ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DIA 5 D’ABRIL 2014
Al dia de avui, es reuneixen a Cornellà - Edifici de la Rua, a les 10'30h en segona
convocatòria els assistents:
JUNTA:
President: José Manuel Rodríguez
Secretari: David Montero
Vocals; Remei Román i Joan Domínguez

COLLES PARTICIPANTS:
1 , Mateu – Mamut de Sant Vicens dels Horts
2.Ramón – Brumont de Gavà
3.Javier –Cadefoc- Diables de Viladecans
4.Salva i Jordi – Cornut de Can Borni-Cornellà Llobregat
5.José – Pollo del Prat de Llobregat
6.Joan – Drac de Sant Feliu
7.David-L’Enforcat de Cornellà
8.Nico-Drac Rufino de Sant Boi Llobregat
9.Drac Rubricatus – Sant Boi Llobregat
10.Pagan-Cua de Drac de Cornellà de Llobregat
11.Marta-Drac Colònia Güell
12.Kim-Drac Pepito de Sant Boi
13.Oscar Moreno -Cuc de Molins de Rei
14.La Fal·lera d’Esplugues Llobregat

ORDRE DEL DIA:
-CANVI DE JUNTA
-TROBADA 2014

1.PRESENTACIÓ I DEBAT CANVI DE JUNTA:

-Intervén el President: José Manuel Rodríguez.
Fa un breu recordatori dels temes tractats a l’ultima assemblea ordinària del 22 de febrer.
Recorda la necessitat de que es creï una nova Junta. Comenta que ell ha deixat la Colla, que
s’han aprovat els comptes del any passat i fet axó segons els estatuts no pot seguir sen el
president.
Expressa que hi ha un tema important que es presentar el projecte 2014, per poder demanar la
subvenció i per axó es necessari i primordial que surti elegit un nou president. El termini de
temps per demanar la subvenció i presentar el projecta es fins el 10 d’abril.
També recalca que no tenim ni projecte, ni nova Junta, ni Trobada. Informa que el càrrec de
tresorer es va deixar fa uns 6 mesos . Hi ha necessitat de triar la nova Junta o proposar el que
s’ha de fer amb la Federació.
*La Colla de Gavà comenta que pot portar un vocal.
-José Manuel: Li sembla be però las figures importants son necessàries d’establir com;
president, secretari i tresorer.
Diu que el portar la comptabilitat no es massa importat, no hi ha molta feina ja que tot es fa a
través de xecs i el volum de la caixa també es mínim.
Les tasques de la Junta son poques; Gestions a la Generalitat, preparar la Trobada. Sempre
fins ara per part de la Federació, s’ha permès que cada Colla faci la Trobada a la seva manera
però; amb el recolzament de la Federació. Aquest any si la Trobada es pot fer a Viladecans,
seria bo preparar un equip de treball per parlar de fer un autofinançament muntant una barra de
bar a i d’aquesta manera, pagar la Trobada. Es faria entre les dues parts, una part de logística
(Colla) i un altre part recolzament(Federació).
També es compromet junt amb la resta de la Junta actual, a continuar donant suport a la nova
Junta durant aquest any de traspàs. Expressa que cada 2 anys hauria de haver una renovació de
Junta. Demana l’ implicació de totes les Colles.
-La Remei presenta també la seva dimissió , comenta que porta uns 20 anys forma’n part de la
Junta actual de la Federació.
Comenta que dins de la Junta actual s’han fet canvis importants i també s’ha aconseguit crear
un bon equip de treball. Algunes de les activitats que s’han dut a terme son: Dissenyar i
elaborar l’Exposició de Bestiari, Muntar Exposicions per diferents localitats del Baix, Realitzat
Tallers , Cursets, Joc de Bestiari, organitzar Trobades, etc. Ara hi ha que renovar¡
*En Mateu del Mamut comenta que ell no pot ser de la Junta perquè té un any amb moltes
activitats, explica els seus projectes de Colla i que en el seu moment avisarà a totes les Colles
per si volen participar-hi.
-Josep Manuel: Avui s’ha de decidir que es fa. Sinó aquet any no tindrem cap subvenció.
Comenta el saldo que hi ha a caixa en aquet moment.
Diu que per presentar la sol·licitud, no hi ha cap problema, però com a president s’ha de posar a
un altre persona. Demana, que necessitem gent per els altres càrrecs.

