
 
 

Assemblea Federació de Diables i Dimonis de Catalunya.                         
Data:10/02/2019 
Lloc: Sant Sadurní d’Anoia 
 
Colles assistents: 

 

Sem’n Refum Diables del Pla de Santa Maria 

Diables Molins de Rei, L’Agrupa Diables Infantils Potafocs 
Castellbisbal 

Diables de la Creu Alta Carranquers 

Front Obert de la Cultura (Diables del 
Carmel) 

Colla de Diables del Prat 

Diables de la Riera de Rubí Diables Casc Antic , Barcelona 

Diables de Lleida Diables d’Alforja 

Ball de Diables els 7 cervells de Jesús Bocs de Can Rosés 

Ball de diables de Ribes, colla Jove Fills de la Flama 

Diables del a Verneda Foc i Gresca de Tarragona 

Diables de Manresa Xaliga Ball de diables de Sabadell 

Diables de Terrassa Sant Llorenç 

Dracs de la Bisbal Diabòlica de Gràcia 

Diables de Piera Ball de Diables del Prat de Llobregat 

Diables de Voramar del Serrallo Colla de diables de Riudoms 

S’ACREDITEN MES TARD 

Forques de Can Deu Diables de Sant Cugat 

Ball de diables de caldes de Montbui   

 
Colles que excuses assistència: 

 
 Escamot dels Diables  

 Sant Martí Sarroca 
 

Gargoles de Foc de Banyoles 

 
 
RESUM DE L'ACTA: 
 
1.Acreditació de les Colles 

 
 S’acrediten 28 colles  

 
2. Lectura i aprovació de l’Acta anterior →  
 
L’Acta de l’Assemblea General del 16 de desembre de 2018 es va enviar juntament 
amb la convocatòria. 
   ACORD: S’aprova per unanimitat. 



 
3. Altes i Baixes 
 
  No s’han presentat sol·licituds d’Alta, ni comunicat Baixes.  
Si que ha arribat una sol·licitud d’una Associació de Teatre que a constituït una 
comissió de foc, però que principalment es dedica a la producció teatral.  Des de 
Junta se’ls ha demanat més informació sobre les seves finalitats i activitats per tal 
de poder valorar la seva pertinença a la Federació.  
 
4. Informe del president sortint 
 

EL President fa un breu resum dels projectes duts a terme durant aquets 2 darrers 

anys:  

- Implantació de la nova WEB que actualment s’està acabant de completar. 

- Nova Assegurança 

o Any 2017 –  150 associades RC i 76 Accidents 

o Any 2018 – 176 associades a RC i 120 Accidents 

o Estalvi de mitja per cada colla amb la nova assegurança ha estat de 

uns 263€ 

Pel 2019 es mantenen els preus i baixa de preu la defensa jurídica  

A més a més ARÇ ens ha retornat uns 5900€ (amb IVA), uns 4900€ (nets)  

de raport de l’Assegurança, tal com es va signar amb la Corredoria ARÇ en 

cas que aquesta tingués més beneficis dels previstos. Aquest raport 

correspon a les Assegurances del 2017 (el benefici es calcula un cop tancat 

el cicle d’assegurat – d’abril a abril) per tant aquest 2019, esperem que ens 

puguin ingressar més de raport, ja que al 2018 hem tingut un augment de 

colles adherides a l’Assegurança.  

- Concurs Nacional d’Enceses realització del Primer Concurs d’Enceses al 

2018 i continuïtat d’aquest Concurs. Així com també el Concurs Nacional de 

Tabal Tradicional. 

- A més també s’ha estat treballant en el canvi de format i contingut dels 

CURSOS de RGCRE  - es segueix treballant amb la Generalitat per millorar 

continguts. 

- També hem col·laborat en l’elaboració d’un manual per a la formació dels 

membres de les colles infantils, que esperem en breu poder presentar.  
 
 

5. Eleccions de la Junta de la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya 
 

NO s’ha presentat cap candidatura. Per tant des de Junta es presenta una 

continuïtat de Junta amb un canvi en la Secretaria. 

 

Es constitueix la Taula Electoral amb l'ajuda del més jove, més gran i de dos 
voluntaris per estar a la taula i poder dur a cap les eleccions. 
Membres de la Taula Electoral:   El més gran:  Rafel Lluis Rofes 
     El més petit:  Daniel Sanjuan 
     Voluntari 1: Sara Ripoll 
     Voluntari 2: Vanessa Ambroso 
 



Explicant el procés de les eleccions i es llegeix la única candidatura que s'ha 
presentat fins al moment. 
  President: Pep Enric  

           Vicepresident: Alex Rodríguez 
  Secretaria: Ricard  Cazorla Urgell 
           Tresorer: Jordi Lloberes 
  Vocal organització: Anton Morales 
  Vocal Territorials: Jordi Gallego 

  Vocal Promoció: Xavier Doblas Coll   

  Vocal Relacions Públiques: Antoni Cruces 
   
Es realitza la votació, amb el següent resultat:    
  A favor 27           En contra 0  Abstencions 1  Total vots: 28 

  

6. II Concurs Nacional d’enceses. 
 

Marc Gascó, coordinador del Concurs presenta la seva excuses per problemes 

familiars. 

President i Tresorer exposen les Colles presentades pel 2n concurs Nacional 

d’Enceses que es realitzarà el 4 de maig a Riudoms.  

