
 
 
Assemblea Federació de Diables i Dimonis de Catalun ya.                         
Data:12/03/2017 
Lloc: Sant Sadurní d’Anoia 
 
Colles assistents:  

 
Diables de Sant Cugat Diables Montbau 
Diables Riera de Rubí Diables Vila seca 
F.O.C. del Carmel  Diables Alta Segarra 
Casc Antic Agrupació Sardanista Cornellà 
Diables del Pla Dracs Bisbal de l’Empordà 
Infantils de Valls Festa Major Infantil El Sidral  
Ball de diables de Tarrazel Diables Olesa de Montserrat 
El Fullet i la Fantasma de Sant Feliu 
de Codines 

Diables Premià de Mar (Simplement 
Diables) 

Ball de Diables 7 cervells de Jesús La Tita de Pira 
Diables de Badalona Colla de Diables La Selva de Mar 
Grup Diables Llamps i Trons Bruixes de Cardona 
Diables Vall de Tenes Diables Castell Bisbal 
Voramar Tarragona Diables Infantils Potafocs 
Diables Cerdanyola Diables Sant Feliu 
Diables Lo Minotaure Gàrgoles de Foc  
Diables del Poble Sec Diables Pere Botero 
Ducs de Foc Torroella de Montgrí Diables Sent Cremat de Sentmenat 
Senyors del Foc Castelló d’Empúries Diables de l’Albera Junquera 
Nyerros del Conflent Carranquers Cervera 
Forques de Can Deu Ball de Diables de Sabadell 
Diables Ribera (BAO) Diables de l’Albera 
Diables Valls d’Àneu Diables Se Me’n Refum 
Petits Diables Aristois de Sant Martí 
Sarroca 

Diables del Papiol 

Els Bocs de Can Rosés  
 

 Colles excusades:  
 
Diables de Les Corts Colla de Diables i Timbalers d’Itaca 
Diables Mercadal Infernal Los Follets Artesa de Segre 
 

Colles que han delegat el vot:  
 
Diables de Les Corts Guillables 
Pim Pam Pum Foc Sa Forcangra  
Tots els vots s’han delegat al representant de la Colla de Diables Gàrgoles 
de Foc de Banyoles 



 
RESUM DE L'ACTA: 
 
0.Prèvia  
   
   President proposa incloure com a punt número 7 el canvi d’Assegurança 
Col·lectiva que es va afegir a l’ordre del dia, després d’enviar la convocatòria a les 
colles.  
 
1.Acreditació de les Colles  

 
 S’acrediten 47 colles 

 
2. Lectura i aprovació de l’Acta anterior �  
 
La secretària llegeix l’Acta de l’Assemblea General del 2016 del 31 de gener de 
2016. I es comunica que s’enviarà a tothom juntament amb l’acta d’aquesta 
l’assemblea.  
 ESMENES: El Fullet i la Fantasma de Sant Feliu de Codines  comuniquen que 
van assistir a l’Assemblea però no surten registrats a l’Acta.  
   ACORD: S’aprova per unanimitat. 
 
 
3. Altes i Baixes  
 
La Secretària llegeix el llistat de 50 colles que des de l’última Assemblea General 
han presentat la documentació per a formar part de la Federació. 
 Les Colles són les següents: 
 

Companyia General del Foc Drac i Diables Vall de Ribes 
Colla de Drac i Diables Pacs del 
Penedès 

Esclata Aglans (Diables de la Nit) 
Diables de Sant Joan de les 
Abadesses Colla de Diables Riudefoc 

Petardons i petardones de Can 
Calders 

Ball de Diables de Bigues i 
Riells del Fai Diables del Voltreganès "Foc i Ganxo 

Colla de Diables La Gatzara Lo Minotaure Ball de Diables del Vendrell. 

Diabòlics d'Ègara Ball de Diables de Terrazel Skamot Diabòlik de Sta. Eulàlia 

BÈSTIES FERÉSTEGUES 
(Diables de Balaguer) Diables del Poblenou Associació de Diables de Vacarisses 

Nyerros del Conflent Diables d'Estrac Colla de Diables de Canet de Mar 

Potafocs de Castellbisbal Diables Alta Segarra Colla de Diables d'Andorra 

Colla de Diables CEIP 
BARRUFET Dimonis i Drac d'Olivella 

Bestialots Espurnats de la Sagrada 

Família 

Congregació Diabòlica del 
Congrés 

Ball de Diables i Diablesses 

de Masarbonès Diablets de Sant Just 2013 

Caixa de Trons Girona Estevats 
Diablons i Tabalers de l'Escola de Sant 
Josep El Pi. 

