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Assemblea General Ordinària de la  
Federació de Diables i Dimonis de Catalunya 

 
 
Data: 05 d’octubre de 2019  
Lloc: Auditori Municipal de Cervera (La Segarra) 
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. Tercer Concurs d’Enceses. 
5. Formacions i Cursos. 
6. Inspeccions en correfocs / documentació. 
7. Pròxima assemblea. 
8. Precs i preguntes. 
 
COLLES ASSISTENTS: 
 
ESCAMOTS DELS DIABLES – CALLDETENES 
DIABLES TRONATS – MONISTROL DE MONTSERRAT 
VOLIAKS D’OLIANA 
PETITS DIABLES PIXAPOLVORA D’IGUALADA 
BOCS DE ST. ANTONI DE VILAMAJOR 
DIABLES DE RIUDOMS 
BALL DE DIABLES DE CERVERA CARRANQUERS 
DIABLES SOBRE DE PONTS 
DIABLES DE LA CREU ALTA – SABADELL 
BALL DE DIABLES D’ALFORJA 
SIMPLEMENT DIABLES – PREMIÀ DE MAR 
BALL D’ENVEJA - VILANOVA I LA GELTRÚ 
DIABLES MAL LLAMP D’IGUALADA 
DIABLES DE LA VERNEDA – BARCELONA 
COLLA DE DIABLES VORAMAR DEL SERRALLO – TARRAGONA 
DRAC, DIABLES I GEGANTS DE LA SAGRERA 
DIABLES INFANTILS POTAFOCS DE CASTELLBISBAL 
DIABLES DE CASTELLBISBAL 
DIABLES DEL PLA DE SANTA MARIA 
DIABLES FOC I GRESCA DE TARRAGONA 
BALL DE DIABLES DE RIBES, COLLA JOVE 
DIABLES DE TONA 
BALL DE DIABLES DE VALLS 
BALL DE DIABLES INFANTIL DE VALLS 
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BALL DE DIABLES DE RIBES 
BALL DE DIABLES DE CALDES DE MONTBUÍ 
DIABLES DE PIERA 
DIBÒLICA CASTELLERA DE VILADRAU 
SENYORS DEL FOC DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES 
DIABLES DE LA RIERA DE RUBÍ 
FORQUES DE CAN DEU – SABADELL 
DIABLES DE MORA LA NOVA 
DIABLES DE BADALONA 
DIABLES VALLS D’ÀNEU 
DIABLES DE LLEIDA 
BALL DE DIABLES DE LA RÀPITA 
DIMONIS DE LA FATARELLA 
 
 
S’EXCUSEN: La resta 
 
Comença l’assemblea a les 10:15h. 
 
 
 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
 
 
1. ACREDITACIÓ DE LES COLLES ASSISTENTS: 
 
S’acrediten 37 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 Valls. 
 
 
3. ALTES I BAIXES: 
 
Colles que es volen donar d’alta a la FDDC: 
-Sofre, Dimonis de Ponts 
-Colla de Diables Infantils de Tordera 
-Diables de Font-Rubí 
-Drac de Poboleda 
-Encaputxats Diabòlics de Cervelló 
 
S’aproven per unanimitat. 
 
No hi ha baixes. 
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4. TERCER CONCURS D’ENCESES:  
 
Presenta en Josep de Riudoms. Explica el canvi de responsable del Concurs 
d’Enceses, en Marc Gascón era l’anterior comissari i li fa ara el traspàs. 
 
A la propera assemblea general, que serà al novembre amb data exacte a confirmar, 
s’obrirà el període de candidatures i a finals d’any es decidirà la població escollida per 
ser-ne la seu al 2020.  
 
A la primera assemblea del 2020 es farà el sorteig de colles participants per vegueries. 
 
S’enviaran a totes les colles les bases/requisits per ser seu del concurs: els espais, 
materials, etc... 
 
Es proposa unificar les 2 vegueries amb menys colles, Ponent i Alt Pirineu/Aran. 
S’accepta. 
 
Fins ara les colles que ja havien participat al concurs no s’hi podien tornar a presentar 
però això portava problemes amb les vegueries de poques colles. S’acorda que s’hi 
proutes colles en un primer moment es quedaran fora, en cas contrari s’hi podran 
tornar a presentar. 
 
En la primera fase del concurs amb el sorteig de caixes sorpresa de pirotècnia es 
passa de 150€ a 200€ de valor per caixa. La segona fase segueix sent l’encesa 
preparada de cada colla. 
 
Es serà molt clar i estricte amb tota mena d’artilugis fora del que toca, ni estructures de 
cap mena, ha de ser ceptres/forques aguantats per cada diable a la mà. 19 membres 
en total per colla i d’aquest 2 poden ser ceptrots/maces grans màxim. 
 
