Assemblea Federació de Diables i Dimonis de Catalunya.
Data:16/12/2018
Lloc: Sant Sadurní d’Anoia
Colles assistents:
Diablesses i Diables de Sarrià – Farrofoc, Barcelona
Diables Infantils de Sarrià, Barcelona
Colla de Diables de Riudoms
Diables La Riera, Rubí
Drac i Diables Pacs del Penedès
Ball de Diables de Cornellà
Diables de Badalona
Ball de Diables Els Carranquers de
Cervera
Ball de Diables de Ribes – Colla Jove
Ball de Diables de Sabadell
Grup de Correfoc del Follet i la Diables de la Verneda – Guspires de
Fantasma de Sant Andreu de Codines Sant Martí
Ball de Diables del Part del Llobregat
Ball de Diables, 7 cervells de Jesús
Diables Sheron Mora Ebre
Diables de Lleida
Diables de Casablanca
Daibles de la Marina, Terrassa
Diables se me’n refum
Forques de CanDeu
Uaf valls
Ball de Diables de Creixell
Foc i Gresca de Tarragona
Congregació Diabólica del COngrès,
Barcelona
Diables de Montmelò
Diables d’Alforja
Bocs de Can Rosés, Barcelona
Colles que excuses assistència:
Diables de Les Corts, Barcelona

RESUM DE L'ACTA:
1.Acreditació de les Colles
S’acrediten 27 colles
2. Lectura i aprovació de l’Acta anterior 
La secretària llegeix l’Acta de l’Assemblea General del 14 de gener de 2018.
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:
Associació de Dimonis del Bonpastor
Bonpasfoc
Diables del a Verneda /Guspires de San
Martí
Diables Colònia Güell
Diables Pont Vell

Colla de Diables de Dosrius
Diables Kabra
Ball de Diables del Prat de Llobregat
DIABLES FARRÓ FOC

ACORD: S’aprova per unanimitat l’adhesió d’aquestes entitats a la Federació com a
membres de ple dret.
La Secretaria comunica la Baixa d’una Entitat que actualment ja no disposa de
Diables, ja que aquets han creat una nova entitat, per tant l’Associació La Nova
Amistat de La Canonja

4. Estat de comptes de 2018 – Informe Tresorer
- Ja tenim el compte corrent de Caixa Guissona obert i operatiu, ja hi tenim diners,
ja que hem passat les quotes que teníem pendents i hem cobrat la subvenció que
ens ha atorgat la diputació de Tarragona.
-El compte de CaixaBank el tancarem de cara a 2019 a mesura que anem
traspassant rebuts al nou de Caixa Guissona.
-L’any passat vam dir que passaríem la quota de 2017 a principis d’any i la de 2018
després de l’estiu i no s’ha pogut fer així per la problemàtica que tenim de contacte
amb vosaltres per que ens faciliteu les dades, per això només s’han passat quotes a
193 colles (de 296) que teníem l’IBAN actualitzat. Tot i tenir les dades actualitzades
de 193 colles ja portem mes de 12 rebuts tornats... Em de fer una bona reflexió
entre tots. Passat festes seré dur amb el que falten.
-La Federació de Diables i Dimonis de Catalunya només opera via compte bancari,
no tenim ni targetes ni xecs ni efectiu, totes les transaccions es fan per
transferència/rebut així TOTS els moviments queden registrats. (Ho repeteixo
cada any però es bo que tots ho sapiguem)
-A l’operar amb dos comptes diferents hem fet dos informes diferenciats segons
l’entitat bancària i hem sumat saldos en un informe senzill per saber realment el que
tenim, també hem fet un informe a part del Concurs Nacional d’Enceses perquè a
l’informe general només hi hagi l’import total.
-A principis d’aquest any vam rebre una sanció de l’Agència Tributaria per presentar
el 347 amb retard l’any 2016, va ser un error de l’antiga gestoria, ho vam valorar la
junta i la vam pagar nosaltres, tema tancat i solucionat.

