ACTA ASSEMBLEA ANUAL ORDINÀRIA
CELEBRADA el dia 28 de GENER 2012 al
ORFEO CATALONIA de CORNELLA

Participants Junta:
José Manuel Rodríguez
Remei Román
Joan Domínguez
David Montero
Rafael Villén
Josep Mª Estruc

Ponents:
Presidencia:
Vocals:

José Manuel Rodríguez.
Remei Román.

Colles Participants:
Mamut – Sant Viçens dels Horts - Merçe Ruiz
Cornut de Can Borni - Cornella - Salva Montell
Drac de Sant Andreu de la Barca – Salvador Mitjans – Jordi.
Enforcat de Cornella – David Montero
Drac de Sant Feliu – Joan
Drac Colònia Güell – Ana, Carles.
El Pollo del Prat – José Mª Bartolome, Jaume Ribas
La Fal.lera d’Esplugues – Andreu Belsunces.
Drac Rifenyo de Sant Just – Rafael Villén
Cia. Gral. Del Foc de Gavà – Mónica, Ramón Llonc.
Cua de Drac de Cornella – Fermín, Marcel Casas.
Total Colles Participants: 11

Obertura de l'Assemblea a les 11h.

Salutacions i Presentació pel president de la Federació de Bestiari
de Foc del Baix Llobregat, José Manuel Rodríguez.

JMR. Fa un breu comentari explicant que ja s'han realitzat tots els tràmits
legals perquè quedi legalitzat el nou nom de la Federació de Bestiari,
anteriorment - Coordinadora Bestiari -, i tot seguit passa a explicar l’ordre
del dia.
Ordre del dia:
MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE LA FEDERACIO DE BESTIARI DEL BAIX
LLOBREGAT ANY 2011.
1. VALORACIÓ ANY 2.011
- Un Projecte important.
- Nova Junta.
-Una tasca a realitzar el 2012.
El resultat és positiu. S'han mantingut reunions amb les Colles per crear
una relació més propera. Es manifesta la intenció de continuar amb aquesta
tasca al llarg d'aquest any.
Les actuacions realitzades durant el 2011 són principalment:

1.1- CELEBRACIÓ DE LA 17a. TROBADA DE BESTIARI DE FOC DEL
BAIX LLOBREGAT, EL DIA 7 DE MAIG 2011.
El resultat va ser bastant bo encara que cal ressenyar que la pluja va
dificultar el recorregut i que aquest estigués una mica desangelat.
El sopar va ser una mica complicat. Hi va haver dificultats per trobar el lloc
adequat. L'Ajuntament tampoc va ajudar molt ja que estaven a prop les
Eleccions i havien molts actes convocats per aquestes.
Tampoc va ser possible trobar una sala disponible a Can Massallera per ser
llogada per la Federació, però entre tot això, es va resoldre el millor que es
va poder.

1.2- 1er. CONCURS DE FOTOGRAFIA DEL BESTIARI DE FOC DEL BAIX
LLOBREGAT a Sant Boi de Llobregat el dia 1/10/2011.
Es va demanar a les Colles, l'obtenció de dades o informació actualitzada
per a realitzar el Concurs de Fotografia.
Van haver 18 colles participants. Amb això es van veure complerts els

nostres objectius
Els premis del concurs es van fallar el 1er d'octubre.
Es va enviar un correu a les colles per convidar-los a que vinguessin a
participar en aquest esdeveniment. Però, només es va obtenir l'assistència
del Jurat i la Junta.
Se sol · licita suport de les colles per realitzar els esdeveniments que es
convoquin a través d'aquesta Federació.
1.3 – 1a. EXPOSICIO DE BESTIARI DE FOC DEL BAIX LLOBREGAT
desde el dia 26/11/2011 fins el 18/12/2011.
El resultat va ser molt Bo. Hi va haver una bona acollida i la sensació que
realment va agrada a tots.
Per aquest any, el calendari d'exposicions està complet perquè les colles
han sol · licitat dates per realitzar-la a las seves poblacions.
El Mamut, volien fer una exposició per al gener però per algunes dificultats
que han sorgit, l'han posposat per el juliol.
Algunes dates sol·licitades son:
1ª data del 22 d’Abril al 10 Juny- estarà en el Palau Can Mercader de
Cornellà.
De Cornellà sortirà cap a la Colònia Güell, on hi estarà 2 dies, seguin
desprès l’itinerari cap a Gavà, etc.
Les fites més importants del any han sigut la constitució de la nova Junta i
la nominació del nou tresorer que és en Josep Mª Estruch, es va incorporar
al càrrec a final de l’any passat però la seva actuació en el càrrec s’iniciarà
aquest mes de febrer del 2012. Es fa la observació amb ironia de que
¡tindrà molta feina¡.
També es fa un incís per demanar algun vocal més per completar la Junta.
De moment no hi han voluntaris.............
Ajuts a les Colles.
Les ajuts del any 2010, es van pagar al 2011.
Els premis del Concurs de Fotografia 2011, es pagarà ara al 2012.
¡ S’ aprova la memòria per unanimitat¡.