Explica el funcionament de la gestió administrativa i les tasques que realitza la Carme; enviar
notificacions a les Colles; correus, documents, actes, etc. Els membres de la Junta, realitzen
reunions presencial almenys una vegada al mes, i quant s’han de preparar activitats o hi ha
qualsevol tema important a decidir.
-Remei: Els títols ens espanten una mica però no hi ha per tant. La gent s’ha d’implicar una
mica i anar rotant. No es bo estar massa temps els mateixos.
També comenta que les persones de la Junta, formen un equip i que entre tots es va fen les
tasques .
-Joan: Les persones que adquireixin els títols de president, secretari, i tresorer, no tenen que
tenir cap por. Tindran la col·laboració dels membres de aquesta Junta.
*Ramón de Gavà; Comenta que per ser-ho, s’ha de tenir disponibilitat.
-Josep Manel: Recalca el tema de la Generalitat; el projecte es por enviar via Internet amb
signatura electrònica. El document no s’ha de signar. Diu que ho fa des del seu ordenador. Per
la Diputació, encara no ha trobat la manera de fer-ho, i sempre va al registre.
*Salva –Cal Borni: Comenta que a la Diputació s’ha de fer el tràmit rapit per que paguin als
3 mesos.
Li pregunta al José Manuel si vol seguir sent el president???
Comenta el seu tema personal que fa 30 anys que està de president a la Colla de Diables i no
tenen socis. També comenta que no es cap problema que no estigui a cap Colla, i que ningú
reclamarà res dels Estatuts. L’anima a seguir endavant amb el recolzament de tots els
assistents.
Exclama que el marró es que en José Manuel no vulgui ser el president¡¡¡¡
Lo bo seria que cada quatre anys, es canviés de president però ell encara no pot fer-ho. Li
queden encara 2 o 3 anys més. La feina ens la busquen per fer les coses be , tenint ganes, es
pot canviar el sistema i fer reunions trimestrals. Per ell es suficient. I utilitzar els mitjans
tecnològics con whatsap o Internet per comunicar-nos.
El problema es que no hi ha gent amb disponibilitat per la presidència. També comenta que si
s’han de canviar els estatus perquè pugui seguir de president en José Manuel, es canvien.
No passa res.

*Ramón de Gavà; Comenta de fer-ho progressivament.
*Ramón de Gavà; diu que es mes fàcil reemplaçar un càrrec que a tota la Junta. Que li
costa tirar de la seva Colla.
- La Remei comenta que de las 28 Colles de la Federació, 17 no hi son. No s’impliquen.
-Joan: Diu que fa 20 anys que estan a la Federació les mateixes persones, i que sempre han fet
el esforç per tirar endavant.

*Salva –Can Borni: Proposa de fer la Trobada sense Coordinadora. Va ser el Fermin qui va
promocionar perquè es decidís constituir la Coordinadora i a partir de aquí, com a socis
pagar una quota, tan si vas a la Trobada como si no vas.
Comenta: Anem cadascun a casa seva i una vegada al any, ens trobem per fer la Trobada.,
funcionen un any d’aquesta manera i veiem com va.

-Remei; Proposa fer reunions cada 3 mesos i preparar comissions de gent per fer la feina.
Adquirir el compromís de fer grups de treball.
*Salva – Can Borni: Proposa seguir de president en José Manuel fins setembre i després
reunir-se per decidir si es desfà la coordinadora.
Si seguim només dotze Colles i no ho podem assumir, ho desfem. En Salva no vol ser
president.

*Mateu del Mamut, Diu que ho assumeixi la Colla que faci la Trobada.
*Marta- Drac Colònia Güell; Respon que es tracte de que la Federació coordini la Trobada.
*Javier- Viladecans: Comenta: Que si es así, el lo deja.
*Salva- Can Borni; Proposa l’acceptació de l’acta de l’assemblea d’avui, per acceptar la
subvenció i que el president actual, la pugi signar. ¡¡¡
-Remei: Diu que ens trobem que som 3 persones per pensar i gestionar.
*Ramón de Gavà li contesta que quan hi així algun problema, hauríem de reunir-nos per
comentar-ho. Tot aquest temps, la presa de decisió ho feia la Junta. Ara ho podem fer-ho
entre totes les Colles que som o a lo millor es el moment de canviar el sistema de Junta
actual.
CONCLUSIONS:
Desprès de alguns comentaris mes, en José Manuel demana concretar, i es proposa:
- 1 vocal per la Colla de Gavà.
-1 vocal per la Colla de Sant Vicens.
-1 vocal per la Colla de Viladecans.
-Tresorer: Ramón Llonch de la Cia. De Gavà.
- President; Continuarà en José Manuel durant tot aquets any.
-Trobada de Bestiari a Viladecans.
-Parlar de la Trobada i preparar el projecte.
-Realitzar reunions d’assemblea cada 3 mesos.

