
 

 
Assemblea Federació de Diables i Dimonis de Catalunya.                         
Data:14/01/2018 
Lloc: Sant Sadurní d’Anoia 
 
Colles assistents: 

 
Ball de Diables de Valls Diables Infantils Potafocs 
Sexesfoc Sant Cugat Sesgarrigues Diables de la Riera de Rubí 
Diables l’Agrupa – molins de Rei Diables de Granollers 
Diables Casa Blanca Sant Boi Diables Sant Pau 
Diables Casc Antic Diables Infantils de Sarrià 
Diablesses i Diables de Sarrià Diables i Diablesses de Mas Arbonès 
Dimonis de montblanch Grup Diables del Papiol 
Colla Diables Rojos de Sant Feliu de 
Llobregat 

Diables del Pla de Santa Maria 

Simplement diables Ball de Diables de Cornellà 
Ball de Diables 7 cervells de Jesús Ball de Diables Vandellòs 
Ball de Diables d’Alforja Diables dels Palleresos 
Gargoles de Foc Banyoles Diables de l’Albera 
Colla de Diables Centinelles 
d’Arremis 

Diables Creu Alta de Sabadell 

Diables BAT Tarrega Diables de Badalona 
EspetegaFoc de Sitges Diables Encendraires de les 

Franqueses 
Front Diabòlic de la Garriga Diables de Sant Cugat del Vallès 
Diables de l’Alt Urgell Diables de la Marina de Terrassa 
Diables Sa Forcanera de Blanes Grup Diables Llamps i Trons de 

Martorelles 
Ball de Diables de la Ràpita Diables del Carmel 
Diables Sheron de Mora d’Ebre Diables de Sitges, Colla Vella 
Diables de la Verneda Batrogs de Terrassa 
Colla de Diables Sentcremats Grup de Correfoc del Follet i la 

Fantasma de Sant Andreu de 
Codines 

Se me’n Refum Ball de Diables de Ribes, colla jove 
Ball de Diables de Sabadell Diabòlica de Gràcia 
Colla de Diables Bocs de Can Rosés Diables de Cervera 
Ball de Diables dels Monjos Spantus Colla de Diables La Vella de Gràcia 
Diables Catalunya Nord Baò Diables d’Altafulla 
Drac i Diables de la Sagrera Diables del Poble Sec 
Diables de Terrassa Diables de Rubí 
Diables de Sant Carles de la Ràpita  
 
 



Colles que han delegat el vot: 
 
Associació Juvenil Grup de Foc els 
Dracs de la Bisbal 

Ducs de Foc 

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 61 colles + 2 vots delegats 

 
2. Lectura i aprovació de l’Acta anterior   
 
La secretària llegeix l’Acta de l’Assemblea General del 17 de setembre de 2017.  
   ACORD: S’aprova per unanimitat. 
 
3. Altes i Baixes 
 
La Secretària llegeix el llistat de colles que des de l’última Assemblea General han 
presentat la documentació per a formar part de la Federació. 
 Les Colles són les següents: 
 
Diables de la Canonja Ball de Diables del Carme 

 
Ball de Diables de l’Arboç han presentat sol·licitud de baixa. 
 
ACORD: S’aprova per unanimitat l’adhesió d’aquestes entitats a la Federació com 
a membres de ple dret. 
   
 
4. Estat de Comptes del 2017 
   
  Tresorers exposa l’estat de comptes del 2017.  
 
INGRESSOS 

 Romanent any 2016 (02/03/2017) 131.873,71

 Subvenció Generalitat per Federació 23.175,60

 Arç devolució 70,04

 TOTAL 155.119,35

    

 DESPESES   

 Manteniment+comissions bancaries 48,00

 ARÇ Repartiment Subvenció Colles 13.242,70



 Reserva Concurs 398

 Ens de Comunicació 300,00

 Viatge FDDC a Brussel·les reunió Conseller 836,06

 Telèfon 109,50

 IdentiCAT 2808,41

 Coordinadora per la llengua (2017) 72,00

 

Avellana Digital (manteniment web/hosting/soport web/nova 
web) 2622,31

 TOTAL 20.436,98

   

 Saldo a favor 13/01/2018 134.682.37

 

  Comenta que manquen les Quotes del 2017, ja que degut a manca de 
documentació encara no s’ha pogut obrir el compte a la Caixa de Guissona, per 
aquest motiu no s’han girat les Quotes.   Es preveu tenir-ho ot regularitzat com a 
molt tard, al març, mes en que es giraran les Quotes del 2017.  
 
 
ACORDS: S’aproven per unanimitat els comptes presentats.  
 