-Comentari d’ Andreu Belsunces: Apunta que es molt trist que no hi
anés cap Colles al Concurs de Fotografia, i que axó sembla com si no es
valorés la tasca feta.
-Resposta del President: JMR.: Comenta que sempre que s’organitzi
algun esdeveniment, les Colles hi participin. Quan es va celebra l’assemblea
extraordinària, es va demanar l’assistència i la participació a totes les Colles
i també la participació per formar el Jurat. El Jurat, finalment, es va
composar per persones que no pertanyen a cap Colla. 1 persona era el
dissenyador de la Exposició i conegut del J.Mª, un altre era conegut de la
Remei i el Marc de fotografia i disseny.
Aprovació de comptes.
L’any passat, hi van haver problemes amb la persona que portava les
comptes, i per aquesta raó, no es van poder preparar bé les comptes.
Aquest any, serà diferent, es podran presentar les comptes i a més a més hi
hauran moltes més coses.
-COMPTES I ESTAT DE TRESORERIA 2011.
S’expliquen els conceptes de entrades i sortides de la tresoreria, totes les
despeses detallades per conceptes. Las subvencions del any 2010, les
quotes dels socis (que han estat totes cobrades).
Es comenta el dèficit de la tresoreria que importa la quantitat de
1365,55€. També s’explica el quadre dels conceptes de Bancs i Caixes. El
estat dels comptes bancaris amb un saldo a favor de la Federació de
5.678,76€.
Es posen totes les comptes a disposició de les Colles per la seva supervisió.

-PRESSUPOST ANY 2011.
S’explica la liquidació del pressupost del any 2011, fen referència a les
despeses del pressupost del any 2010, amb la comparativa real del any
2011. Pressupost 18.750€, despeses reals 16.139,38€.
Hi ha pendents de cobrament les subvencions de la Generalitat, Diputació i
Consell Comarcal, que no han pagat encara. El total pendent de cobrament
ascendeix a l’import de 15.200€.
*La Generalitat va dir que pagaria al 31 de desembre però axó no es
va poder acabar de pagar l’exposició.
Falta per pagar també el Concurs Fotogràfic fins cobrar de la Gene. Hi ha un
acord amb l’empresa de disseny dels cartells que cobrarà quan rebem la
subvenció.
Pendent de cobrament 9.360€, Fons líquids 5.678,76€, tot axò fan un total
de 15.038,76€.
Esperem que les entitats paguin totes les subvencions durant el primer
trimestre del any com a mínim el 80% de la Gene.

També s’explica que les despeses estan agrupades per actuacions.
S’esmena que la recerca d’informació relacionada amb el tema del Concurs
de Fotografia, si ha empleat molt de temps especialment la Remei i el Joan,
però que tot axó no s’ha cobrat.
¡ S’aprova el estat de comptes per unanimitat

******************************************************

Seguidament la Remei passa a exposa i comentar el Projecte del 2012:
-PROJECTE 2012.
Es presenten els objectius per augmentar la participació de les colles. Tot
fen referència de algunes de les activitats que es volem portat a cap:
-Colònia Güell, curset de Formació del Foc.
-Prat, reunió amb la colla.
-Castelldefels, es comenta que volen tornar a emprendre l’activitat.
-Treballar conjuntament amb les Colles, exemple: Amb la Colla de Gavà,
farem activitats conjuntes.
-Volem fer xerrades, tallers, etc.....
-Obtenir un contacte directe amb totes les colles.
1. Taller de Reparació de Bèsties.
El Ramón Llonch, ha demanat que per fer el Taller, es porti alguna cosa
feta, o una idea, o coses per reparar per avançar desde el 1er nivell a un 2º
nivell.
Els objectius: Màscares o petites reparacions.
Dies: 12 – 19 de maig
El curs es farà conjuntament amb els diables, una persona de
bèsties i un altre de diables.
El Ramón farà els tallers.
El preu serà de: 15€ per cada dissabte/dia.
Participants: 40 persones, moltes colles tenen també diables i
d’aquesta manera no se solapen i es fa conjuntament.

