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: 9 de febrer de 2020
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. Estat de comptes
5. Pressupost 2020
6. Quota 2020
7. Tercer Concurs d’Enceses
8. Tercer Concurs de Tabals, seu 2020
9. Formació RGCRE
10. Comunicació i xarxes socials
11. Precs i preguntes

COLLES ASSISTENTS:
Diables de Cubelles
Diables de Gelida
BdD de Cornellà
Drac i Diables Colònia Güell
Colla de Diables de Riudoms
Drac i Diables de Can Sant Joan (Montcada)
Diables Xàldiga de Manresa
Associació Diables Canyafocs de Canyelles
Diables Keresus de Sta. Coloma de Queralt
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BdD de Caldes
Diables infantils Potafocs de Castellbisbal
Diables de la Verneda (Bcn)
Diables Espetegafoc
BdD de Ribes Colla Jove
Dracs, Diables i Gegants de La Sagrera (Bcn)
Colla Pere Botero de Falset
Diables de Lleida
Associació de Diables del Carmel
Encaputxats Diabòlics de Cervelló
Diables del Riberal (Cat Nord)
BdD i Drac de Montornès del Vallès
Foc, Banyetes d’Horta i Diables del Carmel
Diables d’Igualada
BdD Pacs
Dracs i Diables d’Igualada
Diables Maurina de Terrassa
Diables de Badalona
BdD de Cervera Carranquers
BdD de Valls
BdD Infantil de Valls
BdD de Sabadell
S’EXCUSEN: La resta
Comença l’assemblea a les 10:20h.

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

1. ACREDITACIÓ DE LES COLLES ASSISTENTS:
S’acrediten 31 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.

7. TERCER CONCURS D’ENCESES:
S’avança el punt 7 perquè el comissari ha de marxar abans. Es procedeix a fer el
sorteig de colles participants al concurs. Adjunt el llistat de colles inicials i llistat amb
les resultants.
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3. ALTES I BAIXES:
Colles que es volen donar d’alta a la FDDC:
-Associació Diables del Carmel (falta veure confirmació de l’entitat d’origen)
-Encaputxats Diabòlics de Cervelló
-Diables de Balsareny
S’aproven per unanimitat.
Hi ha algunes altres colles que també han sol·licitat l’alta però es mirarà bé que siguin
diables i no es tracti de grups de teatre o similars.
Colles que es volen donar de baixa de la FDDC:
-Grup de Foc de Castelldefels
-Caixa de Trons de Girona

4. ESTAT DE COMPTES:
S’adjunta el document exposat a l’assemblea. S’aprova per unanimitat.
Es comenta que potser al haver fet factures per publicitat potser estem obligats a fer
declaracions en aquest sentit (model 202). Es preguntarà a la gestoria.
Falta la subvenció de la Diputació de Tarragona per valor de 4.130euros del Concurs
d’Enceses del 2019, no l’hem cobrada encara. Es comenta que potser hauria d’estar
reflectida igualment.

5. PRESSUPOST 2020:
S’adjunta el document exposat a l’assemblea. S’aprova per unanimitat.

6. QUOTA 2020:
La quota de la FDDC és de 36€ anuals. S’aprova per unanimitat.
S’explica la problemàtica de tenir molts quotes retornades de colles que no han
actualitat les dades bancaries i no ho comuniquen a la FDDC. Demanem que totes les
colles enviïn correu electrònic amb qualsevol canvi a: comunicacio@diables.cat

8. TERCER CONCURS DE TABALS 2020:
Aquest any es durà a terme el Tercer Concurs de Tabals Tradicionals i s’ha de veure si
es pot fer a la Capital de la Cultura Catalana d’enguany, en aquest cas seria el
Vendrell. El Ball de Diables del Vendrell hauria de fer de colla amfitriona i gestionaria el
concurs tal i com va fer el Ball de Diables de Cervera Carranquers l’any passat.
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Es felicita la iniciativa de l’any passat a Cervera de fer una masterclass de tabal
tradicional oberta a tothom.
9. FORMACIÓ RGCRE:
Es faran 3 cursos aquest 2020. D’aquesta manera s’intentarà cobrir més places ja que
els últims cursos es tancaven les places disponibles en menys de 24 hores.
També es revisarà el ratio de places repartides entre la FDDC i l’Agrupació de Bestiari.
S’ha proposat que la capacitat dels cursos tingui més places de les que ens donen ara
mateix (150/160) però no ho accepten.
La ubicació dels cursos es segueix repartint entre FDDC i l’Agrupació de Bestiari.
Les formacions de reciclatge que es van iniciar l’any passat (Cervera i Tarragona) s’ha
demanat de tornar-ne a fer enguany.
Surten propostes per marcar criteris d’inscripció als cursos de RGCRE com per
exemple l’ordre de recepció de correus o limitar el nombre d’inscrits per colla. Això
també afecta a les seccions dins d’una colla (colla gran, infantil, drac, etc..)
Finalment es decideix:
-per ordre d’arribada de sol·licituds
-2 persones màxim per secció d’entitat

10. COMUNICACIÓ I XARXES SOCIALS:
Aquest any 2020 s’han posat en marxa les noves xarxes socials de la FDDC
(Facebook i Instagram). S’adjunta el document exposat a l’assemblea.
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

11.PRECS I PREGUNTES:
S’explica per part de la FDDC que la marca de cervesa MORITZ ens ha contactat per
signar un conveni de col·laboració de 3 anys.
La proposta inclou la difusió dels actes de la FDDC i del món del diables en els mitjans
de comunicació. També es realitzarien exposicions, tot a càrrec de Moritz, a la seva
fàbrica.
Una de les exigències que ens han comunicat és que les barres dels actes de la FDDC
(concurs d’enceses i concurs de tabals) hi hagi la seva cervesa.
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Carretilles infantils: arrel d’una prohibició de correfoc per part de la Subdelegació del
Govern a Barcelona, es debat una altra vegada la problemàtica de les catalogacions
de les carretilles infantils.
La ITC-18 diu el següent:

Les carretilles infantils han d’estar marcades com a F1 (8 i 9 anys) o F2 (10 a 17 anys).
La resta de marcatges (F3, T1) son per adults.

Pregunten també sobre quina seria la millor gestió bancaria per les entitats ja que
normalment ocasiona moltes despeses. Es recomana Caixa Guissona ja que no
cobren cap tipus de comissió per cap operació ni servei.

Es dona per finalitzada l’assemblea a les 13:00h

El secretari

Vist i plau, El President