 
5. Pressupost 2018 
  
President presenta el pressupost per aquest 2018.  Comenta que degut a la 
situació política actual, amb la manca de govern no es pot fer una previsió dels 
Ingressos d’aquest 2018. Actualment no hi ha pressupostos, estan prorrogats i 
tampoc es pot saber si sortiran i en quines condicions les Subvencions de Cultura 
pel 2018 i tampoc sabem quan ingressarem la Subvenció del 2017. 
 
  PRESSUPOST 2018 
 

INGRESSOS 

 Romanent any 2017 (13/01/2018) 134.682.37

 Subvenció Generalitat per Federació 13.000,00

 Quotes 2017 2.500,00

 Quotes 2018 2.500,00

 TOTAL 152.682,37



    

 DESPESES   

 IDENTI.CAT 2.000,00

 Interessos Bancaris 250,00

 Concurs d’Enceces  15.250,00

 Repartiment Subvenció Assegurances 2017 18.000,00

  300,00

 Videos Pedagògics Colles Infantils 600,00

 Telèfon 109,50

 Ens de Comunicació 300,00

 Coordinadora per la llengua (2017) 72,00

 

Avellana Digital (manteniment web/hosting/soport web/nova 
web) 2.500,00

 TOTAL 39.381,50

   

 
 ACORD:  s’aprova el pressupost per unaimitat. 
 
 
6. Quotes 2018 
 
Pep Enric proposa mantenir el preu de la Quota Anual a 36€. 
Es pregunta per que no es poden Subvencionar des de Federació actes rellevants 
o aniversaris de colles des de la Federació.     
Des de Junta s’argumenta, que l’objectiu de la Federació és realitzar actes i 
projectes que beneficiï o tinguin un impacte a totes les Colles, no a unes en 
particular.  Però tot i així si hi ha una Colla o un grup de Colles (territorials) que 
volen presentar una projecte concret a la Federació, sempre és pot fer i si 
l’Assemblea ho aprova es realitzarà com s’hagi acordat per l’Assemblea de la 
Federació.  
 
  ACORD:  s’aprova el pressupost per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 



7-. Presentació WEB 
 
Vicepresident presenta la Plana Web que ja es pot consultar en el següent link: 
 
www.diables.cat/nova 
 
Esta en proves i esperem a finals dels de mes ja la penjarem definitivament. 
Es demana a tothom que entri a la web een prova i que si té alguna aportació o 
comentari de millora enviï un correu a junta@diables.cat amb les observacions, 
per que entre tots fem més òptima i interessant la web. 
 
Es comenta l’estructura de la web, amb el menú principal: 
Qui som? – Presentació  i objectius de la Federació 
Actualitat  - Noticies destacades, tant de la Federació com de les colles 
Agenda – Actuacions de les colles  
Colles – cercador de colles membres de la Federació amb informació de contacte, 
breu presentació, logos, imatges i link a vídeos i xarxes socials de cada colla. 
Es podran cercar les colles per comarca, però també per seccions (adulta/infantil) 
Serveis  - secció més important per a les colles, on podreu trobar tota la 
informació d’interès de diferents temes: Legislació, Assegurances, Donar-se d’alta, 
Territorials, Tabals, Colles Infantils, Formació, Concurs d’Encesces de Catalunya, 
Història 
Cercador – de temes i colles la web, 
 
Torn de paraules:  
President comenta que per complir amb la Llei de Transparència, cal tenir aquesta 
informació penjada a la web.  Des d’Avella Digital ho han col·locat a la part més 
inferior de la pàgina, i pregunta a l’Assemblea si considerem posar-ho en algun 
altre lloc més rellevant.   Finalment es decideix posar un accés també a la 
pestanya de serveis.  
 
Es seguiran fent canvis de millora per anar-ho ajustant a les demandes que tenim. 
De moment, tots els canvis de contingut , informacions i noticies que les colles 
tinguin, les penjarà el Vicepresident a la web, per tant qualsevol canvi o informació 
s’haurà d’enviar per correu electrònic de moment a l correu següent: 
junta@diables.cat 
 
Es demana però que les colles tinguin o ens facilitin un correu de colla i no 
personal. Ja que a nivell de gestionar tant les consultes, com el volum d’informació 
que rebem a Junta, és molt més fàcil tenir a tothom localitzat a través dels correus 
de les colles, no pas pels personals.   Rebem molts correu de queixa de correus 
personals, que ja no son membres de la colla o bé de colles que no reben 
informació, perquè ho reben a correus personals.  
 