2. XVIII Trobada de Bestiari del Baix Llobregat.
Aquest any 2012, la trobada de bestiari, es farà a Gavà, per commemorà
que fa trenta anys que treballen per la cultura del foc amb bèsties i diables.
La Colla de Gavà ha presentat el seu projecte en funció de les reunions que
em tingut amb les colles.

Es vol aconseguir una quantitat de gen important perquè participen tant
amb percussió com amb foc.
En un principi, les colles participants son unes 30 colles, amb unes 900 o
1200 persones.
-L’Ajuntament de Gavà, està molt engrescat (diu la Mònica).
-Remei: Seria bo que s’impliquessin totes les colles. Es demana
confirmació de participació abans del 30 de juny.
- Ramón: Necessitaríem 6 o 7 dracs de substitució per si faltes alguna
colla.
S’ha comunicat a la Geneneritat.

3. Taller de Pirotècnica.
Col·laboradors; Igual - Estalella i Catalana.
Es demana confirmació de Asistencia a totes les colles.
El taller es farà conjuntament amb els diables.
Data: setembre
Participants: 40
El preu es de 3€.
*Si es demana subvenció, s’ha de demostra que els soci estan paga’n.
En comptes d’augmentar la quota, es fa una aportació mínima i així
complim amb els Organismes. L’aportació es de 200€, de tots els socis de
les colles.

4. Exposició.
10 d’abril al 10 de juny – exposició a Cornellà.
16 i 17 de juny
- exposició a la Colònia Güell.
Del 20 de juny al 22 de juliol – Trobada de Bestiari a Gavà i exposició.

L’Ajuntament de Gavà, col·laborarà perquè baixin els col·legits a veure
l’exposició i s’aprofitaran las gimcanes per fer jocs.
Responsables: Mònica i Ramón de Gavà.

NORMES DE L’EXPOSICIÓ:
1. Preferència Baix Llobregat i trobada.
2. L’exposició s’ha de demanar sencera, consta de 30 plafons.

3. Local amb assegurança i tancat. En espais de carpes, sota els efectes
de la pluja i la terra, es feren malbé i durarien 4 dies. Se assegurarà
que tot sigui correcta.
4. Aval de 150€, que es retornarà quan es torni si tot està amb perfecte
estat. Autofinançament, es un ingrés mínim que si es fa malbé algun
plafó, tenim uns dines per reparar-lo. Ajuntament- cost mínim:
150€.
5. Quan es demani l’exposició, tindrem una fulla per emplenar, tan per
les colles com per
l’ajuntament i entitats. Es molt fàcil de fer.
Quan es torni l’exposició, s’anotaran els desperfectes, si hi son, per
escrit.
6. Responsabilitat de fer contacte.
Generalitat: roda de les exposicions fora de Catalunya.
- El polló del Prat i el Mamut de Sant Vicens (Baix Llobregat), han demanat
si podien deixar-li un plafó per cada colla.
-Explicació: L’exposició, està pensada per lluir sencera amb els 30 plafons,
individualment no és interessant.
- La Mònica de Gavà, demana si es revisarà l’exposició abans de donar-la.
-Remei: Sí, desprès de Cornellà, es revisarà tota.
-JMR: Haurà alguna persona de la Junta, que farà la revisió per veure el
seu estat. L’Entitat i el responsable de la Junta.
-El Fermín, demana el costos de d’instal·lació i el transport.
Es comenta, el transport de les bèsties, camió, grua etc. Que ho paguin
entre les colles.
5. Activitats – JOC.
Es realitzarà una activitat pels nens a Cornellà perquè coneixen el bestiari.
És un joc de 50 preguntes, sembla’n al trivial. Cada grup té que portar les
preguntes.
Es pot demana r al Ajuntament globus, caramels, ets. Per donar als nens.
Exemple pregunta: Són cinc germans i fan aquesta cara perquè estan apunt
de cremar..... La resposta seria: “Cua de Drac”.
Cada colla té 2 o 3 preguntes de la seva història o de la estructura de cada
bèstia.
El joc, s’ha provat amb un resultat del 2% de encerts, amb la Junta.
-Remei: És un joc molt maco.
Aquet joc es un complement per l’exposició, es pot demanar conjuntament.
-JMR: demana si algú te alguna cosa que aporta per els grups.

