
 
 
 
Acta de la Junta del CEMVB del dissabte 23 d’abril de 2016, a les 10 h. 

 
Assistents (per ordre alfabètic de noms propis): 
 
Membres de Junta:  
Àlex Murga, Andreu Salinas, Jaume Circuns, Joan Morera, Joan Roigé, Jordi Alvà, Miguel 
Arregui (absent: Toni Martínez) 
 
Altres socis presents: 
Bernard du Port de Pontcharra, Bernat Anton, Enrique Alfaro, Robert Blanch, Tristán 
Quintana. 
 
1.- 24 Hores de vapor 2016. El President comenta que la propera jornada de les 24 hores 
de vapor del tren de l’Oreneta, se celebrarà el cap de setmana dels dies 11 i 12 de juny de 
2016, com és habitual, de les 14 h del dissabte a les 14 h del diumenge. Donat que no 
sempre es manté obert el circuit tota la nit, comenta si és oportú mantenir el nom de “24 
hores”. Després de comentar-ho, es conclou que es mantingui el nom que defineix la 
jornada, encara que no es compleixi l’horari al 100%.  
Es parla també d’altres jornades en altres centres, com la trobada al circuit de Sabadell o 
el de Palau. 
Es comenta la infraestructura pel sopar de la Jornada, que es mirarà de contactar amb 
una altre empresa de càtering. El dinar queda a l’elecció de cadascú. També s’ha 
comentat el tema de l’obsequi que es vol fer aquest any, amb la intenció que tingui caire 
ferroviari, potser una placa de recordatori de la Jornada, tipus suport de fusta de 
sobretaula amb placa d’alumini gravada amb el pòster de la Jornada de les 24 h de 
vapor, o una altra imatge. Tot queda pendent de decidir. Es demana al Miquel Arregui i al 
Joan Roigé que aportin fotografies per trobar-ne una d’adient. 
 
2.- Relacions amb l’Ajuntament de BCN. El President comenta que té la intenció de 
seguir fent gestions. Tot i que en anteriors reunions s’havia tractat els temes amb la 
regidora Gala Pin i un funcionari de l’Àrea de Parcs i jardins, es queda en demanar una 
reunió amb el Regidor del Districte Sr. Gerardo Pisarello. 
 
3.- Uniformitat per als socis. Es comenta l’opció de crear una peça de roba identificativa 
per als socis i surt la idea de fer un “polo” amb el logotip del CEMVB en una banda i les 
sigles L’O a l’altra. També s’ha d’acabar de comentar aquest tema. 
 
4.- Pàgina WEB del CEMVB. El soci Sr. Tristán Quintana, aporta la seva col·laboració en 
la tasca de crear una nova pàgina web pel centre, tot i que encara no s’ha pres la decisió 
definitiva d’aquest canvi o intentar la renovació de la web existent. També s’ha de veure 
si s’aprofita el web que va iniciar el soci Esteve Cruanyes. El Sr. Quintana ens mostra en 
una tauleta algunes proves que ja ha fet. 
Es torna a comentar que seria adient crec un enllaç dins del web, com a espai privatiu 
pels socis (amb accés amb contrasenya), amb els documents essencials d’informació 
per al soci. 
 
5.- Semàfors i caseta de senyals. Es parla un cop més de la intenció de dotar el circuit 
amb una caseta de senyals pel control dels semàfors de tot el circuit i, més endavant que 
es pugui fer el control automàtic de dues agulles de l’estació per a la regulació de la 
circulació entre les vies 1 i 2 de l’andana principal. 
El sr. Jaume Circuns ha definit les característiques de construcció de la caseta, que serà 
metàl·lica. 
De cara a la Jornada de les 24 hores de vapor, es tornarà a muntar la instal·lació 
provisional feta pel soci Jordi Alvà. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- Gestió Econòmica. El soci Miquel Arregui proposa que es faci un seguiment més 
acotat del pressupost del centre, fent un quadre amb ingressos i despeses, comparant-
los amb el pressupost anual, per tal de controlar les possibles desviacions exagerades 
amb prou temps. 
 
7.- Claus del centre. El soci Jordi Alvà fa una comprovació de les claus que hi ha en una 
caixa de l’armari de l’estació. Es constata la necessitat de fer un plafó per penjar claus 
on s’hi trobin totes les claus degudament identificades. Es lliuren dues claus de la porta 
de l’estació, una pel president Sr. Andreu Salinas i l’altra pel secretari, Sr. Joan Morera. 
El president esmenta que tots els membres de l’actual Junta directiva han de tenir clau 
de l’estació. 
Actualment els Srs. Andreu Salinas, Jordi Alvà, Joan Roigé i Miquel Arregui disposen de 
la clau de l’armari de l’estació. 
 
8.- Petició a tots els socis. El Sr. Joan Roigé (tresorer) demana que s’enviï la petició a 
tots els socis que actualitzin les seves dades, en particular el nº del compte corrent (als 
efectes de cobrament de rebuts) i de l’adreça de correu electrònic (als efectes de facilitar 
informació del Centre). 
 
 
Sense més, es dona per tancada la junta, 
 
Parc de l’Oreneta, 23 d’abril de 2016 
 
 
 
 
 
 
Joan Morera Borrell 
Secretari 

Vistiplau, 
Andreu Salinas 

President 
 