Es proposa també afegir a l’apartat de Serveis, el llista d’Empreses d’interès 
(pirotècnies, constructos masses, vestits,...).  Surt la possibilitat de poder posar 
algun baner de publicitat.  No és gaire prioritari en aquest moment, però si arriba 
alguna proposta es valorarà. La idea és que a través de la publicitat poder cobrir el 
cost del manteniment de la pàgina web.  



8. Concurs d’Enceses 
 
PREVIA:   És comentat que tot i que el sorteig s’havia previst per a la tarda, per 
facilitar la presencia de totes les colles es va comunicar per mail i trucada a les 
colles inscrites que el sorteig es faria durant l’Assemblea, al matí i dins 
l’Assemblea com s’indicava a l’ordre del dia de la convocatòria, amb presència de 
tots els socis assistents.   Tot i així, en cas que alguna colla no hagi rebut la 
informació o no s’ho hagi pogut combinar, totes les colles inscrites participaran en 
el sorteig tot i no estar presents a l’Assemblea. 
 
Coordinador del Concurs, presenta el Cartell del Concurs d’Enceses. Es 
començarà a difondre per xarxes socials, web i mitjans de comunicació.  
 
Torna a remarcar els problemes de comunicació produïts per múltiples correus.  Si 
us plau, mireu d’utilitzar sempre correus de la colla i no personals, i dirigir els 
correus a la persona que correspon.   Tots els dubtes i consultes sobre el concurs 
s’han de fer al correu: concurs@diables.cat 
 
També lamentar, que d’algunes Vegueries no s’hagi presentat cap colla, es valora 
que caldria reforçar el paper de les territorials i els representants per fer una mica 
de seguiment i reforçar la implicació i participació de les colles.  
 
Fa un breu explicació de la planificació d’aquell dia:   

- La població de Picamoixons està totalment implicat en el Concurs 
d’Enceses – població de 350 habitants.  Tot esta molt aprop i tindrem zona 
d’aparcament, zona de vestuaris, bar i zona del Concurs, tot a 1 minut.  

- Planificació: 10 de març 
o Matí – es convocarà a Organitzadors i col·laboradors (voluntaris del 

poble) per preparar tots els espais.   Des de l’organització es pagarà 
el dinar de tots els voluntaris.  

o Tarda – 16h Arribada de les colles participants. Cada colla tindrà una 
persona del poble assignada per a fer de guia i orientar en tot el 
necessari.  Es durà als participants a la zona de preparació, on 
podran recollir la pirotècnia per a l’encesa sorpresa. 

o Després del concurs hi haurà el sopar per als participants i la gent del 
poble esta mirant d’organitzar un concert de nit. 

 
A continuació es passa a realitzar el sorteig.  Ha trobat una pàgina web que 
permet fer sortejos totalment aleatòria.  
 
Colles Inscrites al Concurs per Vegueries 
 
* Vegueria de Barcelona . 
1-Colla gran dels diables de Granollers 
2-Diables de la Verneda 
3-Diables Rojos 
4-Diables de molins de rei agrupa 
5-Diables de Rubí 
6-Diables de la Creu alta 
7-La vella de gracia 



8-Ball de diables de Mataró 
9-Diablesses i diables de sàrria 
10- Bruixes de Can Boada 
11-Diables de Casablanca 
12-Mansuets de Foc - Drac i diables de Vilassar de Mar 
13-Colla de Diables La Diabòlica de Gràcia 
14-Diables Macabres 
15- Diables d'Dargentona 
  
* Vegueria de Catalunya central 
         Sense inscripcions 
  
*Vegueria de Lleida i Alt Pirineu 
1- Grup de diables BAT 
2- Diables de l'alt Urgell 
  
*Vegueria del Camp de Tarragona 
1- Colla de diables de Riudoms 
2- Ball de diables de Valls 
3-Diables del Pallaresos 
4-Bruixots d' Alcover 
5-Dimonis de Montblanc 
6-Diables de Vandellós 
7-Diables D'altafulla 
  
*Vegueria del Penedès 
1-Ball de diables de sitges , Colla vella 
2-Espategafoc 
3-Ball de diables de la Ràpita 
4-Ball de diables dels Monjos Spantus 
5-Diables de Sant Pau 
6-Diables sexes foc 
7-Ball de diables de ribes colla joves 
  
*Vegueria de Girona Catalunya  Nord 
1- Sa Forcanera  de Blanes 
  
*Vegueria de Terres de l'Ebre 
1-Colla de diables i tambors lo minotaure 
2-Colla de diables i tambors lo Golafre   
 
Es Procedeix a fer el sorteig de les colles que participaran al Concurs d’Enceses 
de Catalunya.   Es Sortejaran les 2 colles participants per cada Vegueria i es 
tindran 3 colles com a suplents. 
 
