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Acta de la Junta del CEMVB del dissabte 17 de setembre de 2016, a les 10:35 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, Jaume Circuns, Joan Morera, Joan Roigé, Jordi Alvà, J. Miguel Arregui. 
 
Altres socis presents que no son de la Junta: 
Enrique Alfaro, Josep Vilallonga, Robert Blanch. 
 

a) Es dona lectura de l’acta de la Junta anterior, de data 23 de juliol de 2016. 

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

El President, Sr. Arregui, porta els punts de l’ordre de la reunió: 
 
1.- Horari i servei del dia de la Mercè (dissabte 24 de setembre). Com a dia festiu que és a 
Barcelona, es donarà servei habitual en dia festiu. 
 
2.- Comentaris sobre el canvi d’horari i nou preu dels bitllets. Es comenta que no hi ha 
hagut cap comentari per part del públic assistent sobre els canvis efectuats, tant d’horari 
com del preu del bitllet. 
 
3.- Web i xarxes socials. S’ha d’incloure el full d’inscripció per a nous socis en el web de 
l’Oreneta. Abans, però, es rectificarà el full d’inscripció eliminant el nº de la Seguretat 
Social del soci per considerar-lo inútil. 
 
4.- Últims moviments amb l’Ajuntament, Àrea de Parcs i Jardins: 

 S’ha parlat amb el Sr. Felipe León, encarregat, per valorar la necessitat de 

millorar les tanques perimetrals del parc, sobretot en la part posterior del dipòsit 

de 5”.  

 Es constata que ja s’ha reparat la paperera ubicada davant l’estació que estava 

malmesa per causa dels porcs senglars que passegen habitualment pel parc. 

 També s’ha tractat de la necessitat de posar reg automàtic en alguna zona del 

circuit. Ens diuen que l’Àrea de Parcs i Jardins no es pot fer càrrec dels costos 

d’aquesta instal·lació. Es planteja la possibilitat de que el CEMVB compri el 

material i demanar si ens poden fer la instal·lació. 

5.- Hospital de Sant Joan de Déu. S’ha fet una reunió i es constata la bona predisposició 
per a col·laborar conjuntament en la idea de fer un vagó del tren de l’Oreneta adaptat per 
a persones amb mobilitat reduïda. 
 
6.- Comentaris i efecte de la visita de l’alcaldessa de Barcelona a l’Oreneta fa dos 
diumenges. Tot i que la visita va tenir caràcter estrictament familiar, es va aprofitar 
l’avinentesa per a comentar-li la situació de l’entitat vers a l’Ajuntament i s’ha detectat 
bona entesa i voluntat per solucionar els temes pendents. 
 
7.- Mossèn Joan. Contactes amb diferents institucions benèfiques, com Arrels i Infants 
del Raval. S’estudiarà la viabilitat d’organitzar visites al Tren de l’Oreneta dels nens 
d’aquestes i altres institucions. Aquestes visites es durien a terme en dissabte i tindrien 
caràcter gratuït, aprofitant que sempre hi ha personal en dissabte. Si es programés visita 
en un dia entre setmana es donaria el mateix tracte de preu i horaris que per les visites 
escolars, o sigui, en dimarts o dijous, entre les 10,30 i les 13,30 h. 
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8.- Xarxes socials. Es constata que s’ha d’actualitzar l’horari d’obertura al públic en 
Facebook i el web de Google. 
 
9.- Reparacions i adquisicions: El 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. Caldera nova d’acer inoxidable, rodes, cilindres, etc. Hi ha la intenció de 

que estigui acabada per final d’any. 

 Locomotora de gasolina CEMVB nº 21 (verda), s’hi està treballant per posar el 

motor nou. També es parla d’on seria el lloc adient per posar el rètol de 

“SARRIÀ” i la mida de les diferents retolacions que s’hi posaran. El Sr. Circuns ja 

té la idea de com fer-ho.   

 Màquina Furka de l’Oreneta. No funciona i és necessari fer-li les reparacions 

adients. 

 Màquina Furka del soci Joan Vallès, es decideix esperar les decisions que 

prengui la seva família. 