Colla de Diables BRAM DE FOC Voliaks d'Oliana 
Ass. Juvenil de Diables dels Els 
Cabrons de Vilanova del Camí. 

Diables Banyuts de Vallirana Los Follets Diables de Cornellà. 

Consellers de l'Avern Els diables del Ges 
Petits del Foc-Agrupació Balls Pop. Les 

Roquetes. 



Diables de Rocadepena 
Colla Infantil de Diables de 
Piera Colla de Diables del Mercadal Infernal 

FocErrats Associació Hiachat Diables Salnitrats de Collbató 

Espurnes del Montseny 
Diables Petits les Espurnes 
de la Ràpita 

 
ACORD: S’aprova per unanimitat l’adhesió d’aquestes entitats a la Federació com 
a membres de ple dret. 
  No s’ha presentat cap sol·licitud de baixa. 
 
4. Estat de comptes de 2016.  
   
El Tresorer presenta l’estat de comptes del 2016, amb Ingressos i Despeses del 
2016. 
 
INGRESSOS  
Romanent any 2015 (22/01/2016) 88.156,94  
Subvenció Generalitat per Federació 88.809,57 
Interesos la caixa 32,73 
TOTAL 176.999,24 
 

DESPESES  
Comissions Bancàries 211,44  
Repartiment Subvenció Colles 38.790,23 
Corona Pere Casellas 278,6 
Ens de Comunicació 300,00 
Auditoria obligatòria per cobrar subvenció 2015 968,00 
Auditoria obligatòria per cobrar subvenció 2016 968,00 
Retenció fiscal 6,22 
Telèfon 142,35 
Cava Premi Nacional de Cultura 114,79 
IdentiCAT 2829,59 
Coordinadora per la llengua (2017) 72,00 
Avellana Digital (manteniment web/hosting/soport web) 444,31 
TOTAL 45.125,53 
 
Saldo a favor 8/03/2017  131.873,71  
 
Recordeu que la subvenció (2014) a repartir era de 66.001,19€ i vam descomptar les quotes pendent 
que teníeu amb la FDDC que pujaven a un import de 27.210,96 que ja es contempla amb el 
romanent de l'any passat. 

 
ACORDS: S’aproven per unanimitat els comptes presentats.  
 
 



5. Pressupost 2017.  
 
INGRESSOS: 

 Romanent any anterior 131.873,71.- 

Quotes 2016 9.000,00.- 

quotes 2017 9.000,00.- 

TOTAL: 149.873, 71.- 

  

  ALTRES INCRESSOS: 
 Subvenció Generalitat 25.000.- 

 
DESPESES: 

 Repartiment subvenció Generalitat 50.414,63.- 

Quota Ens 300,00.- 

Quota Coordinadora de la llengua 72,00.- 

Manteniment plana web 450,00.- 

Telèfon 150,00.- 

Comissions bancàries 350,00.- 

Subvenció IDENTICAT 2.900,00.- 

Reserva repartiment subvenció 2018 40.000,00.- 

Nova plana web 5.021,50.- 

TOTAL: 99.658,13.- 

  

  ALTRES DESPESES: 
 Concurs enceses 15.000,00.- 

 
ACORD: S’aprova el pressupost del 2017 per unanimitat. 
 
6. Quotes 2016.  
 
  El President proposa mantenir la Quota de soci anual de 36€.  
 
  El Tresorer torna a recordar a tots els assistents que arrel de la normativa 
Europea de Bancs, cal que totes les Colles entreguin a la Federació el document 
Manament SEPA amb totes les dades de la colla i el número IBAN del compte on 
cal girar les quotes.  
   Sense aquest document no es poden girar els rebuts. Per aquest motiu, 
juntament amb el resum de l’Acta d’aquesta assemblea s’enviarà a totes les Colles 
el Manament SEPA, per a que les colles que encara no ho hagin fet, el retornin 
complimentat, signat i segellat al mail de la Federació: junta@diables.cat. 
    També es concreta que durant el 2n trimestre del 2017 s’intentarà girar el rebut 
de la quota del 2016 i 2017 a totes les colles que tinguem Manament SEPA.  



 
ACORD:  Aquesta proposta s’aprova per unanimitat.  
 
