
 
 
 
Acta de la Junta del CEMVB del dimarts 28 de juny de 2016, a les 19 h. 

 
Assistents (per ordre alfabètic de noms propis): 
 
Membres de Junta:  
Àlex Murga, Andreu Salinas, Jaume Circuns, Joan Morera, Jordi Alvà, Miguel Arregui, 
Tristán Quintana 
 
 

 El Sr. Arregui, llegeix el resum de l’acta de la junta anterior de data 21 de maig de 

2016. 

 El Sr. Tristán Quintana diu que el mes passat (maig de 2016) el web del CEMVB 

va rebre més de 700 visites (entre elles algunes des de països remots, com 

Afganistan i Rússia). 

 S’aprova l’acta de la Junta anterior per majoria. 

El president, sr. Andreu Salinas, treu els següents temes a tractar: 
 
1.- Incorporació del nou soci Tristán Quintana Boix com a membre del Consell Directiu 
en substitució de Toni Martínez Casado, en temes de xarxes socials i webs. Se li dona la 
benvinguda i s’accepta per majoria la seva incorporació. 
 
Referent al soci Sr. David Cuní, encara no s’ha decidit si entrarà també en la Junta. 
 
Per millorar la gestió administrativa i comptable de l’Associació, es proposa la compra 
d’un ordinador portàtil. Els Srs. Alex Murga i Tristán Quintana s’encarreguen de la 
gestió. També es comenta que, un cop tinguem l’ordinador, es buscaran opcions per 
poder disposar d’Internet en l’estació de l’Oreneta. 
 
2.- Valoració de la XXXII Jornada de les 24 hores de Vapor, celebrada els dies 11 i 12 de 
juny de 2016. 
 
Un cop més surt el tema de que no son realment 24 hores, i és per la presencia de més o 
menys gent que hi participa, però que s’ha de mantenir el nom. 
 
Es comenta que diumenge matí no hi ha hagut cap màquina de vapor, pel que és com un 
diumenge normal. Hi ha hagut diversos passatgers que han preguntat pel vapor. En la 
propera edició es farà l’esforç de garantir almenys una màquina de vapor el diumenge. 
 
Tot i això, es fa constar el bon ambient de la Jornada, els àpats del migdia (amb 
barbacoa) i el vespre (amb càtering) han resultat molt amens, tot ambientat amb el 
suport tecnològic de material de música i llums aportats pel soci Tristán Quintana. 
 
Per la propera edició s’estudiaran les dates adients per no coincidir amb les Jornades 
del circuit de Le Bouveret (Suïssa) i així poder convidar als seus membres. 
 
Es fa incís en la necessitat de trobar maneres de publicitar el circuit de l’Oreneta, 
sobretot per fer campanya en el barri de Sarrià. Es farà el disseny d’un díptic o tríptic 
(Folletó o “Flyer” publicitari) informatiu per repartir en els comerços del barri. 
 
3.- Comptabilitat. El sr. Jordi Alvà resumeix amb grans números l’estat econòmic recent: 
 
En la data d’avui es disposa d’un efectiu de 12.500,00 €, 
 
 
 



 
El billetatge de gener a març ha estat de 12.076,00 €,  
El billetatge d’abril a juny ha estat de  15.700,00 €, 
(en 26 setmanes s’ha ingressat 27.800,00 € aproximadament) 
 
Tenim pendents pagament de compra de carbó i deutes amb el soci Joan Vallès. 
 
Es comenta la necessitat de comprar més bitllets, unes 40.000 unitats. 
 
Es proposen dues (2) modificacions importants: 
 

 Canviar l’horari de cara al públic, que seria de 10,30 a 13,30 h (avançar mitja hora 

l’horari actual, que és d’11 a 14 h). 

 Pujar el preu del bitllet, d’1,5 € a 2,0 € 

Es deixa pendent l’aprovació definitiva d’aquests dos punts per a la propera Junta. 
 
4.- Locomotora de vapor Super Mathius. El Sr. Jaume Circuns dona explicacions 
tècniques dels treballs que ja s’han iniciat, desmuntatge de la caldera que es substituirà 
per un nou cos d’acer inoxidable, revisió i reparació de rodes, bielatge, coixinets, etc. Hi 
ha molta feina a fer i decisions a prendre referent al grau d’intervenció definitiu. 
 
El soci Àlex Murga fa la proposta de batejar aquesta locomotora amb el nom de “Marcel 
Fernández”, soci que va ser constructor d’aquesta màquina. 
 
També es proposen noms per batejar les dues màquines tractores de gasolina: 
 
La CEMV nº 21 (color verd)  amb el nom de “Sarrià” 
La CEMV nº 22 (color vermell)  amb el nom de “Can Caralleu” 
 
Les tres propostes de noms agraden a la majoria dels assistents. 
 
El Sr. Jaume Circuns explica els treballs que es duen a terme per a la reparació de la 
tractora de gasolina CEMV nº 21 (color verd): No es pot posar un motor insonoritzat per 
problemes de capacitat del recinte. S’ha contactat amb enginyers de la Marca HONDA, de 
La Garriga, que proposen un nou motor més petit amb potència suficient, alhora que 
s’estan estudiant tots els canvis necessaris incorporant un volant de velocitat, posar-li 
un embragatge i modificar els comandaments actuals. També s’aprofitarà per muntar un 
comptador d’hores de funcionament del motor. Es parla també de pintar-la de nou, 
donada la reforma integral de la màquina. 
 
5.- Material de l’Scòpic Miniatur Barcelona. El president, Sr. Andreu Salinas va enviar una 
oferta que encara no ha rebut resposta. Ens interessa sobretot la màquina japonesa de 
color grog (RENFE) amb els 4 vagons. Les “Laies” no interessen. Esperem el resultat de 
les gestions. 
 
6.- Conveni de Cessió entre el CEMVB i el sr. Jaume Circuns. Es posa en coneixement 
als presents el contingut d’aquest conveni, es proposen modificacions i es prepararà per 
a la seva signatura. 
 
7.- Diumenges. Es proposa fer una llista de control per saber els socis que estaran 
disponibles els diumenges per garantir el servei de transport de viatgers.  
 
Es torna a parlar de millorar les relacions amb el barri de Sarrià i la necessitat de 
promocionar el circuit de l’Oreneta com a activitat de lleure d’interès social i de barri. 
 
Sense més, es dóna per tancada la junta, 
 
Parc de l’Oreneta, 28 de juny de 2016 
 
 
Joan Morera Borrell 
Secretari 

Vistiplau, 
Andreu Salinas Martín 

President 
 


