
 
 

Assemblea Federació de Diables i Dimonis de Catalunya.                         
Data:17/09/2017 
Lloc: Llorenç del Penedès 
 
Colles assistents: 

 

Malignes del Ginardó Simplement Diables 

Diables de Badalona Diables SanCremats 

Diables Santa Oliva Diables del Carmel 

Diables Casc Antic Diabels Riveralta 

Diables Infantils Banyetes Llorenç Diablos La Rapita 

Gàrgoles de Foc Diabels i Diablesses de Sarria 

Ball de Diables de Sabadell Ball de Diables de Roquetes 

Unió Anelles de la Flama de Valls Diables Arenys de Mar 

Bocs de Can Rosés Diables d’Alforja 

Ass. Cultural 7 Cervells de Jesús  

 
Colles que han delegat el vot: 

 
Diables de Les Corts Diables Infantils de Sarrió 

Pim Pam Pum Foc Sa Forcangra  
Vots s’han delegat al representant de la Colla de Diablesses i Disables de 
Sarrià 
 

Pere Botero Salt Diables de Piujerda 
Pim Pam Pum Foc Sa Forcangra  

Dracs de la Bisbal Senyors del Foc, Empuries 
Diables d’Albenc Jonquera Ducs de Foc de Torroella 

Tots els vots s’han delegat al representant de la Colla de Diables Gàrgoles 
de Foc de Banyoles 
 

RESUM DE L'ACTA: 
 
1.Acreditació de les Colles 

 
 S’acrediten 18 colles + 12 vots delegats 

 
2. Lectura i aprovació de l’Acta anterior →  
 
La secretària llegeix l’Acta de l’Assemblea General d 2 d’abril de 2017.  
   ACORD: S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 



 
3. Altes i Baixes 
 
La Secretària llegeix el llistat de 4 colles que des de l’última Assemblea General 
han presentat la documentació per a formar part de la Federació. 
 Les Colles són les següents: 
 

Ma-Cabres de Canyelles Malignes del Guinardò 

Diables Dracs Rojos de Sant Feliu de Llobregat Diables Els Socarrimats 

 
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. Adhesió al Pacte Nacional Pel Referèndum 
   
ACORDS: S’aproven per unanimitat els comptes presentats.  
 
 
5. Subvenció del Departament de Cultura 
 
President informa sobre l’assignació de les Subvencions de Cultura d’aquet 2017.     
 
Per la Subvenció d’aquest 2017, hi ha hagut una rebaixa del 50% del rebut al 
2016.  Pel 2017 la subvenció és de 18.638€.  Degut a diferents motius – principal, 
és que amb el canvi d’Assegurança, el cost total s’ha reduït força i per tant el total 
justificat ha estat menor i això ha penalitzat alhora de l’assignació de la subvenció 
posterior.  Però també hem perdut punts en la valoració, ja que el projecte s’ha 
mantingut igual.  Les bases d’aquest any puntuaven millor altres tipus de projectes 
d’innovació, producció i realització d’actes.  
  PROPOSTA:  pel 2018, tindrem en compte les Bases de les Subvencions, per 
veure si s’adiu més presentar el projecte del Concurs d’Encesa Nacional.    
 
6. Plana Web.  
 
  Vice President, explica com està la situació de la web, s’ha estat treballant durant 
l’estiu amb l’Avellana Digital per concretar i dissenyar la nova web. 
Es presenta un PowerPoint amb els diferents apartars (pestanyes) que tindrà el 
menú de la web. 

- Eliminarem FORUMS i tirarem mes de Xarxes Socials 
- Visualitzar millor el Calendari d’Actes 
- Zona Privada: 

Cada Colla haurà d’actualitzar les seves dades de contacte i 
públiques.  Aquesta informació es podrà buscar per comarca, però 
també per secció (infantil, adulta, bestiari i/o tabalers).  

- Informació d’Interès per a les colles → es penjarà tota la informació 
necessària per a les colles i el nou contingut que es vagi generant, per tal de 
reduir el volum de correus /consultes que es rep al correu elect`ronic i que no 
podem gestionar. 

   Esperem a la següent Assemblea General poder presentar la nova web.  
 
 
 



 
7. Precs i Preguntes 

 
S’aprofita per repartir els documents originals dels RGCRE de les últimes 

formacions.  Es recorda a totes les colles, que tal com es va aprovar a l’Assembles 

General del 2016.  Els Títols RGCRE s’envien escanejats al mail que les colles 

indiquen a l’excel d’Inscripció del Curs, i en l’Assemblea o reunió següent, s’ha de 

passar a recollir l’original  

Proper Curs de RGCRE esta previst pel 28 d’octubre a Artesa de Lleida.   

Algunes colles ofereixen espai per tal de poder fer properes formacions.   Des de 

Junta s’agraeixen i acceptes nous espais per a realtizar els formacions de 

RGCRE.   

Cal tenir clar però alguns requisits: 

- Espai per a més de 100 persones. 

- Amb horari per cobrir tot el curs – 4h matí + 4 hores tarda 

- Espai gratuït 

- Disponibilitat: La data la marca la Subdelegació del Govern i el Departament 

de Cultura (segons disponibilitat dels ponents) 

- Per a tirar l’espai s’intenta repartir-ho per tot el territori, per tant si s’ha fet una 

formació a la zona de Lleida, en properes formacions s’intentarà fer alguna a 

la zona central o Nord del territori.  

S’ofereixen Diables d’Oliva i també Els Socarrimats. 

 

També es comenta, que els Assemblees també es podrien moure pel territori, per 

tal de facilitar que les colles del Nord els hi sigui més fàcil poder assistir.     

 

Finalitza l’Assemblea 

A Llorenç del Penedès, 17 de setembre de 2017. 

 

Vist i plau 

La Secretària      El President    

   

 



Paola Mulero Molina    Pep Enric Martí Arbós  

   


