ACTA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DIA 3 DE SETEMBRE 2011
FEDERACIÒ DE BÈSTIARI DEL BAIX LLOBREGAT

3 de Setembre, 2011
INTERLOCUTORS:
President: Josep Manel Rodríguez
Secretari: David Montero
Vocal: Remei Roman
Vocal: Joan Dominguez

ENTITATS PARTICIPANTS:

L’ ENFORCAT DE CORNELLA, Ramón Fernández
EL DRAC DE SANT ANDREU, Salva Mitjans
EL MAMUT DE SANT VICENÇS DELS HORTS, Mateu Tres
DRAC COLÒNICA GÜELL, Ana Carrión
LA FAL·LERA D’ESPLUGUES, Andreu Belsunces
CUA DE DRAC DE CORNELLA, Marcel Casas
EL CORNUT DE CÁL BORNI, Salvador Montell
LA GARÇA DE SANT FELIU, Gemma Torrijos
CIA. GRAL. DEL FOC DE GAVÁ, Ramón Llonch
EL DRAC DE SANT FELIU, Remei, Pere, Sergi
EL CORB DE CORBERA, Joan Planas
(11 Colles)

BENVINGUDA I PRESENTACIÓ.

PER: JOSEP MANEL RODRÍGUEZ– PRESIDENT.
 Comentaris Inicials:
Es comenten els temes més importants d'aquesta convocatòria d'assemblea
que són els següents:



El tema principal i més important és el problema hagut en relació a la persona
que exercia el càrrec de Tresorera (Sandra). Es fa constar que això ha deixat
un buit dins de la Junta de la Federació. Es fa la proposta perquè alguna
persona de les Colles participants ocupi el càrrec. Es llança proposta i es
deixa oberta per un termini de 15 dies.

Es comenta que segons els Nous Estatuts, aquests indiquen que no es pot
ocupar cap càrrec dins de la Junta si la persona no forma part d'algun Grup
d'Entitats de Foc.



S'apunta el tema del Concurs de Fotografia i es recorden els terminis de
presentació. També s'alerta que encara hi ha Colles que no han presentat les
fotografies sol·licitades.

 Es fa una breu ressenya al portal de la web on s'han d'inscriure les Colles.
S'esmenta que cada responsable de Colla i la pròpia Colla de Entitats, han
d'estar inscrits.

 Es llança la proposta per saber quin grup d’Entitats estaria interessat a realitzar
una trobada el proper any 2012. Es deixa oberta la proposta.



S'apunta un breu comentari a un altre tema a tractar com és l'Actualització de
la Normativa Europea de Foc i Pirotècnica. (ITC18).

ORDRE DEL DIA:

1. LIQUIDACIÓ ECONÒMICA 2010. - RESUM 2011.
EXPLICAT PER: JOSEP MANEL RODRÍGUEZ.

Es comenten els comptes de l'exercici 2010. (Es mostra en pantalla el document
comptable de tots els comptes, ressaltant el resultat de l'exercici, que s'estima en la
xifra de pèrdues de: -3,22 €.
Es fa una explicació de les Xifres dels Cobraments:
Aportació de Socis: 1.300€,
Interessos Financers: 3,78€
Subvencions 10.200€
Fen un total d’entrades de: 11.503,78€

També s’argumenta la xifra de Despeses:
Administració i Serveis,etc.: 3.494,22€
Bancaris i A. Publica: 148,75€
Representació: 999,35€
Activitats: 6.864,68 €
Fen un total de despeses de: 11.507€

També s’argumenta la xifra de despeses repercutides per la realització de les
Trobades del 2010 a:
Sant Esteve de Sesrovires, (5.228,20€).
I Cursos de:
Taller de Reparació de Dracs, impartit pel Ramón Llonch.
Es ressalta que en l'exercici comentat, faltaven per cobrar les subvencions
Organismes següents:

dels

Consell Comarcal i Generalitat.

