
Resum de la Junta del CEMVB del dijous 26 de març de 2015, a les 18 h. 

 
Assistents (per ordre alfabètic de noms propis): 
 
Carles Cuní, Jaume Circuns, Joan Antoni Romaguera (president), Joan Morera, Joan Roigé 
(tresorer), Jordi Alvà, José Miguel Arregui. 
 

1) S’assigna a Esteve Cruañes Parera (pendent de comentar-li ja que no hi és present) les 
tasques d’actualització de la pàgina WEB de l’associació així com el correu electrònic, 
així com actualitzar informacions en les xarxes socials (Facebook i Twitter). 

2) Es nomena a Jaume Circuns com a Responsable Tècnic del Material (director tècnic), és 
a dir, del circuit, de les instal·lacions, taller, dipòsits de 5” i 10”, tot i que pot delegar 
tasques específiques en altres persones (p.e.: Jordi Alvà per senyals, ...) 

3) Es parla de la “Fulla de reparacions”, però de moment es treballa amb la pissarra 
penjada en el dipòsit gran per les tasques del dia a dia. 

4) Es nomena a José Miguel Arregui com a Responsable de Taller. 
5) Queda pendent per més endavant el nomenament de Responsable de Biblioteca. 
6) El president comenta que ja ha tractat amb Esteve Cruañes Parera diversos temes per 

millorar la pàgina WEB, entre ells, limitar els idiomes a Català, Castellà i Anglès 
(eliminant les traduccions al Francès i l’Alemany), també es limitaran molts enllaços 
“links” a altres entitats i associacions, deixant les més importants (MOROP, Federació, 
etc...). 

7) Treballs de manteniment de la locomotora 254 041-7 (“la 41”), que s’encarregarien al 
taller “Lombardini”. 

8) El president parla de la trobada a Benicassim del dia 11 d’abril 
9) Tractament de les aigües. Es vol agafar una mostra per analitzar l’aigua que fem servir 

per les locomotores de vapor. 
10) Les pròximes “24 hores de Vapor” (XXXI edició) es celebraran els dies 13 i 14 de juny 

de 2015, s’encarrega l’edició del pòster commemoratiu al sr. Joan Roigé, es parla de 
fer com l’any passat, entrepà al migdia i paella de carn (sense cargols) al vespre. 

11) Per tal d’incrementar els beneficis, es decideix obrir al públic els dissabtes al matí, 
sempre que es disposi de personal suficient i es pugui compaginar amb els treballs de 
manteniment. 

12) El president treu el tema de la necessitat de participar entre tots per fer neteja de les 
instal·lacions, i el Jaume Circuns diu que seria preferible encarregar la neteja a una 
persona externa ja que els socis estem per treballs tècnics i fer de maquinistes. 

13) S’aprova admetre un nou soci, amb el número 286. 
14) S’aprova la compra (tot i que requerirà fer la documentació necessària) del tramvia del 

Sr. Jaume Circuns, per un valor estimat en 15.000€. 
15) També es comenta el procés de pagament de la locomotora “Júlia” als Sr Joan Vallès, 

del pagament previst de 75.000€ ja es varen pagar 10.000€ i dels 65.000€ restants a 
pagar en 5 anys, encara se’n deuen 3. 

16) El president vol delegar la tasca de rebre visites escolars a un altre soci, però es 
decideix que en les properes visites (en els mesos d’abril i juliol) rebrà ajuda per part 
dels Srs. Joan Roigé i Jaume Circuns. 

17) El president proposa crear un missatge de resposta automàtica en el contestador del 
telèfon del CEMVB per descarregar-se de la feina de respondre moltes trucades que 
sol·liciten informació general. 

18) El soci Carles Cuní ens informa de la data 22 d’abril per uns actes de la festa Major de 
Sarrià en la Casa Orlandai. 

19) Es proposa escollir un dia fix al mes (hem de mirar les agendes respectives per decidir-
ho) com a data per defecte per fer la junta mensual. 

 
Es tanca la sessió a les 19 h 30 minuts. 