-L’import de l’avellana puja una mica aquest any 3148,66€ es el segon pagament de
la pàgina web (2178€) i la resta es el hosting mes manteniment i atenció anual
(526,35€) i el domini diables.cat que l’hem renovat 3 anys mes (444,31)
-Hi ha una despesa de 588,34 es l’Ariadna la persona que hem contractat per que
ens porti les xarxes socials i de comunicació, us faig un desglossament del que
cobra, la tenim des d’Abril aquest import es de 6 mesos (falta fer la factura de l’últim
trimestre que està pendent) surt a 98,06 al mes, si dividim entre 4 setmanes surt a
24,52€ la setmana, hi dedica una mitjana de 2/3 hores a la setmana.
-Tenim pendent de fer a Arç una factura de 6000€, aquesta xifra es el retorn que ens
aporta Arç per no tenir sinistres importants. Mai abans ens havien retornat cap
import, per tant es important sumar mes adhesions a la nostra asseguradora per fer
el pack mes gran, ser mes forts i obtenir millors preus.
-El Javi de l’Arç ens va oferir la possibilitat de tenir uns descomptes especials per
membres dels balls de diables en les assegurances de casa, cotxe, etc... valoreu si
voleu que passem aquesta informació, sempre via correu de junta@diables.cat mai
cedint dades.
-El telèfon que tenim com a federació el donarem de baixa en breu, no l’utilitzem, el
vam conservar pel concurs i ara el donarem de baixa ja que tots utilitzem el propi.
ADJUNTEM al final d’aquesta acta els annexes de:
- Concurs Encesa Nacional 2018
- Estat Comptes de La Caixa i Caixa Guissona
5. Pressupost 2019.
INGRESSOS:
Romanent any anterior ............................................................ 134.289,27.Subvenció generalitat per assegurances ................................ 13.000,00.Quotes pendents 2018 ...........................................................
2.500,00.Quotes 2019 ........................................................................... 7.500,00.Retorn Assegurances ARÇ ....................................................
6.000,00.TOTAL:

163.289,27.-

DESPESES:
Quota ENS de comunicació ...................................................
300,00.Quota Coordinadora de la Llengua ........................................
72,00.Despeses internet plana web, etc ..........................................
400,00.Subvenció assegurança colles .............................................. 13.000,00.Identicat 2019 ........................................................................ 2.000,00.Interessos bancaris ................................................................
450,00.Concurs enceses .................................................................... 15.000,00.Concurs de tabals tradicionals ................................................ 1.800,00.TOTAL:

33.022,00.-

En aquest punt el Presidentt fa un petit resum de l’Informe que ha fet la persona de
Suport que durant aquest 2018 s’ha contractat.
ADJUNTEM al final d’aquesta acta l’annex 3 amb Informe de Comunicació.
Aprofitant aquest punt el Vice-President comenta el gran suport que ha aportat la
contractació de l’Ariadna per a les tasques de comunicació, posada en marxa i
actualització de continguts de la web, així com l’actualització de dades i Manaments
Sepa , entre altres. Per aquest motiu, proposa poder ampliar les hores de dedicació
d’aquesta persona i per tant ampliació de la despesa en aquest concepte en el
pressupost del 2019.
Es planteja la possibilitat de poder fer la contractació d’aquesta persona, però de
moment es valora seguir mantenint la relació coma persona externa i que ella facturi
les hores que realitza de manera mensual / trimestral, segons el volum de feina que
vagi tenint.
ACORD: S’aprova per unanimitat, poder ampliar la despesa en concepte de tasques
de Comunicació i Gestió de Bases de Dades.

6. Quotes 2019
President proposa mantenir la Quota anual pel 2019 en 36€/colla.
ACORD: s’aprova per unanimitat mantenir la quota a 36€ pel 2019.
7. Convocatòria d’eleccions de la junta de la Federació.
Es proposa com a data per l’Elecció de la Nova Junta de Federació, el dissabte 7
de febrer de 2019.
ACORD: s’aprova per unanimitat la data d’Assemblea Extraordinària per a convocar
Eleccions a la Junta Directiva de la Federació.
8. Concurs d’enceses i tabals de la Federació.
Concurs d’Enceses:
Han presentat candidatura per acollir el Concurs Nacional d’Enceses pel 2019 les
següents colles:
- Colla de Diables de Riudoms
- Diables Sheron Mora Ebre
- Ball de Diables, 7 cervells de Jesús

