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Ja som a la dotzena edició i 14 anys d’EXPO TREN, tot un rècord, ja que cap certamen d’aquesta 
índole al nostre país s’ha celebrat durant tant de temps sense interrupció. El saló està plenament 
consolidat i és la manifestació més important del sector del modelisme ferroviari d’Espanya i del 

sud d’Europa. Un fet que ha propiciat sens dubte el seu caràcter internacional, ja que el saló és cada 
vegada més conegut a l’estranger i és notable la presència de visitants i participants de diversos paï-
sos. 

 
En aquestes onze edicions, EXPO TREN ha estat el marc de l’exposició d’innombrables maquetes 

en pràcticament totes les escales del modelisme ferroviari, gràcies a la participació any rere any d’as-
sociacions, entitats i aficionats particulars que han volgut mostrar al públic els seus millors treballs. 

Així mateix, en totes les seves edicions, la fira ha comptat amb modelisme ferroviari de grans 
dimensions, amb locomotores i trens a gran escala construïts artesanalment (amb amples de via de 5, 
71/4 i 10 polzades) i que han estat l’admiració dels visitants. Així com la trobada de modelisme ferroviari 
tripulat Indoor al circuit de 5 polzades de galga, en el qual al llarg de les diverses edicions han participat 
nombroses locomotores de vapor i elèctriques. 

A la zona lúdica del saló també han tingut cabuda les exposicions. De la mà d’Antoni Nebot i Joan 
Solé s’han pogut admirar mostres fotogràfiques de temàtica ferroviària, algunes de curioses, com una 
col·lecció de fundes de discos relacionades amb els trens o una bonica presentació de cartells de 
pel·lícules amb el tren com a protagonista. 

 
I és evident que aquesta completa oferta lúdica es complementa amb una important participació 

comercial. Des dels seus inicis, EXPO TREN ha gaudit de la presència dels fabricants i distribuïdors de 
modelisme ferroviari més importants d’Espanya i internacionals, que han ocupat el passadís central del 
saló, cosa que sens dubte hi ha aportat un gran interès, ja que els visitants han pogut contemplar les 
últimes novetats de les marques poc temps després de ser presentades a la fira de la joguina de 
Nuremberg. 

A més, la fira també acull habitualment un bon nombre de marques d’índole artesanal, ja sigui de 
material mòbil o de productes de decoració de maquetes, que es complementen amb un formidable 
mercat d’ocasions (el més gran i més assortit d’Espanya) al qual acudeixen botigues i venedors de tota 
la Península i del sud de França. 

Tot això sense oblidar l’oferta de lleure relacionada amb el tren ni les entitats que agrupen associa-
cions d’amics del ferrocarril, que des de la primera edició han donat suport al saló, així com diverses 
institucions i museus. 

 
En definitiva, LLEIDA EXPO TREN és un saló al servei de l’afició ferroviària i obert al públic en 

general que durant unes hores vulgui gaudir del màgic món del tren. Entre tots, patrocinadors, col·labo-
radors, expositors i visitants, l’hem convertit en un referent del nostre país a escala internacional que 
val la pena conservar i difondre més si cal en les properes edicions.

12 edicions d’EXPO TREN



CONTINGUT 
 
– Sector lúdic: 

- Maquetes de trens escales N (1:160), H0 (1:87), H0m (1:87) i 1 (1:32) 
- Participació de diferents clubs de França 
- Grans maquetes modulars de la Federació Catalana d’Amics del FC 
- Gran maqueta modular del Club N de España 
- Maqueta modular de l’Asociación Foro Trenes 
- Circuit de trens de “vapor viu” escala 1 
- Exposició fotogràfica 
- Tallers de maquetisme 

 
– Sector comercial:  

- Estands de fabricants i importadors de trens, accessoris i publicacions 
- Estands institucionals, d’associacions i clubs 
- Estands amb oferta lúdica-ferroviaria 
- Mercat d’ocasions, compra/venda

Organitza:
Amb la col·laboració de:

www.expotren.com
Tel.: 973 354 710 - 637 526 700 
Fax: 973 353 329 
info@expotren.com

Edicions anteriors

El saló del lleure ferroviari Expo Tren se celebra a 
Lleida des del 2010. Cada edició rep al voltant de 
12.000 visitants aficionats al ferrocarril procedents de 
tot Espanya i de l’estranger, a més d’un nombrós 
públic familiar local. 
 
La fira ofereix dos apartats diferenciats: el lúdic, on 
s’exposen tota mena de maquetes de trens a diferents 
escales, i el comercial, on es troben els estands de 
fabricants, distribuïdors i botigues de trens en miniatu-
ra i de material per al maquetisme. Aquest apartat 
comercial inclou també un important mercat d’oca-
sions. A més, la fira compta amb la presència d’es-
tands d’empreses i entitats vinculades al ferrocarril. 
 
Pel seu èxit, Expo Tren es pot considerar la gran 
mostra anual del lleure i el modelisme ferroviari 
de l’estat espanyol i del sud d’Europa.

Bo disponible a la web: 
www.expotren.com

12ª edició

Informació: 

Recinte firal de Lleida 
Pavelló 4 
Dates: 11 i 12 de març de 2023 

 
Espai total: 
4.500 m2, + zona de bar/restaurant 
 
Horari d’obertura: 
Dissabte de 10 a 20 h. 
Diumenge de 10 a 14 h.

