ASSEMBLEA ORDINÀRIA 26 DE GENER 2013
JUNTA:
Jose Manuel, Josep Estruc, Juan Dominguez, David Montero, Remei
Román, Rafael.
COLLES ASSISTENTS:
Cua de drac, Enforcat, Drac de Sant Feliu, Rifenyo, El Pollo del Prat,
La Fal·lera, Drac de la Colònia, Companyia General del Foc, Casa
Blanca (Rufino i Rubricatus),La Garsa, Cervelló.
INICI DE L’ASSEMBLEA A LES 11:00
Parla el president Jose Manuel , dóna la benvinguda i agraeix l’assistència
de les colles que es més alta que les darreres assemblees.
Comenta que es el primer any de l’aplicació de la llei del foc, i que totes les
colles hem tingut diverses dificultats a l’hora de l’aplicació.
LA FEDERACIÓ a fet gairebé tot el projecte previst , menys les jornades de
foc, per recomanació de la pirotècnia Estalella, s`ha passat a aquest any.
També s’explica que hem tingut problemes de finançament, ja que les
administracions han retallat les subvencions o com el cas del Consell
Comarcal ni a tret subvenció.
VALORACIÓ ANY 2012 A CÀRREC DE REMEI:
Comença explicant , que encara que no forma part del projecta de l’any
2012, LA FEDERACIÓ, va col·laborar a la formació de CRE a la Colònia, i
recorda a les colles que si alguna necessita ajut per la formació dels seus
membres , poden comptar amb els membres de la junta de la Federació.
Dintre de les activitats del 2012, es va començà amb el TALLER DE FIBRA,
activitat feta conjuntament amb la Federació de Diables del Baix en Gavà
a càrrec de Ramon de la Companyia General del Foc.
La valoració del taller es positiva, malgrat que les colles comenten que
faltaria un dia més , pregunten a Ramón la seva opinió, i veu positiu fer un
dia més.
Des de LA FEDERACIÓ considerem que la partició al taller va ser fluixa. No
en assistència sinó en colles.
El Ramon , puntualitza, que els grups no poden ser molt grans, ja que si no,
no dona a l’abast.
VALORACIÓ TROBADA:
S’informa a l’assemblea que després de la trobada es va fer una valoració
amb els companys de la Compañía General del foc de Gavà, colla
organitzadora de la trobada, i se’ls i dona la paraula perquè expliquin el seu
punt de vista.
Ramon ens explica, que al Març les colles de la federació que varen
confirmar, eren 26.

Els companys de Gavà, ens diuen que van tindre que fer un PAU, el qual
s’ha de presentar un mes abans de la trobada i que a una setmana de la
trobada es van despenjar moltes colles, i la última en despenjar-se ho va
fer el dijous abans de la trobada. Amb la complicació que això els va
comportar.
En Ramon, comenta que van tindre mols problemes amb la documentació
de les colles, ja que algunes no la van presentar a temps.
Des de la junta, es recorda a les colles que la trobada no es del poble que
l’organitza, si no de LA FEDERACIÓ, i que les colles l’hauríem de considerar
com una activitat principal.
Cándido del Pollo del Prat, demana fer una actualització de les dades de les
colles de la federació i fer una base de dades de les colles i dels llistats de
CRE, com de la documentació necessària per la participació d’una colla.
El President Jose Manuel, diu que ja tenim una base de dades de contacte
de les colles, el problema, es que no totes les colles comuniquen els canvis
interns produïts en les colles.
Amb el tema de la base de dades del CRE, es diu que es pot estudiar, ja que
hi ha que mirar com afecta el tema de protecció de dades i si LA
FEDERACIÓ està en condicions de poder portar-la a terme.
Francesc Fermin, comenta que existeix una normativa per la trobada i que
pot ser es tindria que actualitzar.
Hi ha una obligació de participar a les trobades, i pregunta si algun membre
de la junta a estat treballant amb la colla de Gavà.
Jose Manuel comenta de la possibilitat de crear més condicions per les
trobades.
Amb Gavà no va ser un problema de la colla organitzadora. LA FEDERACIÓ,
hauria d’ haver tingut més implicació en el seguiment i participació de les
colles.
Ramon de la companyia general del foc, ens explica alguns dels problemes
que van tindre amb les colles, com exemple ens exposa el cas d’una colla
sense assegurança, o altres colles que al final no van vindre per anar totes
a la mateixa festa major, etc.
Jose Manuel: Es vol evitar el que va passar a Gavà a l’hora de fer properes
trobades.
EXPOSICIÓ:
Fa dos anys que l’exposició viatge per el Baix Llobregat i es podran veure
properament a Sant Just, Prat i Castelló.
Es tornen a explicar de nou les normes de préstec de l’exposició, es
comenta que per aquestes mateixes normes, s’ha tingut que dir que no a
algunes colles que l’ha vien demanat el darrer any.
L’exposició En Ramon comenta que van tindre mols problemes amb la
documentació de les colles, ja que algunes no la van presentar a temps.
L’exposició no només consta dels panels, s’està treballant per incorporar
elements, un d’ells es un joc que pot acompanyar a l´expo sempre que es
demani, i que esta molt bé per treballar amb escoles esplais i casals.
També es demana que si algú te alguna proposta per enriquir la exposició
que ens la faci arribar a la junta.