Desprès d’exposar breument les seves propostes, des de la Junta Directiva és
proposa que el Comissari del Concurs (Marc Gascon) visiti els espais de les 3
propostes i conjuntament amb els membres de Junta triar la millor candidatura.
Concurs Nacional de Tabals:
El passat mes de novembre a Alforja és va realitzar el 5è Concurs de Tabal
Tradicional i el 1r Concurs Nacional amb el suport de la Federació de Diables i
Dimonis.
Des de fa temps que hem detectat la necessitat de protegir el Tabal tradicional per
què els diables puguin seguir ballant amb toc de tabal. Deixant de banda batucades
i litres interferències d’altres ritmes i orígens. No en contra, però donant a conèixer
els nostres orígens i tradicions. Creiem que un Concurs Nacional por ser una bona
eina per potenciar i mantenir el toc de tabal tradicional a més de ser un recull de
tocs tradicionals del territori, prova d’ això és que en els darrers anys s’han creat 12
colles de tabal tradicional.
La proposta és poder obrir aquest Concurs arreu del territori, però cala anar veient
com ho fem i on, la primera proposta és poder-ho realitzar aquest 2019 a Cervera,
aprofitant que és Ciutat de La Cultura.

9. Proposta de jornada formativa de les colles infantils.
Reciclatge RGCRE:
Des de Junta seguim treballant amb Generalitat per poder concretar una Formació
de Reciclatge d’antics RGCRE per tal de poder actualitzar alguns dels continguts i
normatives que han anat canviant en els darrers anys.
Colles Infantils:
També s’ està treballant per elaborar una Jornada específica per a Colles Infantils,
començ a ser un tema força urgent, per que estem detectant tant en les formacions
dels cursos de RGCRE i consultes a la Federació situacions i pràctiques perilloses i
irresponsables amb els infantils. Fet que no només posa en perill la colla concreta,
si no també totes les colles infantils. Recordem que la Llei marca que l’edat mínim
per crema son 8 anys, per sota d’aquesta edat tots hem de ser conscients que en
cas d’accident s’estan assumint riscos (incompliment de legislació, no cobertura de
l’Assegurança, amb responsabilitats civils i penals)
Propostes de Contingut per a les Jornades de Colles Infantils:
Documentació necessària, legislació, autoritzacions paternes, altres continguts
de funcionament o consells per acolles Infantils.
Estem buscant llocs i data - la idea és poder fer- ho primer semestre 2019. Les
colles que vulguin ser seu de la jornada cal que envien proposta a junta@diables.cat

10.Proposta de col·laboració en els actes de la capital de la cultura 2019 a
Cervera
Presentació projecte Carranquers per realitzar una Trobada de Balls de Diables de
Catalunya en motius de ser la seu de la Ciutat de la Cultura al 2019. Aquesta
Trobada es realitzaria el 8 de juny de 2019 amb la participació de 20 Balls d’arreu
dels Països Catalans (sempre segons el suport econòmic que s’aconsegueixi).
Han calculat una despesa d’uns 22.000€ i sobre ingresos ja porten temps fent
campanya econòmica interna a més de presentar el projecte en diferents
Administracions.
La demanda que fan a Federació és suport econòmic, però no poden concretar
quantitat, ja que tots els suports d’Administracions (Cervera, Capital de la Cultura;
Departament de Cultura Generalitat de Catalunya i Diputació) estan pendents de
concretar.
Des de Junta es fa la següent proposta a l’Assemblea:
Donar recolzament des de la Federació amb la següent motivació  som
ciutat cultura catalana, actes Nacionals, oportunitat de visibilitzar la cultura del Foc i
món del Foc.
Des de Junta anirem fent seguiment del projecte amb Carranquers i en quan
es sàpiguen les aportacions de les Administracions i Ens Privats, es presentarà una
proposta concreta. Però es demana a Assemblea aprovació del suport econòmic,
encara per confirmar, segons tot l’anteriorment exposat.
ACORD: S’aprova per unanimitat donar suport al projecte presentat per Caranques i
es delega a la Junta Directiva de la Federació per a que concreti aquesta quantitat,
segons evolució dels suports i subvencions de les Administracions i Institucions
implicades.

