ACTA DE L’ASSAMBLEA ORDINARIA DE LA COORDINADORA DE BESTIARI
DEL BAIX LLOBREGAT, CEL.LEBRADA A SANT JUST DESVERN, EL
DISSABTE DIA 28 DE FEBRER DE 2009.
Colles assistents :
La Cucafera de Begues
Cornellà : l’enforcat
El cavall armat -El papiol
El pollo del Prat del Llobregat
Esplugues de Llobregat : La Fal.lera
El brumot de Gavà
Molins de rei : El cuc
El drac de Sant Andreu de la Barca
Sant Boi – Casablanca – Rufino
Sant Boi – Casablanca – Rubricatus
Bitxo de Sant Esteve Sesrovires
Sant Feliu : La Garsa
Sant Feliu de Llobregat – Drac
Drac de Sant Just Desvern
Per part de la Junta :
El President : Francesc Fermín
Tresorer : Ramon Llonch
Vocals : Remei Roman i Joan Dominguez
Excusa la seva presència la secretària,Pepi Saiz per qüestions de salut.
Pren acta la secretària administrativa : Elvira
Es llegeix l’ordre del día :
- Informa de gestió 2008
- Informe econòmic 2008
- Proposta de projecta de gestió i econòmic any 2009
- Renovació de càrrecs de la junta : secretari,tresorer i dos vocals
- Proposta de modificació de les normes de Cap de Foc i de les normes de les
Trobades de Bestiari
- Proposta de noves formes de la Diada de Tabalers.
- Precs i preguntes
El president demana per afegir a l’ordre del día el punt d’informació sobre la llei del
foc, pèr tal de copsar l’opinió del Baix Llobregat.
Tanmateix es presenta a la nova col.laboradora en la secretaría
1) Lectura de l’acta de l’assamblea 2008 : Queda aprobada per unanimitat.
2) Informe de gestió : 15è aniversari : Queda aprovat per unanimitat.
3) El tresorer, en Ramon Llonch, presenta l’informe de gestió de tresoreria:
Queda aprovat per unanimitat.
El President en nom de tots li agraiex la seva dedicació durant més de 10 anys.
4) Es recorda el tema de les quotes, es presentarà al cobro al mes d’abril.

5) Es demana alguna Colla per organitzar la Trobada de Bestiari del Baix
d’enguany, ja que Sant Joan Despí no ho pot asumir.
6) Propostes per l’any 2009 :
a) Mirar preus per tal de poguer comprar uns equips de transmisió, ja que
seran molt beneficiosos a les Trovadse.
b) Es mirarà la possibilitat de comprar un Projector
c) La Tabalada d’enguany es farà al Prat de Llobregat el 16/5/09
d) La Cuca-Fera de Begues , enguany cel.lebrarà el 75é aniversari de la
Primera reproducció.
e) Jornades de Caps de colla, es vol aclarir que es pot delegar en algun altre
membre de la colla.Pendent de concretar lloc i data
f) S’informa que com es l’any Joan Amades, es demana que a qualsevol
mitjà imprés es faci menció del mateix.
7) Informe econòmic :
a) Tabalada al Prat 6000,--€
b) Es comenta que la Coordinadora podría buscar taules i cadires a bon preu
i oferir-les a les colles.
c) Trobada Dracs 6000 €
d) Ajut a les colles per valor de 500 € que també es poden acollir les colles
que facin la Trobada i la Tabalada. NO ES PAGARÀ L’AJUT FINS
QUE S’ENTREGUI LA/ES FACTURES.
Tanmateix els memorandums de les activitats subvencionades.
e) Jornades caps de colles : 2000,-€
Es demana qui les vol fer, i també idees al respecte.
f) Administració : 5000.--€
S’aprova l’informa de gestió económica per unanimitat.
8) Renovació càrrecs Junta
Pleguen dos vocals : Remei Roman i Joan Dominguez, tot i que puntualment
col.laboraran
S’afegeixen : Rafael Villen de Sant Just com a vocal de comunicació (pàgina
web) i en Joan Dominguez i la Remei Roman continuaràn fent la part gràfica.
Tambè s’afegeixen en Joan LLeonart de Casablanca (Sant Boi), com a secretari i
l’Oriol Anguera de Cornellà com a tresorer.
Es demana ajut a nivell de secretaría per ajudar al president.
S’ofereix en Joan de casablanca.
En Joaquim de Sant Boi continua com a vocal
Es comenta, la necessitat de col.laborar amb la Coordinadora de bestiari del baix
Llobregat, ja que la mateixa té una importancia i incidencia no només al baix
Llobregat, sinó també a tot Catalunya.
S’aproven els nous càrrecs per unanimitat.
9) Es fan les propostes de canvis, es parla sobre les assegurançes i la seva
complexitat i cost. I es comenta que la responsabilitat es dels Ajuntaments
(organitzadors) i no de les colles.Es recomana que les Aseguradores
.........cobertura de l’acte “correfoc” sigui a càrrec de l’ajuntament com
organitzador i la colla com col.laboradora.
S’aprova per unanimitat els canvis a les normatives, Trobada de bestiari I Caps
de Foc.
A partir d’ara son d’obligat cumpliment per part de totes les colles, a on participi
la Coordinadora.
10) Es proposen esmenes a les normatives de CAP DE FOC.

S’aproven per unanimitat
Es comenta la possibilitat de canviar el sistema de comunicació per un tipus de
sirenas,en lloc de les bengales.Es creu més convenient i segur que sigui per
mitjans d’emissores.
11) Trobada de Tabalers.
Es proposa afegir en aquesta normativa l’apartat de que la colla que l’organitzi
haur÷a de fer una assegurança.
S’aprova per unanimitat
12) Llei del foc : En Fermín informa. Es llegeix la proposició no de llei presentada
pel PSC.
Demana l’opinió sobre les jornades de Foc que la Generalitat vol fer al Baix
Llobregat, estem buscant lloc per fer-las, i això també està complicat. A més
sembla que les colles de l’interior ho voldrien fer ells.
Es decideix que si per fer-les al Baix ens hem de “barallar” millor els hi cedim,
ja que ara més que mai hem d’anar tots a una.
Però el sentir popular de l’assamblea es que som una part molt important de
colles del país al Baix LLobregat
En Fermín tantejarà la situació.
Molins pregunta si n’hi hà alguna proposta de protesta en comú com
Coordinadora.Es respòn que la Coordinadorea està present en la comisió
negociadora.
I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 13 hs. del día 28 de Febrer de
2009