Aquestes subvencions van ser demanades prèviament en les dates i els terminis
establerts. En la data actual, aquestes subvencions ja es troben al corrent de
pagament amb una retallada del 50% en el cas de la subvenció sol·licitada a la
Generalitat.
Es comenta que per la informació rebuda dels Organismes referits, s'estima que les
subvenciones demanades aquest any, es pagaran dins del mateix exercici 2011.
Les quantitats demanades en aquest exercici, són les següents:
Diputació...................................... 2.500€

Consell Comarcal ....................... 2.200€
Generalitat...................................10.500€

També s’observa que durant l’any 2010, no es van poder pagar les ajudes dels
400€, als Grups D'Entitats.
Es fa constar que la Junta disposa de tots els comprovants d'aquestes despeses i
ratifica que no s'ha tingut cap problema de diners pel problema hagut amb la
Tresorera, ja que, tot el que es pagava es feia a través de xec bancari i avalats amb la
signatura de dues persones.
A data d'avui, totes les Colles, estan al corrent de pagament.

J.M. - Un breu incís:
El Josep Manel, comenta la necessitat de mantenir sovint, trobades amb les Colles
amb l’instancio de conèixer a totes i preocupar-se del que necessiten cadascuna.
Explica, que a partir del mes de novembre hi hauran canvis degut a la nova normativa
de foc que entrarà en vigor. Expressa l’intancio de volgué explicar y ajudar a les Colles
en aquest tema i pel que fora necessari.

J.M. - Apunt: “El Fermin no ho necessitava perquè ell feia molt de temps que estava
introduït en aquet mon de las Entitats i coneixia força a tothom ”.

2. ELECCIÓ DE TRESORER.
Explicat per: JOSEP MANEL.
Es demana, si hi ha algun interessat entre els presents que vulgui prendre el carrer de
Tresorer.
En Josep Manel comenta que no es molta feina, pro si que cal que hi hagués algú que
pugui encarregar-se del temes de tresoreria.
Es llenca la pregunta: ¿Hi ha algú que vulgui se Tresorer?
-

No hi ha resposta de moment.

Es recalca que el fet de participar en las tasques de la Coordinadora i Federació,
serveix per ajudar a les Colles, L’idea de poder ajudar sempre es bona.
S’apunta de que el càrrec no es remunerat.
Es comenta que no es pot duplicar un càrrec dins de la Junta.

Es diu de deixar un temps prudencial de dues setmanes per saber si podem comptar
amb alguna persona per ocupar el càrrec. Cal pensar-ho.

3. CONCURS DE FOTOGRAFIA I EXPOSICIÓ.
EXPLICAT PER: JOAN I REMEI - VOCALS
S’informa a les Colles de que el “CONCURS DE FOTOGRAFIA” esta en marxa. De la
mateixa manera es fa l’observació de que encara falten moltes Colles per entregar les
fotos.
Es recorda que las fotografies han de ser-ne tres: 1 encesa, 1 plantada i 1 lliure.
Es deixa un termini de dies fins: el 11 de setembre, per fer l’entrega de les fotos.
Ho poden fer a través de la pagina web de la Federació o per mitja de correu
electrònic.

CONCURS: El dia 1 de Octubre, es crearà el Jurat que estarà compost de tres
persones, per mirar les fotos i valorar quina d’elles es la millor. Totes las fotografies
seran amb format JPJ.
En un principi les tres persones que formaran el Jurat son:
-Adela Sendra
-Llorenç Lluna
-Marc Rius
Es diu que si algú vol, pot vindre a fer de observador.
Bases del concurs:
Es triaran 5 Colles finalistes al premi.
Entre elles, es triarà les Colles guanyadores.

També es comenta que la intenció de la Federació és que aquesta exposició sigui
itinerant per totes les Colles del Baix Llobregat.
El muntatge de l'exposició es preveu que sigui ràpid i pràctic, així com fàcil de guardar.
Es farà a través d'un plafó enrotllable de 2 mtes.
Cada grup tindrà un panel, que constarà de les fotos i un escrit de la identitat de la
Colla, contenint dades com; l'any de constitució, les mides de la bèstia, etc.
També es dissenyarà un panel amb totes les Colles col·laboradores.
EXPOSICIÓ:
L'EXPOSICIÓ
S'INAUGURARÀ EL DÍA 26 DE NOVEMBRE AL CENTRE
D'INTERPRETACIÓ CULTURAL DE SANT FELIU DE LLOBREGAT, amb l’idea
d'aprofitar el Local.