7. Nova Assegurança Col·lectiva de RC  

 
  El President explica que a finals del 2016 des de l’Agrupació de Bestiari de 
Catalunya ens va arribar una proposta per les Assegurances Col·lectives ofertades 
per l’Asseguradora MGS a través de la corredoria ARÇ Cooperativa.   
    Des de la Junta ens vàrem posar en contacte amb ARÇ Cooperativa per tal de 
poder fer una comparativa entre les assegurances de MAPFRE que  fins ara 
teníem contractades a través de Caselles i Sans i la proposta d’Arç Cooperativa.  
    El President proposa passar la paraula al representat de ARÇ perquè exposi les 
condicions de la Nova Assegurança de RC i la proposta per l’Assegurança 
Individual. 
   Gàrgoles de Foc de Banyoles no està d’acord en què es cedeixi la paraula al 
representat d’ARÇ sense abans saber com és que s’ha arribat a aquesta nova 
Assegurança i quines són els diferències entre ambdues. 
   El President explica que des del mes de gener i en moltes ocasions es va fer 
arribar aquesta nova proposta al nou Gerent de Caselles i Sans per tal que pogués 
presentar una contra proposta i una millora en condicions i/o preus de les 
Assegurances contractades, però que no va ser fins el divendres 24 de febrer 
després de molt insistir que vàrem rebre una proposta. Degut a què les 
Assegurances de RC, Responsabilitat Civil de Juntes Directives i Defensa Jurídica 
finalitzen l’1 d’abril i calia comunicar la renúncia 1 mes abans del venciment, així 
que la Junta va decidir enviar l’escrit de renúncia a l’Asseguradora el 27 de febrer. 
Aquesta decisió va ser presa per Junta, sense passar per Assemblea, ja que per 
agenda i calendari era impossible convocar una Assemblea amb la informació 
necessària i completa abans del 28 de febrer. 
   Pel que fa a la comparativa entre assegurances, es va enviar a totes les colles 
un document amb detall però algunes colles demanen que es comenti abans de 
donar la paraula al representant d’ARÇ.  La Secretària projecta el document 
comparatiu i el llegeix ja que la majoria de colles no el tenen davant.  Degut a què 
és força extens les colles demanen cedir paraula al representat d’ARÇ, Javier 
Gómez,  perquè expliqui les condicions de les noves Assegurances de RC, Juntes 
i Defensa Jurídica.   
(Al final d’aquesta acta és presenta el resum de la comparativa)  
     ARÇ explica que són experts en Assegurances de grans col·lectius com la 
Federació d’Associacions de Pares de Catalunya i l’ENS de Cultura. És a través 
de l’ENS que Agrupació de Bestiari a l’estiu del 2016 es posa en contacte amb 
ARÇ perquè fes un estudi entre l’Assegurança de Caselles i Sans i la resta 
d’assegurances que s’oferien per a actes de Foc.   A finals any ARÇ rep una nova 
proposta de l’Asseguradora MGS adaptada als Actes de Foc, amb unes 
condicions molt bones i a un preu molt competitiu i aquesta és la proposta que 
presenten com a corredoria tant a Agrupació de Bestiari com a Federació  
(Annexem a aquesta acta el document resum de l’Assegurança de RC, 
Assegurança RC de Juntes i Defensa Jurídica, així com també el detall de la 
Assegurança Individual  (que finalitza l’1 de juny).  



 
   S’obre un torn de preguntes:   

- Colles de Catalunya Nord pregunten quina és la franquícia per actuacions a 
UE, fins ara la franquícia era de 3.000€, amb la nova assegurança és la 
mateixa que en l’Estat Espanyol – 300€ per desperfectes materials i 150€ 
per desperfectes personals.   

- Gàrgoles de Foc i altres colles de Girona mostren els seus dubtes sobre els 
centres d’atenció d’accidents de l’Assegurança Individual.  L’actual 
assegurança cobreix fins a 12.000€ a qualsevol centre escollit.  La nova 
proposta no té límit de cost però es restringeix al llistat de centres 
concertats.  Deixant clar que la primera atenció sempre serà en el centre 
que l’ambulància us porti, cap problema que sgui en un centre públic.  
L’Assegurnança fa referència en cas que fos necessari a seguiment de la 
lessió i rehabilitatció i/o cures. 
    ARÇ es compromet a fer arribar a Federació el llistat de Centres 
Concertats de tot el territori i l’opció que es puguin proposar nous centres 
per part de les colles, per tal de poder-los incorporar.  

- Gàrgoles de Foc torna a insistir en què no està d’acord en com la Junta ha 
pres la decisió de rescindir l’Assegurança Col·lectiva amb Caselles i Sans i 
que hagués estat més correcte seguir amb l’Assegurança antiga un any 
més i tenir temps per fer aquest debat i decisió en Assemblea pel 2018.    
Poble Sec i F.O.C. del Carmel comenten que l’Assemblea des del moment 
de l’elecció de Junta sempre ha confiat en la feina i les decisions preses per 
aquesta. Que la Junta sempre ha pres les decisions pensant en el millor per 
a totes les Colles i que no es pot delegar aquesta responsabilitat i feina a 
Junta en la majoria d’ocasions i retirar-la o posar-la en dubte de manera 
particular quan no interessa.  