-Ana de Colònia Güell: Va di si feien alguna cosa a més a més de
l’exposició. No es va dir res de fer gimcanes.

PRESSUPOST 2012
-JMR. Comenta que el pressupost del 2012, es reduït. No s’atrevien a fer
més coses degut que està pendent encara el cobrament del Consell
Comarcal i les subvencions d’aquest any.
Per aquet motiu el pressupost s’ha reduït a tot l’exposa’t; Trobada, Curs,
Taller, Pirotècnica i despeses fixes.
-El Ramón de Gavà, exposa de fer una assegurança dels plafons de la
Exposició.
-JMR. Contesta:
situ, o viatjant.

Que quan es fa una assegurança, s’assegura in

-Joan: Comenta que se suposa que l’entitat ja té una assegurança.
Es comenta aquet tema conjuntament.
-Fermín: Demana que perquè no s’expliquen a la web, els estatuts
renovats. I el canvi a la Federació.
-JMR: Diu que està penjant tota l’informaciò a la web i també els
nous estatus, faltava el NIF del canvi de nom de la Federació, però;
ara ja està tot arreglat. La Generalitat, ens ha donat tota la
documentació i els estatuts ja estan registrats. El Rafa, ho penjarà
molt aviat a la web.
-Remei: Tenim a disposició vostra 3 còpies amb paper dels nous
estatuts.
S’està posa’n la pagina web al dia , amb el calendari de activitats, la
Trobada, etc. Intentarem passar tota l’ informació i també la
normativa de foc.
-Salvador Mitjans comenta: que es pot fer un estudi de assegurança per la
Federació i les Colles
de RC.
-JMª Estruc pregunta ¿RC per danys propis?
-Salvadora Mitjans: Afirma que aquet tema de l’assegurança es molt
important, donat que las normatives noves de foc, son molt dures. Li
preocupa si algú es fa mal al cremar i mes si son familiars de la Colla.
-Joan: Tothom que surt a cremar amb una Colla, està registrat.
-Remei: Es responsabilitat de la persona que es fa mal.
-Fermín: Fa un incís sobre la nova Llei de Foc.

-Marcel Casas: Afirma que és el Responsable de la Colla el que té la
responsabilitat sobre las persones de la Colla.
-Salvador Mitjans: Reincideix demanant que un entès amb assegurances,
ho expliqui a tots. També torna a reafirmà l’ interès de fer una pòlissa
conjunta amb totes les Colles de Catalunya.
-David: Comenta que la Federació ja té, una prima de assegurança
de Mapfre.
-JMR: Fa un comentari sobre aquesta qüestió i apunta que la pòlissa
de RC, es alien a la actuació de las persones, familiars, etc.
També es comenta si en cas d’accident, la Seg. Sóc. té que atendre
per cremades de pirotècnia.
-Altres comentaris: La Seg. Soc. no es fa responsable de aquet tipus de
cremades-. La primera cura la fa, però si no tens assegurança et passen
una factura dels costos.
-Joan: Explica que El responsable de la Colla, té una llista de les
persones que cremem. L’ambulància dona part d’axó quan arriba a
l’Hospital. Volen l’informa per saber a qui cobrar.
En cas de tenir Mutua privada, no hi ha cap problema en aquets
accidents
.
-David: Quan algú entra a l’Hospital per cremades, tramiten un part
i els Mossos d’Esquadra, visiten a la persona per esbrinar el que ha
passat.
-JMR: Fa referència a què els menors de 18 anys es obligació tenirlos assegurats.
-Salvador Mitjans: Fa referència a l’assegurança del Castellers.
Compara la necessitat pels dracs i diables.
-Fermín: Exposa que, l’índex d’accidents de Foc a Cataluña, és menor.
-Fermín: Afirma que la Compañía Asseguradora, ja fa una pòlissa de
accidents.
-Marcel: Demana; ¿en cas d’accident, podem demanar que ens portin a un
Hospital determinat?
-Remei: Afirmar que sí.
-Salvador Mitjans; Comenta que, fins fa 7 anys, es cas d’accident la Mutua
es fa carrec.
-Fermín contesta: En funció de la lesió.