S'informa a totes les Colles que si volen poden fer una exposició a la seva ciutat. Els
interessats, poden demanar-ho a la Federació i també al responsable del material
perquè rebin l'ajuda necessària per poder dur-la a terme.
Aquesta idea seria interessant per poder fer publicitat.
També es comenta que es demanarà la col·laboració a les Colles perquè participin
prestant els tratjes que tinguin per exposar-los i també algun drac. Per exemple, (Colla
d’en Josep Manel) i alguna altra hi aniria bé.
La Federació, recopilarà la informació necessària a través d'una petita història en la
qual constarà el que ha suposat l'activitat duta a terme durant tot el temps
transcorregut des del seu inici.
Es comenta, que en el cas de les Colles que no envien l’ informació de les fotografies
i de l’escrit, La Federació utilitzarà la informació que tingui en el seus arxius.
Els grups que tenen més d'una bèstia, poden utilitzar el mateix plafó posant les bèsties
que tinguin, i tot allò que vulguin posar com: fitxa tècnica, mesures de la bèstia, pes.
Tot es farà adequadament.
Es sol·licita que: ens agradaria que hi hagués la història de la bèstia, el que són i
el que signifiquen.
Aquesta exposició pot sortir del Baix Llobregat.
Cal parlar amb el President de Cultura de Catalunya perquè ens pugui donar sortida i
recorregut.

Homenatge: 26 de novembre 2011.
S'aprofitarà l'acte del dia de l'Exposició, per realitzar un homenatge a les persones
que han estat treballant en el món del foc. Es farà entrega del premi de fotografia i
també s'obsequiarà a les persones que han col·laborat a través del temps.

4. EXPLICACIÓ: WEB D’ACREDITACIÓ DE CRE (Consumidor Reconegut com a
Expert).
EXPLICAT PER; J.M. – JOAN – REMEI.
Es comenta que la Federació, enviarà a totes les Colles, els enllaços de la web de la
Generalitat perquè puguin entrar a la pàgina. Per això, és necessari el NIF de
L'ENTITAT.
El responsable de l'Entitat o Colla, ha de tenir els seus codis d'usuari per crear el seu
propi espai i que pugui alhora registrar totes les persones que cremen.
Aquesta persona o responsable, ha d'haver fet el curs i tenir en el seu poder,
l'acreditació per escrit..
Es fa saber que per la seva banda, la Generalitat ha enviat un enllaç des del
Departament de Cultura i que han d'haver-ho rebut totes les Colles.
Es recalca que només el responsable de la Colla, pot inscriure els noms de totes les
persones de la Colla que han fet el curs de foc.

Proposta dels participants de les Colles.:
Sol. liciten de fe una reunió informativa per saber que es el ITC18.

El DRAC DE SANT ANDREU (Salva), intervé preguntant per la ITC18.

Se li respon que entri a la pàgina web del Departament de Cultura per informar-se bé.

INTERVÉ LA REMEI: Si la teva Colla necessita ajut ens la demaneu.

EL JOSEP MANEL, diu que vol procurar un manual d'informació per les colles..
Participants Colles:
Comenten que el Curs que van fer al Patronat, era un cahondeo, però
independentment d'això, aquest és un tema seriós (Nova Normativa del Foc i de
Pirotècnica).

EL DRAC DE SANT ANDREU (Salva). – Comentari:
Fa un apunt, comenta’n que la Unió Europea ha prohibit els petards.

Pregunta:
És responsabilitat del Responsable de la Colla que una persona del grup hagi tingut
un accident amb el foc ?

COMENTARI I CONCLUSIÓ:
Si un és responsable de un grup de persones i explota un petard en algun lloc, i fa
mal, la responsabilitat recau en el Responsable de Colla. La Llei és la mateixa per les
Bèsties que per els Diables, encara que la metodologia sigui diferent en la forma
d'ensenyar.