Renfe ofereix descompte en el 
billet de quasevol tren amb des-
tinació Lleida per als visitants 
del Saló.

Amb el suport de:
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En aquesta dotzena edició de LLEIDA EXPO TREN manté practicament el nombre d’expositors comercials 
i la quantitat de maquetes exposades tot i no disposar de l’habitual pavelló 3. El saló ocuparà exclusivament el 
pavelló 4 que ofereix una superfície total de 4.500 metres quadrats. 

Tot i això, es pot dir que el saló creix exponencialment, ja que l’any passat es va estrenar una nova fira: 
MINI EXPO TREN, que es va celebrar conjuntament amb Lleida Antic, Lleida Retro i la Fira del Disc de col·lec-
cionista, i que aquest any tindrà lloc el 25 i 26 de novembre. 

 
Con es habitual els últims anys, es podrà veure una maqueta formada amb mòduls francesos i catalans i 

amb la circulació de trens de tots dos països. Això és possible gràcies a la col·laboració iniciada el 2014 entre 
la Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril (composta per 40 associacions) i la  Union Artistique et 
Intellectuelle des Cheminots Français (L'UAICF amb 170 associacions). Una experiència inèdita que segueix 
posant en relleu el caràcter internacional de la fira. 

Aquest any, l’EXPO TREN té com ha convidada l’associació francesa Modélisme Rail Catalan de 
Perpinyà que exposarà una maqueta inèdita del popular Tren Groc de la Catalunya Nord. 

 
També, com cada any, estaran presents els aficionats al modelisme ferroviari de l’Ateneu Popular de 

Ponent i el grup T-Trak de Lleida que aportaran les seves maquetes.  
 
La Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril organitza durant els dos dies un taller de maquetisme gra-

tuït i dirigit a tots els públics on es podrà aprendre a decorar una maqueta. 
 
En làmbit comercial, a part dels expositors fidels en cada edició procedents d’Espanya, també contarem 

amb la presència d’expositors provinents de França, Alemanya, Àustria i Suissa. 
 
Fruit dels acords de l’organització d’EXPO TREN i el Museu del Ferrocarril de Catalunya i el Museu del 

Joguet de Catalunya, aquest any, l’entrada a la fira tornarà a incloure vals de 2x1 en l’entrada dels esmentats 
museus; a més, també inclourà una invitació per a la fira MINI EXPO TREN del mes de novembre. 

 
Enguany es podrà veure l’exposició “El Ferrocarril Barcelona-Manresa-Lleida”, a càrrec de Joan Solé. 

Es tracta d’una mostra de 100 fotografies històriques del fons documental del col·leccionista d’Antoni Nebot. 
 
Zona lúdica “Märklin My World”. Un any més, la coneguda marca alemanya Märklin tindrà un espai lúdic 

en el qual nens i nenes podran jugar amb els trens en miniatura i practicar el maquetisme. 
 

Com ja és habitual, l’EXPO TREN a comptat un any més amb la col·laboració de l’Associació de 
Comerciants Zona Alta de Lleida, en que diverses botigues d’aquest eix comercial de la ciutat han col·labo-
rat en la difusió del saló.

Un saló plenament consolidat

12ª edició

LLEIDA EXPO TREN forma part del circuit europeu dels salons monogràfics 
dedicats al món del tren i del modelisme ferroviari. D’aquesta manera, Lleida s’a-
linea amb ciutats com Dreux, Milà, Colònia o Dortmund, que celebren anualment 
salons similars, amb la diferència que la nostra fira té el valor afegit de ser l´únic 
saló d’aquesta temàtica a l’estat espanyol.
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Les novetats més importants de la dotzena edició



Espai total: 4.500 m2, pavelló 4 
 
Expositors comercials: 41 
 
Marques representades: 38 
 
Clubs i Associacions de Catalunya, España i França: 35 
 
Espai ocupat per maquetes: 1.920 m2 
 
Països amb representació: Espanya, França, Alemanya, Àustria i Suïssa 
 
Nombre de participants acreditats: 398 persones 
 
Visitants previstos: 12.000

Dades de la dotzena edició

12ª edició

EXPO TREN ocupa un espai de 4.500 m2, manté la participació d’expositors comercials i el 
nombre de maquetes provinents de l’estranger i d’Espanya.

Aquestes dades fan que LLEIDA EXPO TREN sigui la manifestació més important de l’estat 
espanyol i del sud d’Europa dedicada al món del lleure i del modelisme ferroviari. 
 
Com en cada edició, durant la setmana de la fira, Renfe posa a disposició dels visitants un bo 
de descompte en els bitllets de tren amb destinació Lleida; aquest fet facilita que un gran nom-
bre de públic provinent de tot l’estat espanyol i de França es desplaci fins a Lleida. 
 
Un atractiu important per al visitant aficionat al món del modelisme ferroviari és el mercat d’o-
casions, que aquest any arriba fins a les 124 taules de venda, que suposa 248 metres linials 
dedicats al comerç del tren en miniatura. 
 
També l’exposició de maquetes és un pol important d’atracció per als visitants, un espectacle 
únic que concentra creacions de maquetistes aficionats d’arreu i d’un gran nombre d’associa-
cions i clubs.
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12ª edició
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