ACTA ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL 22 DE FEBRER DEL 2014
ASSISTÈNCIA:
JUNTA;
PRESIDENT: JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ
VOCALS; REMEI ROMÁN, JOAN DOMÍNGUEZ, RAFA VILLENT.

COLLES:
1- CORNELLÀ, CAL BORNI,
2- CUC DE MOLINS,
3-CORNELLÀ, CUA DE DRAC,
4- DRAC DE SANT FELIU,
5- ESPLUGUES, LA FAL.LERA,
6- DRAC SANT JUST,
7- SANT BOI, PEPITO,
8- SANT BOI, RUFINO,
9- CADEFOC, VILADECANS,
10- DRAC COLÒNIA GÜELL,
11- SANT BOI, RUBRICATUS.

ORDRE DEL DIA:


ESTAT DE COMPTES I PROJECTE 2014.

José Manuel: Explica l’alteració de l’ ordre del dia.
Es tracta de la seva dimissió com president degut a que; per motius personals ha deixat la seva
Colla y els nostres estatuts no permeten que un soci estigui a la Junta. Informa que el tresorer
va deixat el càrrec a meitat de l’any passat, i tot plegat; el tema del relleu de la Junta es un punt
extraordinari i important.



VALORACIÓ ANY 2013

Remei: Informa que el 2013 es va fer la Trobada de Bestiari de Foc al Prat, amb una
participació de 17 Colles mes una, convidada. Que el nivell de participació a la Trobada està
baixant i es preocupant. El fet de no tenir una data fixa, i les altivitats de les Colles, fan
complicat una assistència al 100% però cal treballar per tenir un mínim del 70% dels socis
actius.
Explica que la valoració que s’ha fet des de la Junta amb els companys del Prat i el seu
Ajuntament ha estat molt positiva, però; demana l’opinió de l’assemblea per saber quin format
agrada més. Si, el que s’ha fet fins ara de plantada, petada, sopar i cap a casa; o el format de tot
un dia d’activitats i germanor fins la petada final.
Informa que es va haver de suspendre el Taller d’argila del company Ramón per no tenir
participació, aquí cal valorar les dates ja que la inscripció es va proposar per el mes de juliol
amb ampliació a setembre. Finalment hi havien 7 persones apuntades.
Informa que L’EXPOSICIÓ va estar al març a Begues, i exposada dins l’església. A l’abril va
estar exposada a Sant Just, i al novembre a Sant Boi.

OPINIONS:
Fermin: Diu que al Prat la nostra festa va quedar molt diluïda per les activitats que realitzava el
Prat.
Quim: Diu que cada colla podria fer una petita activitat per omplir el temps i que li va semblar
bé tot el dia.
Manel: Recorda que a l’assemblea que es va fer el dia 22 de novembre es va presentar una
proposta d’activitats de tot un dia amb estands tipus FIRA i una barra de bar per finançar la
TROBADA.
Colònia Güell: Comenta que es molt maco el format de TROBADA que es va fer al Prat i que
els hi va agradar molt la petada conjunta perquè; normalment en un correfoc cada Colla va a la
seva i no veus l’encesa dels altres.
Cua (Pagan): Diu que al Prat el tema de enceses va queda pobre però està a favor d’un format
de tot el dia.
Esplugues: Està clar que s’ha de canviar però estaria bé que la Trobada estigui adaptada a la
població cuidant una mica la història del lloc, la seva cultura, la seva música i a partir d’aquí
introduir la nostra festa.
Drac Sant Feliu (Juan): Comenta que s’ha de canviar el funcionament de la Federació, que la
gent comenci a implicar-se més.
Pagan: Diu que si pensem en canvis estaria bé que la Junta tingués un vocal de cada Colla.
Diu que des de casa o per mail, es impossible coordinar tot això.
Cal Borni: Els diables es reuneixen una vegada al més en poblacions diferents i la Federació
podria fer el mateix com a mínim una vegada al trimestre. Que la necessitat burocràtica exigeix
tres càrrecs a la Junta, però que en de treballar tots plegats.

Fermin: Respon que això ja es va intentar al passat i no va funcionar del tot. Explica que la
Federació ha d’estar per ajudar a la Colla que organitzi la Trobada . Tothom respon que era així
al passat però ara són altres temps.
Xavier de Viladecans: diu que el seu Ajuntament ens deixar un espai que es al Pla de la Marina
però; hi ha poques possibilitats d’altres ajudes.
Ens quedem amb Viladecans com espai físic per fer la Trobada i començarem a treballar a
partir d’aquí.
Manel; explica la liquidació de l’any 2013 i el pendent
Fermin, pregunta per les quotes dels socis i Manel respon que hi ha Colles que no han pagat.
Votacions: aprovada per majoria.
PROJECTE 2014:
Queda pendent el tema de Viladecans i elaboració a la propera assemblea.
Manel continua insistint en que fa falta gent que entri a la Junta. Pagan de la Cua s’ofereix
voluntari però com a vocal.
Esplugues: diu que digui el que digui el nostre estatut l’assembla pot donar permís perquè el
Manel continuï sent el president.
Remei explica que al mes de desembre va presentar a la Junta la seva dimissió i que desprès va
coincidir amb la situació del Manel amb la seva Colla.
Que deixa la Junta perquè porta molts anys. Però; podem comptar amb ell per altres
col·laboracions.
Es debatran normatives d’estatuts i representacions de Colles a la Junta o assemblea. Expliquem
que qualsevol persona d’una Colla de foc o Entitat que es presenti pot tenir un càrrec a la Junta.
Les Colles votaran la seva elecció.
Xavier pregunta si les Colles no ajuden a fer les activitats?
Expliquem la feinada que hem tingut per la recollida de les fotos i l’historia de les Colles. Una
feina d’un any, feta per quatre persones.
Finalment, acordem en realitzar reunions trimestrals per mantenir el contacte i treballar
entre tots i que cal fer una assemblea extraordinària per tractar el tema del relleu de la
Junta.
Quedem fins el dia 5 abril a les 10H, a la rua. Punt del dia: JUNTA / TROBADA.
Manel explica la proposta de Zurich assegurança: Total any 350€, per actes culturals, incloenthi actuacions de foc.
Proposta assegurança de 0.78€ per persona/ any, amb 6000€ en cas de mort / invalidesa i
600€ per despeses mediques.
Passarem la proposta a les Colles amb contacte .

Informen que ja no tenim telèfon i que no anem a la federació però; que donem per
comunicar-nos el mail.
I sense cap mes assumpte que tractar, es dona per acabada la reunió a les 13.10h.

SALUT I MOLT DE FOC¡¡¡