Tornen al Projecte d’Activitats.
-Ramón de Gavà, vol saber el valor del plafó de l’ Expo.
-Remei: Contesta, un plafó costa uns 200€. (150€+IVA). El disseny
és de la Federació.
-JMR: Recalca que quan t’emportis l’exposició, has de tenir
assegurança. En cas que passi alguna cosa, es valoren els plafons
danyats i l’Assegurança ho paga.
El qui demana l’exposició és el responsable de la mateixa,
independentment de si té assegurança o no.
-Remei: No em pagat ajuts a les Colles perquè la Generalitat,
encara no ha dit res de quan pagarà la subvenció
-JMR: La Disponibilitat per el 2013, sense subvenció, ja cobreix el
pressupost.
-Rafa: L’Exposició, és representativa de les Colles. S’hi podria afeixi
alguna cosa que representi a la Colla, com per exemple, un tratje o
un mocador, etc.... i que axó formés part de l’Exposició. De aquesta
manera s’enriquiria la pròpia exposició.
-JMR: Proposa que cada Colla, contribueix amb alguna samarreta o
mocador , o qualsevol cosa que sigui emblemàtic o representatiu de
la Colla.

Queda aprovat el Projecte i el Pressupost del 2012, per
unanimitat.¡
I també demanar una donació a les Colles per l’Exposició.

Mes comentaris sobre les Activitats:
-Remei: Torna a fer un incís a la pàg. web de la Federació, repetint
que es penjarà tota l’ informació a la web.. La Normativa nova, Les
Activitats, Els Estatuts, etc.
També informa que de aquí a 1 mes, es posarà un apartar a la web
amb una visita itinerant (virtual) de la Exposició perquè es pugui
veure bé. Axò es fa també per poder-ho presentar a l’ Ajuntament.
-Marcel: Demana que es posin enllaços a totes les Colles.
-Remei: Afirma que sí.

-Rafa: La Colla, t’he que informa de las Activitats que faixi, a la
Federació. Per exemple, cartells, correfocs, o altres activitats. I així
es faran publiques a la web de la Federació.
-Marcel: Refereix els enllaços que tenen a la pag. web de l’ Ajuntament.
-JMR: Per finalitzar, requereix a totes las Colles que utilitzin i visitin
la paga web de la Federació i que li trobin la utilització que
realment te i que la Federació els ofereix.
-JMR: Demana si tothom coneix la pag web de la Federació i
corrobora que las estadístiques de visita son penoses.

PRECS I PREGUNTAS.
-Intervé el Fermin: - Exposa a tots que la situació és difícil en aquets
moments però que tot i així hi ha un treball fet al que s’ha de donar suport
entre tots. També fa esmena a que s’està acostumat a que els demes els
facin las coses.
Proposa aportar idees o alternatives noves entre tots per ajudar-nos a tirar
endavant.
També d’analitzar malgrat la situació, les Institucions, professionalització de
la Cultura Popular, de Foc., etc.
També comenta que els Ajuntaments, es troben amb els pressupostos
retallats i demanen la participació de les Colles.
L’important incideix. – es Fer força-, ajudar-nos mútuament. Recolzem-se
també amb els Ajuntaments. Estableix la necessitat de – donar-nos
suport-, entre tots. També diu que les activitats Culturals, las han de fer
las Entitats de Cultura-.
Resumin els punt mes important son:
1. Aportar idees noves per la pagina web.
2. Explicar als Ajuntaments que la cultura es prestació social, que
aquesta ajuda a la convivència.
3. Fa l’observació que ha enviat correus a les Colles i que ningú ha
contestat.

-JMR: Comenta d’obrir un Fòrum a la web de la Federació, que sigui
privat per les Colles. Ja que si es deixa obert, pot entrar de tot. I cal
filtrar el que no interessa.

-Rafa: Es pot marcar un codi d’usuari per regular l’entrada.

-Intervé de nou el Fermín: Es dirigeix a tots, dient que hem de fer
–“pinya”-.
També es dirigeix al President de la Federació i a la Junta, agraint amb
nom seu i dels companys que no estan aquí. El homenatge de

reconeixement que se li va fer, tan amb ell (Fermín), com al Ramón i al
Pere.
-JMR: Li agraeix les seves paraules i li diu al Fermin que axó es una
cosa que es van plantejar des del principi. Pensant am les tres
persones que van rebre l’homenatge com també amb nom de totes
les persones que des del inici de la Coordinadora, han format part
de la Cultura del Foc. Agraeix a tothom, per la seva dedicació,
entusiasma i dedicació.

Anotacions;
La Colònia Güell- Carles; Demana l’Exposició.
Dimecres proper s’enviarà la notificació oficial de la Trobada 2012 a Gavà.
Es demanarà la confirmació d’assistència.
Es fa constar en Acta.

Es tanca l’Assemblea Ordinària a les 13’30h.

SALUT I FOC¡¡¡¡

