
 
 
 
 
Acta de la Junta del CEMVB del dissabte 9 d’abril de 2016, a les 11 h. 

 
Assistents (per ordre alfabètic de noms propis): 
 
Membres de Junta: Àlex Murga, Andreu Salinas, Jaume Circuns, Joan Morera, Joan 
Roigé, Jordi Alvà, Toni Martínez. 
 
Altres socis presents: Enrique Alfaro, Joan A. Romaguera, Joan Vallès A.,  Josep 
Vilallonga 
 
1.- Renovació de Junta: El nou president, Sr. Andreu Salinas, recorda els càrrecs de la 
nova junta constituïda en assemblea ordinària el dissabte 2 d’abril, amb els següents 
càrrecs: 
President: Andreu Salinas 
Sots- President: Miquel Arregui 
Secretari: Joan Morera 
Sots- Secretari: Jaume Circuns 
Tresorer: Joan Roigé 
Comptable: Jordi Alvà 
Conseller Responsable o Director Tècnic: Àlex Murga 
Conseller Comunicació i Xarxes Socials: Toni Martínez 

 
El soci Sr. Romaguera fa l’observació que s’ha de ratificar la junta en la propera 
assemblea. 
Tots els presents estan d’acord i queda constituïda formalment la nova junta. 
 
2.- Visites programades de grups escolars al circuit de l’Oreneta:  
Dilluns 11 d’abril  Escola Sant Ramon Nonat. Es cobraran 300 € per la visita.  
Dijous 21 d’abril  La Salle de Gràcia (71 alumnes)  
Dijous 28 d’abril  Centre Carrilet (7 nens i 3 adults) 
Dijous 12 de maig  Escola Emili Juncadella 
Dimarts 31 de maig  Escola Joaquim Ruyra (125-140 alumnes) 
 
Es proposen canvis en la modalitat de cobrament als grups escolars. 
Es decideix no fer distincions ni preferències per les escoles amb persones 
discapacitades (la finalitat és eliminar qualsevol discriminació), ni pel fet de que siguin 
grups reduïts, ja que sembla més raonable adaptar el preu en funció del nombre de 
visitants. 
 
Es proposa marcar un o dos dies setmanals fixes per a visites de grups escolars, i es 
decideix establir els dilluns i dijous com a únics dies per aquestes visites. 
 
Els preus que es cobraran als grups escolars son els següents: 

 150 € (quantitat fixa per la infraestructura necessària per rebre qualsevol visita, 
es a dir, personal, obrir instal·lacions, treure trens, tasques de maquinista, 
bitllets, etc...) 

 + 1 € per persona (bitllet individual per viatger). 
 
El sr. Andreu Salinas proposa una millora a l’hora de rebre la visita dels grups escolars i 
es tracta de fer pedagogia ensenyant les instal·lacions i fer explicacions tècniques com a 
complement del recorregut en tren. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
3.- Per tal d’actualitzar i millorar el Web de l’Oreneta, el responsable de Comunicació i 
Xarxes Socials, Sr. Toni Martínez, comenta la possibilitat de contractar els serveis d’un 
fotògraf professional per fer les fotografies. Es rebutja la iniciativa amb la decisió que 
s’inclouran fotografies fetes pels socis. 
El Sr. Martínez, també fa la proposta de que seria bo establir ofertes per incentivar al 
públic, com establir que, per cada 5 bitllets, donar-ne 1 de regal. S’aprova aplicar 
aquesta modalitat el diumenge dia 10 per veure l’efecte que genera entre el públic. 
També comenta que ja està treballant en el web i en Facebook, pel que es posarà en 
contacte amb el soci José Miguel Arregui per demanar-li fotos. 
 
4.- El Sr. Jordi Alvà (comptable) ens explica el resum econòmic en la data present, que 
és el següent: 
 
Diners comptables 4.389,27 € (compte Caixa 2.124,99 € + efectiu 2.154,70 €) 
Hi ha una diferència de 109,58 € atribuïda a moneda petita que s’està revisant. 
 
5.- El president informa dels propers actes previstos de diferents associacions 
ferroviàries: 
16 d’abril Jornada de Portes Obertes de l’Associació d’Amics del Ferrocarril de 
Barcelona (AAFCB). 
16 i 17 d’abril de 2016  Trobada de modelisme tripulat de 5” i 7 

1/4
”, a Fornells de la 

Selva.  
23 d’abril (Sant Jordi)  “Jordiada” al Circuit de Can Mercadé, de Cornellà de Llobregat. 
23 i 24 d’abril   MARTOTREN 2016, 6ª Trobada de maquetes ferroviàries a Martorell. 
 
6.- Es tracta el tema de la responsabilitat del Centre sobre si es pot autoritzar la 
conducció de trens amb passatge aliè al centre, a socis menors de 16 anys. 
El Sr. Romaguera ens informa que “No hi ha cap llei que reguli la conducció de trens en 
miniatura”, i que, en cas d’accident, el Centre disposa de cobertura d’assegurança. 
Tot i això, i després de comentar-ho, la Junta decideix que, des d’aquesta data, els socis 
menors de 16 anys no estan autoritzats a fer de maquinista en trens amb passatge aliè al 
centre en els circuits de 7 

1/4
”i 10”. 

 
7.- El sr. Circuns informa que ja ha arribat el carbó (1.000 Kg. al cost d’1 €/Kg) i que es 
troba dipositat en el circuit de Sabadell. S’ha de concretar el transport i el lloc 
d’emmagatzematge en l’Oreneta. Es decideix posar-lo en el cobert de la part posterior 
del dipòsit de 5”, però prèviament, s’encarrega al sr. Enrique Alfaro (manteniment) la 
col·locació d’unes xapes metàl·liques en aquest cobert per impedir l’accés al carbó. 
 
8.- El Sr. Alfaro comenta també la necessitat de netejar les clavegueres, tant la del cobert 
del taller de reparacions (”el partenón”), com la del camí davant del dipòsit gran que està 
ple de fang. També ens diu que ha fabricat una pala recollidora que servirà per netejar el 
fossar de la placa giratòria. 
 
9.- Els diumenges i festius, es procurarà tancar la venda de bitllets (taquilla) a les 13:50 
h. i l’últim tren sortirà a les 14:00 h. Si es recapta algun diner entre les 13:50 i les 14:00 h. 
s’imputarà al següent cap de setmana. 
 
Sense més, es dona per tancada la junta, 
Parc de l’Oreneta, 9 d’abril de 2016 
 
 
 
Joan Morera Borrell 
Secretari 

Vistiplau, 
Andreu Salinas 

President 
 