 
President, comenta que l’Assegurança Individual encara estem a temps de poder-
la millorar, ja que aquesta finalitza al juny i per tant tenim un parell de mesos per 
revisar-la, proposa posposar la decisió d’adhesió a aquesta assegurança en una 
propera assemblea. 
  La majoria de quòrum de l’Assemblea no hi està d’acord i prefereix prendre la 
decisió per votació a mà alçada.  Es procedeix a la Votació: 
 
VOTACIÓ: 
Colles a FAVOR  de la nova Assegurança amb ARÇ� 30 vots 
Colles a FAVOR de mantenir Assegurança amb CASELLES I SANS � 5 vots + 4 
delegats= 9 vots 
Abstencions: 2 vots 
Colles que no han exercit el vot: 10 
 
Total: 51 colles  
 
ACORD: S’aprova canviar l’Assegurança Col·lectiva Individual a la Corredoria 
ARÇ Cooperativa. 
 



 
 
 
8. Nova plana web  
 
   S’han presentat dues propostes força similars per actualitzar la pàgina web de la 
federació – www.diables.cat 
   Una de les propostes és de l’empresa que va dissenyar i realitza el manteniment 
i allotjament de la web actual, Avellana Digital (pressupost de 4.150€). I la nova 
proposta ens ha arribat d’un membre d’una colla associada, empresa Grafreak 
(pressupost de 3.025€).    Aparentment les ofertes són molt similars o quasi 
calcades, però la diferència és el preu. 
    Algunes colles pregunten quin és el cost de manteniment, i allotjament posterior.  
Degut a què no tenim aquesta informació de l’empresa Grafreak, el President 
proposa posposar aquesta decisió a la propera Assemblea. 
 
ACORD: Es decideix posposar la decisió de quin pressupost acceptem per la 
renovació de la web a propera Assemblea, on es presentarà també pressupost 
d’ambdues empreses pel manteniment i allotjament de la web. 
 
 
9. Concurs d’Enceses.  
  
Marc Gascón, com antic membre de la Junta de Federació presenta una proposta 
de Concurs d’Enceses per a destinar la dotació económica lde Premi Nacional de 
Cultura que varem rebre al 2015. Presenta un projecte inicial, amb 4 idees, i amb 
la intenció de poder-ho desenvolupar amb mes detall si l’Assemblea ho aprova.   

PROPOSTA:     

Colles participants 

Participaran 12 colles, com a mínim dos colles de les següents zones d'envit 
territorial , Terres de l'Ebre Tarragonès , Barcelona , Lleida , Girona i Catalunya 
Nord , Zona del Penedès .  Podran participar colles Federades a la federació de 
diables i dimonis de Catalunya. 

Enceses de concurs . 

1er lliure  
La colla portarà un encesa preparada per ells de lliure elecció , podra ser 
emmetxada o sense poden utilitzarà qualsevol material reglamentari pel reglament  
d'explosius vigent.  
 
2on  Organitzativa  



La colla rebrà una caixa amb material pirotècnic 30 min avanç de l'inicia del 
concurs , tindran de demostra la seva organització de grup  per organitzar i la 
encesa  
 
3er igualtat  
Les collers rebran el mateix material i de la mateixa pirotècnia sàpiguen amb una 
setmana d'antelació el material a tirar. 
 
Premis 
Segons pressupost i espònsors és donarà una dotació de material pirotècnic per a 
els 3 colles guanyadors. 
 
Lloc de Realització 
 
Proposem una població on no tingui colla de diables d'aquesta manera la FDDC 
no afavoreix cap colla de diables. 
 Per aquesta primera edició que es realitzaria durant 1r trimestre del 2018 a la 
població de Picamoixons (Valls, Alt Camp) 

Periodicitat del concurs 

  La idea és fer-la anual o bianualment, però sempre dependrà del pressupost i 
disponibilitat de col·laboradors per l’organització i de l’aprovació de l’Assemblea.  

ACORD:  S’aprova per unanimitat la realització del Concurs d’Enceses pel primer  
semestre del 2018.  Al llarg d’aquest any s’aniran elaborant les bases del concurs i 
detalls organitzatius i es passarà a les territorial per tal d’anar-ho organitzant i 
concretant.  
 
