ACTA ASSAMBLEA ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DE LA COORDINADORA DE BESTIARI DEL
BAIX LLOBREGAT DEL DIA 6 DE MARÇ DE 2010
Assisteixen 11 colles :
Drac de St. Andreu de la Barca
Drac de Sant Just
Drac Rufino – Casablanca St Boi
Drac Rubricatus – Casablanca St Boi
L’enforcat de Cornellà
Drac de St. Feliu de Llbgat
El Pollo del Prat
La fal.lera d’Esplugues
Cua de Drac de Cornellà
Drac del Papiol
Bram de foc - Abrera
Comença l’assamblea ordinària a l’hora prevista i el president demana 1 minut de silenci per la
nostra companya Pepi de Gavà, defensora de la cultura catalana i de la del Foc en particular
que ens ha deixat fa uns dies.
1)Es fa l’informe de gestió :
El company Rafa, vocal de noves tecnologies, informa i valora la Web, que cada vegada més
l’utilitzen les colles, i convida a fer –la servir més per les activitats que fa cada colla.Ens ho feu
arribar i ho publicarem.
S’informa de la Festa a Begues del 75é aniversari
Dels ajuts a les colles, que han estat 9 colles a 500 € i que el proper any (2010) canviarà una
mica la normativa
Es valora la Tabalada feta al Prat, fent l’incís que hem de vetllar més perquè les músiques que
allà es toquin han de ser de “casa nostra”, ja que, a més, es pel que ens donen la subvenció de
la Tabalada.
Tanmateix s’informa de les Jornades de Caps de Colles i de la Trobada “de crisis” del Bèstiari,
tot i quedant clar que el més important es estar totes les colles juntes.
QUEDA APROVAT PER UNANIMITAT
2) Informa de gestió económica :

El company Oriol, de l’enforcat, tresorer de la Coordinadora, explica amb detall l’informe
econòmic, que si us interesa ens el podeu sol.licitar.
Tanmateix es comenta que s’unificaran els comptes bancaris de la Coordinadora i ens
quedarem amb una solo Entitat, amb la qüal s’està negociant algún tipus de “sponsorització”.
QUEDA APROVAT PER UNANIMITAT
3) Proposta del programa d’activitats i económica 2010
a) DIA DEL FOC I LA MUSICA, dia 15 de maig a St esteve de Sesrovires, es tracta d’aglutinar
dues activitats en un sol acte, principalment per unificar costos (Trobada de bèstiari i Tabalada)
b) TALLER DE DRACS. Al’abril o al maig, dos dissabtes, es faria un curset de reparació de
dracs, a Gavà, a càrrec del company Ramon Lloch, les plaçes estarien limitades a 15/20
persones
c) AJUTS A COLLES. Enguany dedicat a projectes nous i reparacions.Es crea un fons de
2000,--€ per un import de 400,--€ per 5 colles.ç
d) AULA DEL FOC. Activitat que ve donada per l propera aplicación de la llei del foc.Serà un
aula de formació permanent.
e) VOLUNTARIS . Es un tema que preocupava, de com regularitzar la situación dels
col.laboradors de l’entitat, secretària, etc.
Al poder-nos acollir a la llei del voluntariat, aquesta situación queda regularitzada. Aquestes
persones tindran un petit RC i el cost de la prima es de 6 a 16 € anuals.

QUEDA APROVAT POR UNANIMITAT

4) Proposta d’unificació de qüotes
El company president, en Francesc Fermín, fa la proposta d’unificar qüotes, ja que ara n’hi han
les colles que no estan a l’agrupació de Catalunya paguen 60 € anuals i les que si estan paguen
30 € anuals.
Es proposa que totes paguem 50 € anuals
QUEDA APROVAT PER UNANIMITAT
5) S’explica i proposa, les avantatges de fusió ó confederació amb la Federació de Diables del
Baix Llobregat, les avantatges son moltes, pel que es demana l’aprovació per INICIAR
converses/negociadores amb la mateixa
QUEDA APROVAT PER UNANIMITAT

6) Elecció de nous càrrecs, tresorer i secretàri, cesen en Joan Lleonart (Drac Casablanca St Boi),
i l’Oriol Anguera, de l’enforcat de Cornellà.
En Josep Manel Rodriguez de la Cua de Drac de Cornellà, ofereix la seva experiencia pel càrrec
de secretàri.
En quant a renovar al tresorer no surt cap candidat, des de l’assamblea es proposa que se li
faci una proposta al company RAMON, De la Companyia del Foc de Gavà, que com ja sabeu
había estat tresorer molts anys. Queda pendent de demanar-li.
Es debat, de si els càrrecs de la Junta haurien de ser rotatius i per colles, ja que cada vegada
menys n’hi han candidats.
Es fa una crida a toters les colles, perquè parlin amb les seves respectives colles, per tal de
trobar algún col.laborador/ra per la Junta.
QUEDA APROVAT PER UNANIMITAT
7) Precs i preguntes
No n’hi han

I a les 12,15 hs, s’aixeca la sessió i dona entrada la sessió extraordinària

1) Es proposa adaptar els Estatuts de la Coordinadora a la nova llei d’entitats del 2008.
Es proposa des de l’assamblea que també s’afegeixi l’autorització a algú de la junta,
via estatuts per tenir signatura electrónica.
S’APROVA PER UNANIMITAT
2) Es proposa canviar el nom de la COORDINADORA DE BESTIARI DEL BAIX LLOBREGAT,
per el de FEDERACIO DE BESTIARI DE FOC DEL BAIX LLOBREGAT

S’APROVA PER UNANIMITAT
3) Proposta de canviar el domicili fiscal de Cornellà per el de c/Mallorca, 30 de Sant Boi.

S’APROVA PER UNANIMITAT

I sense més temes a tractar s’aixeca l’assamblea a les 13,30 hs a Cornellà de Llobregat, a sis de
març de 2010

