FEDERACIÓ DE DIABLES I DIMONIS
DE CATALUNYA
Plaça de Dalt, 10
43365 Alforja (Tarragona)

Assemblea General Ordinària de la
Federació de Diables i Dimonis de Catalunya
Data: 24 de novembre de 2019
Lloc: Casal d’Entitats de Sant Sadurní d’Anoia
Hora: 10:00h en primera convocatòria i 10:30h en segona convocatòria
ORDRE DEL DIA:
1. Acreditació de les colles assistents.
2. Lectura i aprovació de l’Acta anterior.
3. Altes i Baixes.
4. Valoració Concurs de Tabals.
5. Tercer Concurs d’Enceses. Candidatures.
6. Formació RGCRE.
7. Precs i preguntes.
COLLES ASSISTENTS:
Ball de diables infantils de Valls i Ball de diables de Valls.
Colla de diables de Masquefa.
Ball de diables colla jove de Ribes.
Diables de la riera de Rubí.
Diables infantils Pota Focs de Castellbisbal.
Ball de diables de Sabadell.
Diables de Badalona.
Diables Se m'n Refum de Sant Sadurní d’Anoia.
Ball de diables de Creixell.
Drac i diables colònia Güell.
Ball de diables de Cornellà.
Set cervells de Jesús.
Diables de Sant Llorenç del Penedès.
Diables del casc antic de Barcelona.
Front obert a la cultura (Diables del Carmel).
Diables de Riudoms.
Diables de la Verneda.
Diables de Piera.
Ball de diables de Cervera Carranquers.
Diables de la Creu Alta.

S’EXCUSEN: La resta
Comença l’assemblea a les 10:25h.
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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

1. ACREDITACIÓ DE LES COLLES ASSISTENTS:
S’acrediten 21 colles.

2. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR:
L’acta de l’anterior assemblea es va adjuntar al correu de la convocatòria.
S’aprova per unanimitat.
Es fa menció de la rectificació en els assistents a l’última assemblea que hi faltava
anotar com a assistents al Ball de Diables de Sabadell.

3. ALTES I BAIXES:
Colles que es volen donar d’alta a la FDDC:
-Patum del barri de la Pietat de Berga
-Ball de Diables de Santa Eulàlia i Lliçà d’Amunt, “La Sella”
-Pirats de l’Estartit (aquesta colla s’ha de veure si realment es tracta d’una colla de
diables per poder acceptar-la)
S’aproven les 2 primeres per unanimitat.
No hi ha baixes.

4. VALORACIÓ CONCURS DE TABALS:

L’edició del II Concurs Nacional de Tabals Tradicionals es va celebrar a Cervera el
passat 5 d’octubre. Per part de la FDDC i de totes les colles participants com de públic
assistent se’n ha fet una valoració positiva. Es va millorar el format de només concurs
en una jornada dedicada als tabals tradicionals incloent una masterclass, dinar,
exposició, etc...
En la propera assemblea de 2020 s’obriran les candidatures per les poblacions que el
vulguin acollir el pròxim any.
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5. TERCER CONCURS D’ENCESES, CANDIDATURES:
S’expliquen els condicionants de valoració per escollir la seu del concurs. Es va
adjuntar un resum en el correu de la convocatòria d’assemblea.
Es presenten 2 candidatures per ser la seu el 2020: Sant Pere de Ribes (Colla Jove) i
Sant Sadurní d’Anoia. Exposen les seves presentacions d’espais i organització. Un
punt que es valorarà també serà la implicació i el treball conjunt amb la FDDC per
poder crear una jornada que a més del concurs pugui esdevindre una mostra de mon
del foc.
Es faran les visites a cada localitat durant el mes de desembre i se’n dirà el resultat de
la localitat escollida a final d’any.
Durant la primera assemblea del 2020 (gener) es faran públiques les bases del
concurs per les colles participants

6. FORMACIÓ RGCRE:
S’explica i es demana disculpes pel poc temps d’anunci de l’últim curs de RGCRE
degut a la falta de capacitat de la primera ubicació prevista a Girona i que finalment es
va realitzar a Rubí. Van haver-hi 13o places compartides amb l’Agrupació de Bestiari.
Es demanarà que per les pròximes formacions hi hagi un mínim de 200 places i a la
vegada també s’està valorant que es limiti a 2 membres per colla.

7. PRECS I PREGUNTES:
Es comenta que durant la jornada de reciclatge celebrada a Cervera, en Lluís Terrades
no va poder aclarir quines coses/documents ens poden demanar exactament a les
colles en cas de tenir una inspecció. Al mes de Gener la FDDC es trobarà amb ell per
saber exactament quins documents.
També s’exposa que s’ha de revisar el motiu de la notable diferència que existeix en la
resolució i adjudicació d’imports de les subvencions respecte a altres federacions amb
la FDDC.
Masquefa pregunta per la cobertura de les assegurances en cas de danys personals.
S’aclareix i s’informa que en principi un assegurança de Responsabilitat Civil no
cobreix i és per això que existeixen les assegurances personals. En aquest cas, no
son nominals i per tant cobreixen el nombre total d’assegurats.
Exposen el dubte de com gestionar la documentació d’una colla infantil que vagi a una
actuació conjuntament amb una bèstia d’adults. La documentació ha d’anar separada,
certificats de piro separats i la seva classificació corresponent, d’adults i d’infantil el
que pertoqui.
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Es recorda que qualsevol canvi en les dades de contacte, actualització d’informació de les
colles o notícies d’actes s’han d’informar al correu electrònic següent: comunicacio@diables.cat

Es dona per finalitzada l’assemblea a les 11:30h

El secretari

Vist i plau, El President