Es recorda que el valor econòmic de les enceses no és decisori per guanyar. Hi ha 2 
fases i per tant molts més factors com ara l’execució, la inventiva del moment amb la 
piro proporcionada, etc... 
 
 
5. FORMACIONS I CURSOS: 
 
Es duran a terme unes jornades de reciclatge per a RGCRE i tècnics municipals a 
Cervera i Tarragona (informació ja enviada). 
 
S’ha canviat la ponència sobre colles infantils per la problemàtica de catalogacions en 
pirotècnia. 
 
Hi ha una nova proposta que es vol tirar endavant per crear una nova carretilla infantil. 
Es parlarà amb les pirotècnies que hi estiguin interessades per col·laborar amb la seva 
homologació. 
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El proper curs de RGCRE es farà a Girona. La data definitiva encara no se sap però 
serà el 16 o el 23 de novembre. 
 
Es prendran mesures per les colles que s’inscriuen i després no es presenten les 
persones. 
 
S’ha de vigilar amb els canvis de persona inscrita també, això comporta problemes a 
l’hora d’entregar després el document de formació. També s’ha de posar correctament 
el nom de l’entitat i secció, origina molts problemes per trobar on pertanyen realment i 
donar-los d’alta. 
 
 
6. INSPECCIONS: 
 
S’han anat recopilant les incidències informades sobre inspeccions de la Guardia Civil 
en els darrers mesos i s’ha vist clarament que no segueixen uns criteris unificats, es 
demanen o exigeixen diferents coses segons on van (documentació CRE/RGCRE, 
certificats de pirotècnia, ajuntaments, etc...) 
 
Pel que fa a una de les coses que demanen com son les factures, es recorda que no 
poden demanar cap factura ja que es disposa d’elles posteriorment al correfoc. 
 
Recordem que la documentació que ens poden demanar i que hem de tenir sempre a 
punt és: 
 
-certificats de la pirotècnia 
-assegurança de RC 
-llistats actualitzats de CRE i RGCRE 
 
L’edat mínima per poder cremar els menors d’edat és de 8 anys segons la ITC18 o bé 
la que marqui la pirotècnia que es fa servir!! 
 
Sembla ser que un dels motius de les inspeccions fos degut a una empresa de 
pirotècnia que ha tingut incidències amb el material fabricat i material entregat que no 
quadrava i per tant ens venen a les colles a demanar les factures per revisar. 
 
Recordem que el marcatge de la pirotècnia pot ser individual o per caixa. 
 
S’està preparant un llistat de casuístiques i es contrastaran amb el que diu la llei per 
veure fins a quin punt ens poden demanar. 
 
S’explica el cas de Vilaseca, allí van obligar a portar la pirotècnia 1 hora abans de 
l’acte amb transport especialitzat i un guarda especialitzat. 
 
També hi ha requeriments per part de tècnics dels ajuntaments, amb molta variabilitat 
de criteris i molts sense cap sentit. Les mesures mínimes per llei son qualsevol de 
tipus de prevenció d’incendis. 
 
Es recorda que es pot comprar pirotècnia emmetxada a les cases de pirotècnia. 
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Sobre les colles infantils als correfocs: 
 
-sempre hi ha d’haver presents els pares o tutors legals 
-poden demanar identificació de tots 
-categories de pirotècnia: F1(8anys) i F2(11 anys) 
-CRE i RGCRE 
 
No és obligatori que els pares/tutors tinguin CRE però sí que es recomana per evitar 
haver de justificar. 
 
Qualsevol persona que actua o fa alguna tasca dins un correfoc amb menors ha de 
tenir el certificat de delictes sexuals!! Ja es va informar fa temps com s’han de treure i 
es tornarà a passar la informació. 
 
Els Diables de la Creu Alta de Sabadell expressen la seva disconformitat i creuen que 
no s’ha donat la resposta concreta per part de la FDDC sobre les inspeccions que van 
tenir.  
 
La documentació relativa a cada acte de foc l’hauria de tenir guardada cada 
ajuntament. Per tant, les inspeccions s’haurien de dirigir als ajuntaments però la 
realitat és que es fan a qualsevol moment, colla o persona sobre qualsevol assumpte i 
sense criteri definit. 
 
 
 
7. PRÒXIMA ASSEMBLEA FDDC: 
 
Provablement serà el 17 o el 24 de novembre, pendent de confirmar. 
 
 
8. PRECS I PREGUNTES: 
 
Es farà un recordatori de les colles amb les quals no rebem comunicació. 
 
Es farà una definició genèrica de grups de diables per evitar grups de teatre o similars 
que to pertoquen entrar a la FDDC. 
 
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 13:00h 
 

 
El secretari       Vist i plau, El President 

mailto:comunicacio@diables.cat