INTERVÉ LA REMEI:
A partir de las 12 es parlarà mes de aquet tema. Continuarà amb les novetats de la
ITC18.
El Fermín pregunta :
¿A les 12h quina Assemblea hi ha?
Respon el Josep Manel:
Amb la Presidència de Bestiari de Foc de Catalunya.

Salva proposa parlar d'assegurances i responsabilitats.
Té inquietud pel tema d'assegurances i responsabilitats del Cap de Colla, en el cas de
que alguna persona es descontroli del grup i hagi algun perjudici, ¿que fas si et
demanen responsabilitats?.
El Salva proposa:
Seria interessant que les empreses de Pirotècnica vinguessin a explicar-nos les
novetats que surten al mercat i ens donessin informació.
Intervé el Fermín:
Fa varis comentaris:
Dóna explicacions sobre el tema del foc. Diu que és molt complicat. Que es van fer
uns cursos i els exàmens a Barcelona.
Que ha d'haver tres persones com a mínim que tinguin la formació. Dels tres, hi ha de
haver un principal. En el responsable se li pot demanar danys i perjudicis.
Els jutges tenen la sort que quan hi ha una incidència, poden demanar responsables.
S'han perdut títols i certificats dels cursos realitzats.
Fins el 18 de Novembre teniu temps de formar a la vostra gent i enviar el certificat a la
Generalitat.
L'Ajuntament també sol · licitaran els llistats de les persones que cremen a la Colla, a
partir de la publicació de la nova normativa al BOE.
Aconsella que es faci la formació dels membres del grup i certifiquin.
Si algú no està certificat i té algun problema, el responsable és el Cap de la Colla.
S'han de legalitzar els accidents que hagin hagut.
Pregunta:
Pels correfocs organitzats per l'Ajuntament del Poble, es podria intentar rebaixar el
preu de les assegurances?

Una altra pregunta:
Si hi ha alguna assegurança similar al de RC de les empreses.

5. TROVADA DE BESTIARI 2012.
EXPLICAT PER: J.M. – JOAN – REMEI.
Es demana a les Colles, si ni ha alguna interessada per realitzar la TROBADA DEL
PROPER ANY 2012. S'accepten candidats.
Els Participants de les Colles demanen:
¿Quant tocaria pagar a la Colla?.
El José Manuel, comenta:
Que abans tenien un pressupost de uns 7.000 € que cobria el transport dels grups, el
sopar, la pirotècnica, etc., però que amb les retallades ara són uns 5.000/5.200 €.
També explica que en l'última TROBADA, la Federació ha tingut que aportat més que

l'Ajuntament.
La Remei intervé:
Són uns 5000 € aproximadament. Aquest any a Sant Boi, l'Ajuntament, no ha donat
ajudes. La Coordinadora ha tingut que pagat més.
L’Ajuntament, no ha deixat el local per fer el sopar i no ha col·laborat massa.
EL DRAC DE SANT FELIU (Sergi), fa una apreciació:
Que és molt trist fer un correfoc amb 15 Colles, per un carrer amb els cotxes
estacionats als costats, durant un recorregut de 300 / 500 mets, i que els carrers
estiguin buits.
¿És possible argumentar un correfoc?.
No s’ha vist gent en el recorregut¡¡¡
En Josep Manel; tot seguit explica la trobada de Cornellà.
Un 'altra proposta:
Intentar de fer les TROBADES dels dies de la FESTA MAJOR DEL POBLE perquè
hagi més participació de gent.
Josep Manel. No podem fer res. (És cosa de l'Ajuntament) i la Colla.

Tot seguit, en Josep Manel explica com va ser la TROBADA DE SANT ESTEVE de
SESROVIRES.
Es finalitza l’Assemblea deixant obertes les candidatures per realitzar la TROBADA
DEL 2012 fins al 30 desembre 2011.

Es tanca l’Assemblea a les 12’30h.

Salut i Foc¡

Signatures:

