Assemblea Federació de Diables i Dimonis de Catalunya.
Data:31/01/2016
Lloc: Sant Sadurní d’Anoia
Colles assistents:
Diables de Sant Cugat
Diables i Bruixes del Riberal
Escamot de diables (Colldetenes)
Diables Sentcremats
Dimonis de Molins de Rei
Ball de Diables de Vila-Seca
Diables i Diablesses de Sarrià
Diables de Molins de Rei l’Agrupa
Diables de Pontons
Diables de Gelida
Diables els Cremats de la Múnia
Diables de Montcada
Satànica de Sant Andreu
Drac i Diables de Montornès
Diables de Lleida
Els Bocs de Can Rosés
Associació cultural 7 cervells de
Jesús
Ball de diables d’Alforja

Diables de Poble Sec
Diables els Tronats (Monistrol)
Diables del Pla de Santa Maria
Bruixes de Cardona
Diabòlics Anònims de Vilassar
Dimonis de Hiachat
Diables de Les Corts
Diables Vall d’Àneu
Diables de l’Espluga de Francolí
Diables de l’Alt Urgell
Diables de Ripollet
Dracs de la Bisbal
Diables de Badalona
F.O.C. del Carmel
Diables Casc Antic BCN
Ball de Diables dels Monjus Spantus
Se m'n refum de Sant Sadurní

Diables de la Creu Alta de Sabadell

Colles excusades:
Diables Masquefa
RESUM DE L'ACTA:
1.Acreditació de les Colles
S’acrediten 30 colles

Rubeo Diablorum

2. Lectura i aprovació de l’Acta anterior 
ACORD: S’aprova per unanimitat.
3. Altes i Baixes
La Secretaria presenta les 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:
- Associació SENTCREMATS
- Colla de Diables de Montbau (BCN)
- Peluts de Foc
- Rubeo Diablorum
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. Estat de comptes de 2015.
El Tresorer presenta l’estat de comptes del 2016, amb Ingressos i Despeses del
2015.
COMPTES ANY
2015
INGRESSOS
Romanent any 2014 (08/01/2015)
Quotes pendents 2012/2013/2014**
Premi Nacional de Cultura 2015
Subvenció Generalitat per Federació
Interessos la Caixa
TOTAL

DESPESES
Comissions Bancàries
Devolució Quotes
Ens de Comunicació
Auditoria obligatòria per cobrar
subvenció
Retenció fiscal
Telèfon
Acte Catalunya Nord

11.147,76
1.368,00
15.000,00
66.001,19
12,42
93.529,37

89,38
216
300,00
968,00
2,39
311,61
2896,74

Coordinadora per la llengua (2015-2016)
Avellana Digital (manteniment web/hosting/soport web)
TOTAL
Saldo a favor 22/01/2016

144,00
444,31
5.372,43
88.156,94

Sobre els Ingressos, es comenta que enguany s’ha cobrat la Subvenció del 2014
de la Generalitat de Catalunya, i per fi s’han pogut girar les quotes endarrerides,
però només a unes 80 colles – les que han confirmat les dades bancàries.
S’explica que el volum de comissions de La Caixa és deguda a què per cada 15
quotes girades se’ns cobren 8€ i per cada rebut retornat tenim una penalització de
12€.
Per aquest motiu es proposa a l’Assemblea canviar els comptes de la Federació i
deixar La Caixa, per passar a Caixa Guissona que no cobra comissions per res i
permet fer totes les operacions per Internet.
ACORDS: La proposta de fer el canvi de caixa queda aprovada per unanimitat.
També s’aproven per unanimitat els comptes presentats.
5. Quotes 2016.
El President proposa mantenir la Quota de soci anual de 36€.
ACORD: Aquesta proposta s’aprova per unanimitat.
El Tresorer recorda a tots els assistents que arrel de la normativa Europea de
Bancs, cal que totes les Colles entreguin a la Federació el document Manament
SEPA amb totes les dades de la colla i el número IBAN del compte on cal girar les
quotes.
Sense aquest document no es poden girar els rebuts. Per aquest motiu, ja l’any
passat a través de la renovació de l’Assegurança, el Caselles enviava el document
a les colles perquè l’omplissin i el retornessin a la Federació. Però la majoria de
colles encara no ho han realitzat.
Enguany les colles hauran d’entregar aquest Document SEPA abans de renovar
l’Assegurança. Sense aquest document no es podrà contractar l’assegurança, per
tal d’assegurar que totes les colles ho entreguin i estiguin al corrent de les quotes
de Federació, requisit imprescindible per poder-se adherir a l’Assegurança de la
Federació.
6. Informe dels cursos de RGCRE 2015.
El President explica els cursos de RGCRE realitzats durant el 2015 a Vilassar de
d’Alt i Manresa. Com ja ha passat els darrers anys, 2 cursos no són prou per
donar resposta a totes les demandes de les colles.

