1ª REUNIÓ COMISSIÓ DE TREBALL DE LA TROBADA DIA 12 D’ABRIL 2014
Al dia de avui, es reuneixen a Cornellà - Edifici de la Rua, a les 10h els assistents:
President:
- José Manuel Rodríguez
Secretari:
- David Montero
Tresorer:
-Ramón Llonch
Vocals;
- Joan Domínguez
-Javier Cubiles
-José Pagán

ORDRE DEL DIA:
-TROBADA 2014
Comentaris inicials:
-En José Manuel, comenta que les subvencions han sigut presentades.
Informa que aquest any es celebra el 20é Aniversari de la Federació de Bestiari.
Debat Trobada - Temes tractats:
Espai:
Es fa referència al espai on es preveu realitzar la trobada: Edifici Cúbit de Viladecans, es un
espai suficient per muntar carpes i un bar.
-En Javier explica que el Cúbic de Viladecans es un espai immens de 2 pisos, amb una plaça al
voltant, pàrking a sota, dos escenaris muntats. Davant creua la carretera de Sant Boi amb espai
obert des de Vilamarina fins a la rotonda. El cúbic esta cobert per si plogués.
Carpes:
-En Joan comenta que te una bona noticia: L’ajuntament de Sant Feliu cedeix carpes i solsamènt
s’hauria de pagar el transport.
Les mides son: 20 carpes de 4x4m i 10 carpes de 3x3m.
Pirotècnia:

En José Manuel, Proposa d’invitar dos o tres Pirotècnies i muntar carpes. En David i José
Manuel contactaran amb les empreses de Catalunya per demanar-los una mostra de pirotècnia i
negociar una petada per Colla o Castell de Foc (2 minuts per Compañia).
-En Ramón, aprova la petada. Es tracte de treure el màxim possible de pirotècnia.
Bar:
-Muntar un bar amb begudes i entrepans, i veure si es podem estalviar el sopar (Joan).
-En Ramón comenta que l’empresa “Estrella Damm” por regalar la cervesa.
Es creu mes convenient muntar un barril i tirador perquè es mes net.
-Vendre gots reutilitzables amb algun disseny motiu de la Trobada. Mes o menys al preu de 50
cèntims.
-En David proposa que sigui amb la figura d’una bestia.
-En Javier, comenta que a Tarragona fan un vermut cada any i cobren 1€ per got. cada any el
disseny es diferent.
Exposició al Carrer:
Fer un dia d’exposició al carrer. Muntar una carpa per cada Colla, amb el seu “merchandising”
(samarretes, xapes, mocadors, botelles, etc) i el que es recapti per la Colla.
-En José Manuel expressa de fer una invitació explicita a la Federació de Diables perquè també
exposi.
Es comenta que no es creu convenient de barrejar les dues Federacions.??
Espònsors:
Contactar amb les empreses que fabriquen els vestits i altres professionals. (Roba, fibra, pintura,
xapes, piro, etc.)
-En Pagán comenta que si volem invitar als representants, es mes llaminer per ells saber que hi
haurà una carpa per cada Colla de la Federació.
-En Ramón, contactarà amb una casa de roba. - Diu que Xandalls Eugeni tenen costureres i
preus competitius.
-En Javier amb una de restauració de dracs.
Es comenta que la Federació podria negociar amb els professionals (espònsors) i obtenir millors
preus de compra per totes les Colles.
-En José Manuel comenta que la Federació volia parlar amb las Pirotècnies per aconseguir mes
bon preu de la piro per tots. (incloure Diables i Dracs).
Exposició de Bestiari:
-Muntar l’exposició de Dracs.

