat any,
la presentació del pressupost pel 2017 i
les activitats previstes, que es van
aprovar per unanimitat.
La presentació de candidatures per
renovar la Junta Directiva, va resultat
deserta. Per tal motiu,l'Assemblea
ratificà a l'actual Junta per un altre
període de dos anys.

Vaixell AAMMB

Fem nostre la seva afirmació de que “la vida es un joc” i a ell també li
desitgem el que ens desitja a tots nosaltres: “Bona salut i vida a
tothom”.

Associació d’Amics

Soci de la nostra Associació des de l'any 1994 i gran conversador,
segueix compartint les seves experiències amb els socis que
freqüenten el nostre taller.

del Museu Marítim de Barcelona

En Cinto coneix moltes tècniques del modelisme naval, però malgrat
tot, ens explica que la millor eina que es pot emprar per treballar la
fusta es la navalla “pallaresa” de la que ha esdevingut un autèntic
mestre.

"Santa Eulàlia"

En Cinto va néixer l'any 1928 i segons ens explica, la seva afició pel
modelisme va néixer quant per motius d'aplicació a l'escola li varen
regalar un tractoret en miniatura. Aleshores va començar a reproduir
en miniatura les eines del camp que utilitzava en la seva tasca diària.

Associació d’Amics
del Museu Marítim de Barcelona