10.- Material SCOPIC. Per poder optar a una adquisició, es decideix fer una oferta 
econòmica amb un màxim de 4.500 €. Per fer l’oferta, s’ha de presentar per avançat un 
import del 10% de l’oferta (450 €) com aval a recuperar en cas de no ser adjudicataris. El 
comptable Sr. Alvà pren nota per fer l’oferta esmentada. 
 
11.- Uniformitat del Centre (samarretes). S’insisteix en la necessitat de complir la norma 
d’anar uniformats els dies d’obertura al públic (diumenges i festius). També s’esmenta 
que en una futura remesa, les samarretes estiguin dotades de butxaca. 
 
12.- Estat econòmic, pagaments i estat de comptes.  
 

 El Sr. Alvà, comptable, informa de l’estat econòmic a data de la Junta. 

 El president, Sr. Arregui, comenta la possibilitat de canviar d’entitat financera, 

degut al cobrament de comissions per manteniment de compte, i proposa 

passar-lo a La Caixa d’Enginyers. El Sr. Circuns diu que es pot fer el pas previ 

d’informar d’aquesta intenció a l’entitat actual (La Caixa) per forçar la suspensió 

dels càrrecs, i si no es produeixen, fer el canvi d’entitat. 

13.- Internet + telèfon. Per tal de sol·licitar la connexió a internet se’ns demana una còpia 
de l’Acta on consti la constitució de l’actual Junta de govern del CEMVB. 
 
14.- Obres i Manteniment.  

 S’està treballant en les reparacions de la volta del túnel petit, per evitar les 

filtracions de pluja. El Sr. Enrique Alfaro explica el que ja s’ha fet i que s’hi està 

treballant (neteja amb la màquina de pressió, arrebossat amb ciment hidròfug, 

etc.). Diu que ja hi ha uns 6 metres fets. 

 Porta espatllada d’entrada al túnel de pujada. S’ha d’arreglar els muntants i els 

enclavaments de la porta 
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15.- Classificació dels socis. El Sr. Roigé comenta que és hora d’actualitzar els 
conceptes de la classificació dels socis (socis fundadors, Honoraris, Protectors i 
Numeraris, també socis de ple dret jubilats, juvenils i infantils) i refer els Estatuts del 
CEMVB per tal de modernitzar aquests conceptes adaptant-los a una realitat més 
pràctica. Es decideix tractar aquest tema en la propera Junta. 
 
16.- Nous Socis. Es fa constar la incorporació dels nous socis, Sr. David de Joaquín i Sr. 
Aitor du Port de Pontcharra Serra. 
 
17.- Escoles. És convenient fer un tríptic o paper explicatiu del funcionament dels trens 
per als més petits. Es comprèn la importància de que aquestes explicacions han de ser 
didàctiques alhora que educatives, pel que es vol estudiar detingudament aquest tema. 
 
18.- Actualització del Consell Directiu. Es decideix en aquesta Junta i queda reflectit en 
aquesta Acta la constitució del Consell Directiu del CEMVB: 
 
President  Josep Miquel Arregui Goñi (DNI 37302492-B) 
Sots-President  Joan Roigé Cortadelles (DNI 38031812-R) 
Secretari General  Joan Morera Borrell (DNI 37661618-S) 
Sots-Secretari i Director Tècnic  Jaume Circuns García (DNI 38762060-E) 
Tresorer  Joan Roigé Cortadelles (DNI 38031812-R) 
Comptador  Jordi Alvà Lloret (DNI 36907020-R) 
Vocal Responsable Tècnic  Àlex Murga Royo (DNI 47962238-A) 
Vocal Responsable de Comunicació i Xarxes Socials  Tristán Quintana Boix (DNI 
43102508-D) 
 
Sense més, es dóna per tancada la Junta a les 11 h. 55 min. 
 
 
 
 
Parc de l’Oreneta, 17 de setembre de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joan Morera Borrell 
Secretari General 

Vistiplau, 
Josep Miquel Arregui Goñi  

President 
 