11. Precs i preguntes
Diables de Lleida – comenten una incidència de manca de resposta de
l’Assegurança - van trigar 15 dies per atenció tot i tenir assegurança d’accident.
Des de Junta es consultarà què ha passat i mirar d’aclarir el procediment de
comunicació d’accident i penjar a la web els passos a seguir en cas d’accident.
Diables Rubí- Demanda Material sobre els Diables i Correfocs per projectes amb
Escoles. Pepe Enric farà arriba alguns documents i informació.
Sorgeixen queixes de manca de places als cursos RGCRE, especialment desprès
de veure que en el curs de Mora Ebre hi havia força cadires lliures.

President explica que és la Generalitat qui marca les places màximes a cada curs,
normalment entre 100-150. En aquesta ocasió l’espai tenia una capacitat per a 400
persones, però el límit d’inscripcions va ser 150.
Finalitza reunió a les 13,30h

ANNEX 1:
TRESORERIA – Concurs ENCESES 2018
Despeses 1er concurs nacional d'enceses a Picamoixons
3 Varis Marc (cola, piles, cartell concurs)
4i1

Varis Jordi gallego/xavi (aigües, transport, guix, benz.llums)
2 Lluís Camell Fotògraf

203,68
201,27
275,6

8 Estalella presentació concurs

107,44

9 Estalella piro concurs

498,24

6 Catalana encesa groc

268,62

7 Catalana piro concurs
22 Tomàs encesa groc
21 Tomàs piro concurs
32 Igual llaç groc + piro concurs

500
208,12
500
759,88

23 Proteció Civil Valls

102

24 Creu roja 2 ambulàncies

364

25 Fleca Flaqué (Dinar+Sopar)
26 Catà Germans (trofeus)
27 i 28

Reclams (Samarretes, cartells, acreditacions, etc)

29 Equip de so, pantalla, 2 escenaris

3999,93
354,53
316,72
2480,5

30 Integral group (roll-up)

120

31 Bombers brigada central

363

15 Tomàs piro Riudoms

150

10 riudoms segona plaça

500

11 Lo golafre piro + premi primera plaça

1150

12 la vella de gràcia + premi 3er concurs

450

13 Sa Forcanera Blanes

150

16 la Saca Sitgetana Espetegafocs

150

17 Bat Tàrrega

150

18 Alt Urgell

150

19 Bruixots Alcover

150

20 St. Cugat Sesgarrigues Sexes Foc

150

14 Amposta Lo Minotaure

150

5 Vilassar Mansuets de foc
Regal FDDC als presentadors (vestit diable recent nascut)

150
80

Catalana presentació concurs

105,03

costos transferències la Caixa

117,63

Total despeses
Subvenció Diputació de Tarragona
Ingrès sopars colles (acompanyants)
Total ingresos
Total despeses + ingresos (Cost real Concurs Picamoixons)

15376,19
3684,86
1450
5134,86
10241,33

ANNEX 2: Estat Comptes 2018

COMPTES ANY 2018 CaixaBank
INGRESSOS
Romanent any 2017 (13/01/2018)
Subvenció Generalitat per Federació
Ingressos Concurs Nacional d'enceses
Arç devolució
TOTAL

134.682,37
14.952,25
1.450,00
39,10
151.123,72

DESPESES
Manteniment+comissions bancaries
169,10
ARÇ Repartiment Subvenció Colles
9.113,79
Concurs Nacional d'Enceses (Picamoixons)
15376,19
Ens de Comunicació
300,00
Agència Tributaria (multa retràs antiga gestòria)
236,25
Telèfon
126,92
IdentiCAT
2983,26
Acte reivindicatiu (Banyoles/Girona) desembre 2017
1091,34
Comunity manager+comunicació (Ariadna)
588,34
Avellana Digital (manteniment web/hosting/soport web/pack s 3148,66
hore
TOTAL
33.133,85
Saldo a favor 15/12/2018

117.989,87

COMPTES ANY 2018 Caixa Guissona
INGRESSOS
Obrim compte el 10/7/2018
Subvenció Diputació de Tarragona Concurs
Google
Quotes 2017 i 2018 (193 Entitats de 296)
TOTAL