-Oferir l’exposició al Ajuntament de Viladecans.
-Es demana la fotografia del Drac Cadefoc de Viladecans al Javier per poder preparar el
plafó de la Colla. Ens l’enviarà per correu. També s’haurà de reparar el plafó inicial Comarcal,
afeixin Viladecans. Es vol aprofitar per parlar amb la Colla de Castelldefels per veure si volen
formar part de la Federació. Anteriorment, s’havia intentat contactar amb ells però no ha sigut
possible, no Han respòs mai. En David intentarà contactar de nou amb ells.
-Dissenyar el plafó de Viladecans i y refer el plafó Comarcal costarà aprox. uns 300€.
-Tenir en compte de fer algun referent del 20e aniversari de la Federació?
Adhesius:
-En Ramón comenta de fer uns adhesius que siguin macos i que la Federació esponsoritzi a totes
les Colles proporcionar-los gratuïtament con merchandising de la Federació.
Drac Federació “Fedra”:
-En José Manuel comenta l’idea de fer un drac de la Federació. Explica que la Carme va
crear un disseny d’una dragoneta que es diu “Fedra”, com emblema representatiu de la
Federació i que es podria fer una presentació del esbós.
-En Javier diu que es podria fer com fan els gegants, cedint-lo cada any a una Colla.
Merchandising:
-En Pagán comenta que es molt important el disseny del merchandising.
-En Ramón proposa de fer 2 Concursos (1 aquest any i un altre l’any que be) i elegir el que mes
agradi. Fent participatius a dos o tres empreses de disseny.
Activitats:
Organitzar diversos tallers, amb la col·laboració de totes les Colles que cada una faixi allò que
sap. Estructura’n be el temps amb horaris establits. Es poden fer tallers de bufada, percussió,
llegir comptes, ballada, drac petit pels nens. (Gavà te 50 cabeçuts i un drac petit).etc.....
-En Javier proposa una activitat concreta per Colla i un horari estipulat.
-Preparar timing de les activitats.

Concert:
-En José Manuel diu de fer la fi de festa amb un petit concert. En David pot parlar amb una
persona i en Fermin por buscar contactes que toquin sense cobrar res.
Equip de so:
Es proposa demanar al Ajuntament un ordenador i equip de so amb altaveu, per aconseguir veu
indirecta o enllatada (mp3) i tenir musica ambient durant tot el dia.

La megafonia es vital per anunciar les activitats.
Tancat per els nens:
Muntar un tancar per els nens i fer ball de besties, drac d’aigua...
Samarretes:
Donar samarretes gratis, busca’n un patrocini i obtenint factura per poder cobrir l’objectiu de
justificar despeses a la Generalitat.
Difusió:
-Es comenta que estaria be dissenyar un cartell per penjar a la web i promocionar la Trobada,
també facebook es creu que es un bon mitjan de difusió perquè funciona molt be amb els
contactes.
Tabalada:
Es pregunta si es farà tabalada o rodes de tabals???
-Es comenta de fer una tabalada arterial i varius grups de tabals que toquin durant tot el dia.
Es decideix fer tabalada i no es farà correfoc¡
-opcions: Tocar en parat (escenari), fer una valoració i un recorregut del centre comercial a la
plaça amb dos controladors.
-Es comenta La normativa de no poder parar (400 mets).
Altres propostes:
-Insígnies de cada Colla
-Campionat de futbol entre Colles
-A Cada Trobada, invitar a dues Colles que no siguin de la Federació perquè s'associïn i poder
ampliar els socis.
-Ajuntar Dracs i Diables perquè la Trobada sigui mes atractiva.

Comentari:
José Manuel; La Federació no està integrada dins de la Agrupació de Catalunya, no ha sigut
possible arribar a cap acord amb el Sete. En Ramón comenta la seva experiència quan van fer la
Trobada de Gavà.
Objectius:
*Preparar reunió per definir les feines i organitzar els equips de treball.
*Preparar la Memòria per presentar a l’Ajuntament, amb l’estructura, material, megafonies,
etc.

*Crear un grup de Whatsapp amb les persones de la comissió de treball.
*Preparar les bases i el disseny (Felix Sandoval es el dissenyador de la Exposició de Bestiari)
-Buscar 3 dissenys pel concurs (samarretes).
-Disseny Logo Federació -20e Aniversari-, alguna idea comentada es la d’un drago que neix
d’un ou pintat amb graffiti. Com eslògan: “ens re inventem” i els noms de les 29 Coles a
l’esquena.
*Redactar correu per totes les Colles, informa’n la data prevista per realitzar la Trobada 2014.
*Enviar Memòria a totes les Colles del Baix amb les activitat que es faran, explica’n el nou
funcionament de la Federació. Comenta’n que aquest any canvia el format i a partir d’ara, la
Federació i les Colles treballaran plegades per tirar endavant tots els projectes conjuntament.

Es convoca una nova reunió de la comissió de treball per el dia 24 d’abril (dijous).
Lloc: El cúbic de Viladecans – (Pg. de la Marina s/n-08840 Viladecans –Vilamarina).
Hora: 19’30.
Ordre del dia: Visitar espai físic del Cúbic i Trobada.
-Preparar correu amb d’informació de la convocatòria. (Carme).

No havent-hi mes assumptes que tractar, es dóna per finalitzada la sessió a les 12h, i
s'aixeca Acta.
SALUT I FOC¡¡¡¡

