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Acta de la 5a. Junta del CEMVB del dissabte 23 de juliol de 2016, a les 9 h. 

 
La reunió es celebra en la seu del Centre, la estació del tren del Parc de l’Oreneta. 
 
Assistents (per ordre alfabètic de noms propis): 
 
Membres de Junta:  
Àlex Murga, Andreu Salinas, Jaume Circuns, Joan Morera, Jordi Alvà, J. Miguel Arregui. 
 
El President porta els punts de l’ordre de la reunió: 
 
1.- Col·laboració amb entitat benèfica 
2.- Estat locomotores en reparació 
3.- Dades informatitzades dels socis 
4.- Últims moviments amb l’Ajuntament 
5.- Trobades en les que participarem 
6.- Escoles 
7.- Canvi de preu del bitllet i d’horari per el curs que ve 
8.- Presidència 
 
Punt 1.- Es vol establir col·laboració amb la Fundació de l’Hospital de Sant Joan de Déu, 
amb la intenció de fer publicitat, possibilitat de crear un vagó adaptat per a discapacitats 
físics, increment del prestigi social de les dues entitats, fomentar l’interès polític, etc. 
Necessitem millorar la nostra publicitat (web, tríptics, pancartes, etc...). Ens interessa 
contactar amb un representant de la Fundació. 
 
Punt 2.- El director tècnic, Sr. Jaume Circuns, ens informa del progrés de les reparacions 
que es duen a terme:  

 Locomotora de vapor Súper Matius, es segueix treballant per a la seva reforma 

integral. 

 Locomotora de gasolina CEMVB nº 21 (verda), s’està estudiant amb tècnics de la 

casa HONDA per reconvertir el motor actual al sistema diesel-elèctric, amb motor 

HONDA d’11 CV de potència i generador elèctric. Si es possible, ens agradaria 

aprofitar la Festa Major de Sarrià (dia 11 d’octubre) per presentar aquesta 

màquina al barri amb la proposta de batejar-la amb el nom de “Sarrià”. 

Punt 3.- El secretari Sr. Joan Morera, està treballant per adaptar l’actual llista de socis 
(en format EXCEL) per crear una base de dades (arxiu ACCESS) amb formularis i 
pantalles més còmodes per millorar l’eina de control de les altes i baixes dels socis, així 
com de fer el seguiment de les quotes anuals. 
 
Punt 4.- S’ha lliurat tota la documentació demanada per l’Ajuntament al sr. Jaume 
Llansó, tècnic municipal. Restem a l’espera de la seva resposta. 
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Punt 5.- Trobades amb altres associacions. 

 Diumenge 14 d’agost al Circuit de 5” de Castell d’Aro, Parc de l’Estació, en la 

seva “16ena Trobada Vaporista al Trenet de la Vall d’Aro”. 

 Dies 3 i 4 de setembre al Circuit de Sabadell (CEMFES), on es portarà una 

màquina de l’Oreneta. 

Punt 6.- Escoles. Es comenten les incidències en les visites d’escoles al circuit de 
l’Oreneta.  
 

 S’informarà que el tren sortirà a les 11 h. 

 Com millorar les trobades i la informació que es dóna a l’Escola. 

 Es pensaran activitats i compra de material perquè els nens i nenes facin 

dibuixos sobre els trens i se’ls puguin emportar a casa. 

Punt 7.- S’estableix la data del primer diumenge de setembre, dia 4, per a canviar l’horari 
d’obertura al públic, que serà de 10,30 a 13,30 h, i establir el nou preu del bitllet, que serà 
de 2 €. 
 
Punt 8.- El president Sr. Andreu Salinas, confirma a la Junta la seva dimissió que ja va 
presentar per escrit anteriorment. Els motius de la dimissió son estrictament personals i 
com a soci seguirà participant en les activitats del Centre. L’actual sots-president, sr. 
Josep Miquel Arregui, assumeix la presidència amb la conformitat de la Junta.  
 
 
Sense més, es dóna per tancada la junta, 
 
 
 
Parc de l’Oreneta, 23 de juliol de 2016 
 
 
 
 
 
 
Joan Morera Borrell 
Secretari 

Vistiplau, 
Andreu Salinas Martín 

President 
 