A l‘inici de la planificació d’aquests cursos es va pactar que les places es
repartirien al 50% entre Agrupació de Bestiari de Catalunya i nosaltres. Però com
es va demostrant en els cursos, Diables sempre ens quedem sense places, i
Agrupació no omple les seves. Per això des de Generalitat s’ha acordat que el
repartiment de places es modificarà segons les proporcions més reals.
En l’últim curs realitzat el 23 de gener a BCN es van quedar fora 70 persones,
per això també s’ha demanat que es busquin espais més grans (amb capacitat per
a més de 100 persones) i en llocs on sigui més fàcil aparcar o si més no, que no
tingui cost per als assistents.
Es pregunta quin és el cost de la Formació  El President contesta que fins ara
el cost d’enviament dels Títols RGCRE per correu certificat ho ha assolit ell
personalment, aproximadament uns 500€ anuals. Tant des de l’Assemblea com
des de Junta es valora que això no es pot mantenir, i per tant cal buscar altres
opcions.
A diferència de València i les Illes, el curs a Catalunya és gratuït. A Illes Balears
el curs RGCRE és gratuït, però els CRE han de pagar unes taxes d’uns 20€, i al
País Valencià fer el curs de RGCRE té un cost de 40€.
S’obre un debat sobre aquest tema. Es comenta que Agrupació de Bestiari
envia el títol escanejat, quedant-se els originals. Des de Junta es considera que el
Títol original l’ha de tenir la persona, que Federació no s’ha de quedar l’original,
per això s’enviava per correu certificat (per assegurar que arriben a destí o que no
es perden), però hi ha algunes colles que o no posen l’adreça correcta a l’Excel
d’inscripció, o bé no van a recollir el certificat en el termini establert.
També hi ha un greu problema amb les inscripcions, ja que hi ha colles que no
posen correctament el nom de la colla a la inscripció. Això fa que a l’hora
d’entregar les títols Subdelegació de Govern no especifiqui el nom de la colla,
deixant el títol RGCRE només amb el nom i cognoms de la persona i el seu DNI,
impossibilitant que es pugui enviar a la colla i al seu propietari.
ACORD: Finalment s’acorda canviar el sistema de gestió dels títols RGCRE. A
partir d’aquest any 2016, els Títols RGCRE s’enviaran escanejats al mail de la
colla que s’especifiqui a la inscripció i els originals s’entregaran en mà a les
Assemblees Generals de la Federació o a les Assemblees de les Territorials.
7. Nou Reglament de Pirotècnia.
Juntament amb l’ordre del dia es va enviar un document amb les modificacions
mes rellevant pel que fa al material pirotècnic. El motiu d’aquesta modificació, es
que des del Ministeri d’Indústria han estat desbordats per autoritzar a les diferents
empreses pirotècnies per poder fabricar sense etiquetatge CE.
El resum d’aquestes modificacions és: Podem tirar amb marcatge CE sense
complir amb els requeriments de l’etiquetatge.
També s’explica que des de la Subdelegació del Govern de Barcelona, s’ha
imposat una data límit per presentar tota la documentació per les autoritzacions

d’actes de foc, serà de 15 dies hàbils abans de l’activitat. Totes les sol·licituds
entregades mes tard, es denegaran automàticament.
A més, hi ha un nou tècnic a la Subdelegació de Govern de Lleida i Tarragona
que esta posant problemes a algunes colles, degut a que la normativa permet
autoritzar actes de foc sense complir la ITC18, però només si son tradicionals, i
per tant actes per Cap d’any o fora de calendari festiu s’estan denegant. Per
aquest motiu, des de Federació s’elaboraran diferents models de descripció
d’actes de foc com de manipulació del material pirotècnic, per que les colles els
puguin utilitzar alhora de sol·licitar un permisos per realitzar l’activitat.
Es pregunta quina si aquestes modificacions també afecten fora de Catalunya. La
Normativa és d’àmbit estatal, per tant les modificacions son per tot l’Estat
Espanyol.
També és pregunta per com afecta aquesta normativa a les Colles Infantils.
Referent a aquest tema, es segueix parlant d’edats mínims de 8-9 anys, però no
queda clar si també fa referència a Diables. Tot i així cal seguir aplicant el sentit
comú i mantenir màxima seguretat i cura dels infants de les colles. Qualsevol
incident amb els petits pot generar una prohibició total en tot el territori.
8. Subvenció Departament de Cultura.
Com ja s’havia comentat en altres Assemblees, el Departament de Cultura de la
Generalitat va concedir a la Federació una subvenció de 66.100€ en suport a les
Assegurances de la Federació de l’any 2014.
Des de Junta es presenta una proposta de com es podria fer el repartiment de
la subvenció entre les colles associades i adherides a l’Assegurança de la
Federació. Entre el Tresorer i el Pere Caselles s’ha elaborat un excel on es
desglossen totes les assegurances adherides al 2014 i on es fa una proposta de
repartiment proporcional al cost contractat.
Resum:
Entitats Adherides a l’Assegurança de Federació al 2014
TOTAL entitats adherides a l’assegurança
258 colles
Colles associades i al corrent de pagament quotes 66
(2012- 2013 i 2014)
Colles associades però que no estan al corrent de 123
pagament quotes (2012 – 2013 i 2014)
Colles NO associades a la Federació
69
Es pregunta a l’assemblea els següents dubtes i propostes:
- Que el repartiment del a subvenció del 2014 un cop restades les despeses
de gestió i auditoria de l’entitat és reparteixin proporcionalment a les
assegurances contractades al 2014.
- Que les Colles no adherides a Federació, no se les tindrà en compte per el
repartiment de la Subvenció. A més se’ls hi demanarà que aquest any 2016
s’associïn a la Federació, si volen renovar l’assegurança.