 
Colles participants i suplents al Concurs d’Enceses de Catalunya 
 
* Vegueria de Barcelona . 
 

COLLES PARTICIPANTS COLLES SUPLENTS 

1- La Vella de Gràcia 1- Diables de Molins de Rei – l’Agrupa 
2-  Mansuets de Foc – Dracs i Diables de 
Vilassar de Mar 

2- Diables d’Argentona 

 3- Bruixes de Can Boada 



* Vegueria de Catalunya central 
         Sense inscripcions 
  

COLLES PARTICIPANTS COLLES SUPLENTS 

DESERT 
 

DESERT 
 

 
 
*Vegueria de Lleida i Alt Pirineu 
 

COLLES PARTICIPANTS COLLES SUPLENTS 

1- Grup de diables BAT DESERT 
 2 Diables de l'alt Urgell 

 
 
*Vegueria del Camp de Tarragona 
 

COLLES PARTICIPANTS COLLES SUPLENTS 

1- Bruixots d’Alcover 1- Diables de Vandellós 
2- Colla de Diables de Riudoms 2- Diables del Pallaresos 
 3- Ball de diables de Valls 
 
*Vegueria del Penedès 
 

COLLES PARTICIPANTS COLLES SUPLENTS 

1- Diables Sexes Foc 1- Ball de Diables de Ribes Colla Jove 
2-  Espategafoc 2- Diables de Sant Pau 
 3- Ball de Diables de la Ràpita 
*Vegueria de Girona Catalunya  Nord 
        

COLLES PARTICIPANTS COLLES SUPLENTS 

1- Sa Forcanera de Blanes DESERT 
 

 
 
*Vegueria de Terres de l'Ebre 
 

COLLES PARTICIPANTS COLLES SUPLENTS 

1- Colla de diables i tambors lo minotaure DESERT 
 2- Colla de diables i tambors lo Golafre   

 
 
 
9. Precs i preguntes 

 
   President comenta que des de Junta s’ha fet consulta a l’ENS sobre el tema de 
l’IVA de les Subvencions de Cultura.    Estem pendents de la resolució per saber si 
aquesta nova interpretació que han fet des de Hisenda, ens afecta també a 
nosaltres, com a Federació i també a les Colles.  Ja que pot ser que aquesta 
interpretació es faci no només per a les Subvencions de la Generalitat, si no també 
a les Subvencions de Cultura dels Ajuntaments.    En quan tinguem més 
informació la farem arribar a tothom. 



   Diables de l’Alt Urgell comenten que tenen un projecte per fer la Seu d’Urgell 
ciutat del Foc, i que no han rebut resposta de Junta.   Secretaria els comenta que 
no s’ha rebut cap correu sobre aquest tema i que mirarem si ha quedat com a 
correu spam.  També expliquen que enguany fan els 25 anys de la colla i estan 
mirant d’organitzar unes Olimpíades de Foc on puguin participar moltes collles del 
tot el territori, i que necessitarien suport per part de la Federació. 
   Junta respon, que esperem rebre tota la informació i demanda concreta per part 
del a colla i en cas que sigui viable, en podem parlar en la propera Assemblea.  
S’explica però que com ja s’ha comentat, des de Federació no es poden 
subvencionar projectes individuals i concrets d’una colla.  
 
   Gargoles de Foc de Banyoles torna a plantejar la possibilitat que la Subvenció 
de Cultura pel tema de les Assegurances cobreixi totes les assegurances de les 
colles indiferentment del prenedor d’aquestes.  Junta respon que es va fer la 
consulta a Departament de Cultura i les bases de la Subvenció impedeixes aquest 
supòsit. 
   Aleshores es planteja la possibilitat que la federació sigui prenedora de les dues 
assegurances i que les colles puguin triar a quina adherir-se.   Des de Junta es 
considera que això no tindria gaire sentit, ja que el que es pretén es poder fer una 
assegurança potent, col·lectiva i unificada per a tothom, tot i així és preguntarà si  
això seria possible. 
 
   Secretaria explica que s’ha rebut un mail de l’Editorial de la Pilarin Bayès, que 
esta  fent una col·lecció de llibres pedagògics sobre la cultura del País i 
interessada a poder fer un sobre els Diables i el Món del Foc.   Des de Junta ens 
posarem en contacte per tenir més informació i potser podríem col·laborar per 
poder editar un llibre il·lustrat sobre els Diables.  
 

Finalitza l’Assemblea a les 13,15h 

A Sant Sadurní d’Anoia, 14 de gener de 2018. 

 

Vist i plau 

La Secretària      El President    

   

 

Paola Mulero Molina     Pep Enric Martí Arbós  

   