 
10. Subvenció Departament de Cultura.  

 
President mostra document excel amb proposta del repartiment de la Subvenció 

atorgada pel Departament de Cultura al 2016.  Tornem a recordar que les 
Subvencions s’estan ingressant a any vençut.    Degut a la protecció de dades, 
aquesta informació no es pot entregar, per això no s’ha adjuntat a la convocatòria.   

La proposta que es fa des de Junta és cobrir el 100% de les Assegurances de 
RC de les Juntes (2.350€) i de Defensa Jurídica (70€ per colla), a més de la part 
proporcional de les Assegurances de RC i Individual amb la proporció (1€ inversió 
x 0,097€) 

Exemple:  
COLLA  Cost total del 2016 d’ 

Assegurança RC + 
Assegurança 
Individual  

Proporció 
subvencionada        
(X0,097)* 

Assegurança 
Juntes + Defensa 
Jurídica (100% 
subvencionada) 

Subvenció 
rebuda 
aquest 2017 

     
EXEMPLE 

1200€ 116,4€ 79€ 195,4€ 



 
ACORDS: S’aprova per unanimitat la proposta de repartiment de la Subvenció 
entre les colles que estiguin adherides a l’Assegurança Col·lectiva de la 
Federació.   

11. Avantprojecte de la Llei de Foment de l’Associa cionisme i Avantprojecte 
de Llei del patrimoni cultural immaterial català i de l’associacionisme cultural  
 
Degut a l’extensió de l’Assemblea, es decideix posposar aquest tema a la propera 
Assemblea.  Es recorda a les colles que al documentació sobre aquests 
avantprojectes de Llei s’han enviat amb la convocatòria i seria interessant que 
totes les colles ho revisin i facin les aportacions que considerin en la propera 
assemblea.  
 
12. Convocatòria d’eleccions de la Junta de Federac ió.  
 
  Com estableixen els Estatus cal convocar Eleccions per a la Junta Directiva.  
Segons calendari i temes que s’han decidit posposar a propera reunió, President 
proposa celebrar les Eleccions i Assemblea Extraordinària el proper diumenge 2 
d’abril de 2017. 
 
ACORD: S’aprova per unanimitat realitzar l’Assemblea Extraordinària i Eleccions 
per la Junta Directiva de la Federació, el diumenge 2 d’abril de 2017, a Sant 
Sadurní d’’Anoia. 
 
13. Precs i preguntes.  
 

  No n’hi ha. 
 
 

 

Finalitza l’Assemblea a les 14,30h 

 

A Sant Sadurní d’Anoia, 12 de març de 2017. 

 

 

Vist i plau 

EL President      La Secretària 

 



 

Pep Enric Martí Arbós    Paola Mulero Molina 

COMPARATIVA DE PREUS ASSEGURANÇA FEDERACIÓ DE DIABLES I DIMONIS DE CATALUNYA 

    RC ARÇ CASELLAS I SANS 2016 CASELLAS I SANS 2017 

Cost 314,12 € 551,98 € 443,91 € 

QUANTITAT: 600.000 601.012 601.012 

Cost  238,85 € 440,52 € 312,03 € 

QUANTITAT: 300.506 300.506 300.506 

Cost  191,08 €  275,99 € 234,05 € 

QUANTITAT: 150.253 150.253 150.253 

Framquicia materials 300 300 300 

Franquicia corporals 150 150 150 

Franquicia Unió Europea 300/150 3.000 3.000 

Límit per víctima 150.000 150.253 150.253 

Àmbit Europa UE i Andorra UE i Andorra 

Límit màxim 1.202.000,00 1.202.024,21 1.202.024,21 

    
DEFENSA JURICA ARÇ CASELLAS I SANS 2016 CASELLAS I SANS 2017 

Cost 70 73 73 

Límit per sinistre 9.000 9.015,17 9.015,17 

Límit reembolsamet advocat ll. elecció 4.500 4.507,59 4.507,59 

    
RESPONSABILITAT CIVIL JUNTES ARÇ CASELLAS I SANS 2016 CASELLAS I SANS 2017 

Cost 2.350 40 / colla 40 / colla 

Límit anual 1.000.000 3.000.000,00 3.000.000,00 

Límit sinistre i colla 150.000 100.000 100.000 

    
PERSONAL ARÇ CASELLAS I SANS 2016 CASELLAS I SANS 2017 

Cost 7,00 € 10,00 € 8,00 € 

Mort 15.000 12.020 12.020 

Invalidesa 30.000 24.040 24.040 

Assistencia sanitaria lliure elecció 600 12.000 12.000 

Assistencia sanitaria centres concertats Il.limitada no contractada no contractada 

 
    