-Crear un grup de comissió de treball per preparar la Trobada.
-Presentar subvencions i preparar projecte d’activitats 2014.

Queda aprovat per assemblea:
Constitució de la Nova Junta:
1.President: José Manuel Rodríguez.
2.Secretari: David Montero – Colla L’Enforca’t de Cornellà.
3.Tresorer: Ramón Llonch – Cia. Gral. Del Foc de Gavà.
Vocals:
4.Remei Román – Drac de Sant Feliu
5.Joan Domínguez – Drac de Sant Feliu.
6.Rafa Villent – Drac Rifeño de Sant Just Desvern.
7. Mª Rosa Nogales - Colla Mamut de Sant Vicens dels Horts.
8.Javier Cubiles – Cadefoc de Viladecans.
9.José Pagán – Cua de Drac de Cornellà.
10.Marta ? – Drac Colònia Güell.
11.Oscar Moreno – Cuc de Molins de Rei.
-Joan de la Colla del Pollo – Prat de Llobregat: s’ofereix per col·laborar amb el grup de treball
(Comissió de la Trobada).
S’enviarà un correu per demanar les dades dels nous càrrecs; tresorer i vocals. (Carme).
Subvencions:
Justificarem la sol·licitud de la subvenció fen el projecte de la Trobada.
Assemblees:
Es confirma la realització d’assemblees cada 3 mesos. La propera es farà al mes de juliol.
Trobada 2014 – Viladecans
Data prevista: mes d’octubre. Desprès de las Festes de la Mercè.
Temes a tractar:
-Grau d’implicació de la Colla de Viladecans. Com funcionarà. Delegar un enllaç perquè
s'encarregui de gestionar els assumptes de la Trobada. En Javier s'encarrega d'això, el no té
disponibilitat.
-Elaborar un projecte basic per saber l’ infraestructura que es necessita.

-Espai físic. Comptem amb el Recinte del Cúbic de Viladecans (Pg. de la Marina s/n-08840
Viladecans –Vil amarina). Consta de 2 plantes, plaça, pàrking i zona de terra per plantar les
besties.

-Muntar Barra de Bar. Autofinançament.
-Activitats a realitzar: Exposició de Banderas, Comptes, Exposició de Bestiari, Correfoc,
Tabalada, Dracs petits per entretenir els nens, Ballada de Dracs, Joc de Bestiari.....
-Ajuntament de Viladecans; Consulta i presentació del projecte. Sol·licitud de carpes,
megafonia... Començar al mes d’abril.
-Espònsors: Contactar amb les empreses de roba, pintura, pirotècnia,etc...
Comissió de Treball:
Objectiu: Crear un grup de treball per preparar la Trobada i realitzar les tasques.
Durant aquest any, es podrà comprovar el funcionament del grup de treball.
Propera Convocatòria:
La setmana que be, dissabte dia 12 d’abril, es convoca la 1ª reunió de grup de la comissió de
treball, de la Trobada.
-Lloc: La Rua de Cornellà, Carrer Ignasi Iglesias, núm. 11 – Cornellà de Llobregat.
-Horari: de 10 a 12h.
- S’enviarà un correu amb la convocatòria -(Carme).
Línea de Telèfon:
Es comenta que s’ha donar de baixa la línea de telèfon del despatx de Can Massallera per
estalviar costos i que per contactar amb al Federació ho poden fer a través del correu:
bestiaribll@gmail.com o als telèfons particulars.
No havent-hi mes assumptes que tractar, i sent les 13h, es dóna per finalitzada la sessió,
amb l'aprovació de tots els concurrents, i s'aixeca Acta.

Salut i Foc¡¡¡¡¡