0,00
3.684,86
0,89
13.968,00
17.653,75

DESPESES
Devolucions Quotes
Concurs Tabals Xixo Lutier

TOTAL

Saldo a favor 13/12/2018

864,00
490,05

1.354,05

16.299,70

COMPTES ANY 2018
Guissona+ Caixa Bank
INGRESSOS
Total saldo Caixa Guissona

17.653,75

Total saldo CaixaBank

151.123,72

TOTAL

168.777,47

DESPESES
Total despeses Caixa Guissona

1.354,05

Total despeses CaixaBank

33.133,85

TOTAL

34.487,90

Saldo a favor 13/12/2018

134.289,57

ANNEX3: INFORME TASQUES COMUNICACIÓ 2018
INFORME SOBRE LA SECCIÓ DE COMUNICACIÓ DE LA FEDERACIÓ DE
DIMONIS I DIABLES DE CATALUNYA

Introducció
Des d’aquest 2018, la Federació de Dimonis i Diables de Catalunya (d’ara endavant FDDC)
compta amb una responsable de comunicació que se n’encarrega de l’actualització de la
base de dades així com la gestió i administració de les xarxes socials i la pàgina web. El
correu electrònic d’aquesta secció és comunicacio@diables.cat. Així doncs, qualsevol dubte
o consulta sobre algun d’aquests aspectes s’ha de fer arribar a aquesta adreça i no a la de
junta@diables.cat

Contacte amb les colles
Durant aquest 2018, la secció de comunicació de la FDDC ha estat actualitzant la seva base
de dades quant a colles i associacions. De les 296 colles que consten com a donades d’alta,
només s’ha pogut comprovar i actualitzar les dades de 165. Des del mes d’abril, s’ha
contactat mitjançant correu electrònic amb totes les colles i en alguns casos, també via
Facebook o telèfon mòbil. Els motius pels quals només disposem de 165 colles
actualitzades són diversos:
- 1. El correu electrònic del qual disposem ja no existeix i per tant ens rebota.
- 2. Les colles no consulten el seu correu electrònic.
- 3. Les colles consulten el correu electrònic, però no fan el gest de respondre el correu amb
tota la informació sol·licitada.
Davant aquesta situació, des de la FDDC demanem la vostra col·laboració per tal de
poder disposar d’una base de dades actualitzada i així facilitar la tasca de cobrament de
quotes així com també l’enviament d’informació rellevant mitjançant el correu electrònic. En
aquest informe s’adjunta un Annex amb el llistat de colles, el correu de les quals no ens
consta com a erroni i per tant, el motiu de no resposta seria el segon o tercer punt
esmentats. Així doncs, us recordem el correu electrònic al qual heu d’enviar la informació
necessària:
comunicacio@diables.cat Informació
que cal proporcionar:
Nom colla:
Adreça:
Correu electrònic:
NIF:
Compte corrent (inclòs en el document SEPA que ens heu de fer arribar, trobareu la plantilla a www.diables.cat):
Contacte (Telèfon i nom persona):
Web (enllaç directe):
Facebook (enllaç directe):
Twitter (enllaç directe):

Aquelles colles que ja van proporcionar les dades actualitzades, se’ls contactarà de nou per
tal que omplin el document SEPA i ens el retornin degudament omplert i segellat via correu
electrònic. Així doncs, us demanem de nou la vostra col·laboració per tal de realitzar aquest
procés el més ràpid possible.

Enviament de notícies i esdeveniments
La FDDC compta amb un grup de Facebook, que actualment compta amb 1467 membres,
on les diverses colles, grups i associacions pengen informació relativa a esdeveniments,
trobades, entre d’altres. No obstant, des de la FDDC ja vam fer arribar el nostre desig de
potenciar i impulsar la nostra pàgina web com a únic canal oficial de difusió
d’esdeveniments. El Facebook és un espai molt ampli en què la diversitat d’informació
publicada així com la participació dels membres pot dificultar la comunicació de la FDDC
cap a les colles. Així doncs, la FDDC utilitza el Facebook només per penjar informació que
també apareix al web així com també al canal de Telegram.
Per tant, recordem que si alguna colla vol que els seus esdeveniments apareguin al web cal
que enviïn tota la informació a comunicacio@diables.cat.
Aprofitem per comunicar-vos que de cara al 2019, la FDDC també comptarà amb un compte
de Twitter per completar la resta de canals de comunicació dels quals ja disposa i facilitar el
contacte entre l’entitat i les colles.
Rebeu una salutació cordial,
Ariadna Turull
Cervera, 13 de desembre de 2018