A LES 11:40 ES FA LA VOTACIÓ DE LA MEMÒRIA D’ACTIVITATS QUE
QUEDA APROVADA PER UNANIMITAT.
MEMÒRIA ECONÒMICA:
Presenta la memòria econòmica el president Jose Manuel i el tresorer
Josep Maria.
Es fa una explicació dels documents de la memòria econòmica i de l’estat
de comptes.
Marcel de Cua de Drac, diu que no li quadra el total d’ingressos en 120 €,
després de revisar els comptes, es veu que a estat una erada a l’hora de
fer els apunts i estaven a una columna que no corresponia.
Fermin pregunta que per que no surt reflectit cap subvenció de Consell
Comarcal, li responen, que aquest any Consell Comarcal no a convocat
subvencions.
Jose Manuel ens explica que la Generalitat nomé ha donat el 40% del
projecta presentat i que hem cobrat una partida de la subvenció del 15 è
Aniversari.
També es posa a disposició de L’assemblea els justificants de les activitats.
A LES 11:57 ES FA LA VOTACIÓ DE LA MEMÒRIA ECONÒMICA QUE QUEDA
APROVADA PER UNANIMITAT.
PRESSUPOST 2013:
Es presenta els documents de pressupost per l’any 2013
Esta oberta la proposta d’activitat.
PROJECTA 2013:
-Es planteja el TALLER DE FIBRA EL MES DE MAIG A GAVÀ.
L’assemblea proposa el TALLER DE FIBRA AL SETEMBRE.
-Es faran les JORNADES DE FOC que no es van poder fer l’any passat i es
faran al 23 de febrer.
-TROBADA DEL BAIX, es farà al PRAT EL 4 DE MAIG, es proposa entregar la
documentació per la trobada el 4 de març per donar temps a la colla del
Prat a gestionar els permisos.
-Se consulta de fer LES REUNIONS I LES ASSEMBLEES ENTRE SETMANA ,
per mirar de tenir mes assistència a les assemblees.
Cándido del Pollo ens presenta la trobada, que la proposa en format de tot
el dia, serà una plantada estàtica.
Francesc Fermin exposa que la beguda d’alcohol a l’hora del dinar pots
oposar un problema.
Pagan de la cua de drac: el tema de l’alcohol es responsabilitat de cadascú
i dels responsable de cada colla, tots coneixem la normativa.
Continua Cándido, les besties es plantaran de 10 a 12 del mati, farà falta
també tindre una previsió de la gent que vindran al dinar.

Encara no se sap si amb aquest any es podrà pagar transport, però que
igualment, les colles que tinguin problemes de transport que es posi en
contacte i s’intentarà ajudar en tot el possible, que no sigui el transport
un problema per no vindrà a la trobada.
La Colònia Güell pregunta si podrien portar el Drac uns deu dies abans i
recollir-lo dies més tard, ja que ells només disposen de transport entre
setmana.
Cándido: Cap problema, tenen lloc on poder guardar la bèstia.
També diu que les colles que no tinguin tabalers que ho diguin i s’intentarà
de proporcionar-li un grup de percussió.
Esplugues proposa de fer una petita aportació per la confirmació del dinar
per part de les colles, es una practica que ja realitzen altres entitats del
Baix i funciona prou bé.
El projecta es penjarà al web de la federació
PRESENTACIÓ JORNADES DE FOC:
Activitat conjunta amb la FEDERACIÓ DE DIABLES DEL BAIX.
PERE LORENTE president de LA FEDERACIÓ DE DIABLES DEL BAIX
LLOBREGAT, ens explica l’activitat.
-Es farà a L’espai la Gralla de Sant Boi el dia 23 de Febrer, tenim
confirmada l’assistència d’un tècnic de protecció civil per explicarnos com esta la normativa vigent, i la pirotècnia.
- Estalella que ens farà una mostra dels seus materials.
LES INSCRIPCIONS ES FARAN A LA WEB DE LA FEDERACIÓ I TINDRAN UN
COST DE 3 € PER PARTICIPANT.
HI HO HAVENT MES ASSUMPTES
L’ASSEMBLEA A LES 13:00.
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