-

-

-

HI ha algunes colles que l’assegurança la cobreix directament el seu
Ajuntament (son tant sols 8 entitats) des de Junta se les trucarà per veuré
com es pot gestionar la seva part d’abonament. I segons cada cas es
prendrà la decisió més favorable per la colla implicada.
En lloc d’entregar els diners a les colles, es proposa fer l’abonament
directament a la contractació de l’assegurança d’aquest 2016. Per tant les
colles alhora de renovar l’assegurança només hauran de pagar la diferencia
entre el cost total i la part subvencionada. Des de Federació farem arribar
a cada colla la part que es subvencionarà a través del coreu electrònic, per
tal que puguin calcular el cost final de l’assegurança d’aquest any.
Recordem que les Assegurances es renoven a l’abril, per tant les colles
que en aquesta data no hagueu rebut la informació, envieu un correu a
junta@diables.cat
Tresorer proposa descomptar les quotes pendents (incloent la del 2015) en
aquest abonament, per ta de facilitar que totes les colles estiguin al corrent
de pagament.
A més, es recorda a les colles que a partir del 2016 cal que totes entreguin
el document Manament SEPA, per poder girar la quota del 2016 i següents.
Amb la renovació de l’Assegurança s’enviarà el document SEPA que s’haurà
de retornar complimentat, signat i segellat per cada colla al mail de la
Federació – junta@diables.cat

ACORDS: Tots els punts anterior s’aproven per unanimitat.
9. Proposta de nova plana web de la Federació.
En Quim, nou membre de la Junta, és qui esta portant el tema, i al llarg
d’aquest any (esperem que abans de l’estiu) es pugui fer el canvi de la web de la
Federació. La idea és que sigui més moderna i adaptada a les necessitats actuals
de la Federació i la Colla. Es procurarà que la gestió de la web sigui més fàcil i les
colles puguin penjar imatges, informació i noticies amb més facilitat i capacitat. A
més de permetre una millor connexió entre la pàgina web i el Facebook i Twitter,
fent les noticies i colles de la Federació més presents al es Xarxes Socials i a
Internet.
Aquesta renovació de la web tindrà un cost, d’uns 2000€. Però esvalora que és
una bona proposta i una necessitat pendent de fa molt de temps.
ACORD – s’aprova per unanimitat el canvi d‘empresa de disseny, manteniment i
gestió de la web del a Federació.
10. Precs i preguntes.
-

Informació d’IDENTICAT – any passat es va aprovar una aportació per part
de Federació de 3.000€ - finalment només van necessitar 2896,74€. Es
proposa a l’Assemblea seguir donant suport a les colles de Catalunya Nord
per aquest any 2016, com els darrers anys – amb una aportació econòmica
de 3.000€ i els suport en allò que ens demanin.

-

ACORD: aprovació per unanimitat.
Es resolen dubtes sobre temes de fiscalitat, com l’obligatorietat de les colles
a presentar el Model 347 a Hisenda.
Una colla de Lleida, comenta que han rebut una denúncia per incompliment
de normativa per llençar un castell de focs a menys de 500m de zona
forestal.
Diables i Diablesses de Sarrià retira la seva proposta d’organitzar una
Trobada a Sarrià (Barcelona) per la manca de suport per part de
l’Ajuntament. Diables de Molins de Rei – L’Agrupa, al 2017 - 2018 complirà
30 anys i vol intentar organitzar una Trobada, però ja informaran més
endavant.

Finalitza l’Assemblea amb una brindis amb cava per celebrar el Premi Nacional de
Cultura atorgat a la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya

A Sant Sadurní d’Anoia, 31 de gener de 2016.

Vist i plau
EL President

La Secretaria

Pep Enric Martí Arbós

Paola Mulero Molina

Pepe Enric
President

Paola Mulero
Secretaria