Es recorden els requisits per a participar: 

- Ser membres de la Federació 

- Estar al corrent del pagament de les Quotes 

- Estar present durant el sorteig de colles participants al Concurs. 

- Es comenta que des de la coordinació del concurs s’ha decidit que les colles que 

van participar al concurs de l’any passat, enguany no participessin, per tal de 

donar possibilitat a altres colles de tots els territoris. 

Es comproven les colles presents al sorteig. De les 16 colles que s’han presentat, 

només han assistit al sorteig 11 colles.  Des de Junta es proposa que en les 

Vegueries que només hi hagi 1 o 2 colles presentades, no es tingui en compte si 

estan presents o no a l’assemblea.  

Aquest aspecte obre un intens debat a l’Assemblea sobre la necessitat de revisar les 

bases. 

 

S’ACRODA: 

- NO tenir en compte l’assistència a l’Assemblea per aquelles Vagueries que 

només s’han presentat 1 o 2 colles. 

- Donar 48h de marge per que totes les colles presentades, puguin posar-se al 

dia del pagament de quotes pendent. 

- En les Vegueries que s’han presentat més de 2 colles, el sorteig es realitzarà 

només amb les colles assistents.  

- Per a la 3a Edició del Concurs es convocarà una Assemblea prèvia a la 

convocatòria per tal de recollir totes les propostes de modificació i aclariments 

per a modificar les bases del Concurs.    

 
 
Colles presentades:  
*Marcades en groc – les colles no presents durant el sorteig 



Vegueria de Girona: 
 Sense Inscrits  
 
Vegueria de les terres de l’Ebre: 
 Sense Inscrits 
 
Vegueria de Catalunya Central : 
Diables de Manresa  ( Xàldiga Taller de 
festes ) 
 
Vegueria de Lleida i Pirineus: 
Diables i tabalers de les borges del camps 
( grup recerca ) – No presents 
 
Vegueria de Tarragona: 
Colla de diables Foc i Gresca  
Ball de diables de Valls (Unió Anelles de 
la Flama ) 

 
Colla de diables Voramar del Serrallo  
 
Vegueria del Penedès: 
Ball de diables dels Monjos Espantus   
Ball de diables de Ribes Colla Joves 
Colla de diables d’Olesa de Bonesvalls 
 
Vegueria del Barcelonès: 
Diables de Sants  
Diables d’Argentona 
Ball de diables de caldes de Montbui  
Ball de diables del Prat del Llobregat  
Colla de diables Diabolica de Gràcia 
Diables Molins de Rei l’Agrupa 
Diables de la Creu Alta    
Diables de Terrassa  
 

 

Es procedeix al sorteig de les places als pel concurs, a través de la web:  

https://www.sortea2.com/sorteos#resultados 

Colles participants al II Concurs Nacional: 
 

 

Vegueria de Girona: 

 Sense Inscrits 

 

Vegueria Terres de l’Ebre:  

 Sense Inscrits 

 

Vegueria de la Catalunya Central: 

Diables de Manresa (Xàldiga Taller de 

festes) 

 

Vegueria Ponent, pirineus i Aran: 

Diables i tabalers de les Borges (grup 

de recerca)  

 

Vegueria Tarragona: 

Colla de diables Foc i Gresca  

Colla de diables Voramar del Serrallo  

Suplent: Ball de Diables de Valls  

 

Vegueria Barcelonès: 

Diables de la Creu alta de Sabadell  

Diables de Terrassa  

Suplent: Ball de Diables del Prat de 

Llobregat 

 

Vegueria del Penedès: 

Ball de diables dels Monjos Espantus 

Ball de Diables de Ribes Colla Joves  

Suplent: Colla de diables d’Olesa de 

Bonesvalls  

 

7. Col·laboració en els diferents actes de Cervera Capital de la cultura 
2019. 
 

   Els representats del Ball de Diables de Cervera – Els Carranquers presenten més 

detalls de la seva proposta de la Trobada de Balls de Diables dels Països Catalans, 

que ja van presentar a l’anterior Assemblea.    

 La data definitiva de la Trobada serà el 8 de juny 

 Programa:   

- Cercavila Ball de Diables Infantil – 4 colles 

- Mostra ball parlat de petits 

https://www.sortea2.com/sorteos#resultados


- Trobada Ball Tradicional de diables – 20 colles 

   Ja tenen més clars les aportacions que rebran des les diferents Administracions i 

per tant fan una proposta concreta de l’Aportació que demanen a FDDC.  

Pressupost: 

    Pirotècnia   18.000 € (500€ x ball Infantil + 800€ x ball Adult) 

    Sopar      2.500 € 

    Publicitat         500 € 

    Altres     3.000 €  (equip so, seguretat, ambulància, bombers) 

Ingressos: 

     Aportació Pròpia     6.000€ 

     Administracions   12.000€ (Paeria, Diputació i Dep. Cultura) 

     FDDC       6.000€ (4.000€ ball diables gran i 2.000€ per infantil) 

pagament directa de la pirotècnia  

La proposta de Carranquers és considerar a la Federació com a coorgantizadors de 

la Trobada conjuntament amb els Carranquers i firmar tots els convenis amb les 

diferents Administracions conjuntament, aquest fet donaria també molta visibilitat a 

la Federació.   

   

 Sobre un debat obert sobre si  FDDC ha de subvencionar una activitat d’aquest 

tipus, debat que ja s’ha tingut en altres ocasions (aportació econòmica al IdentiCat, 

Fira Món del Foc o Acte del 1 octubre a Girona)  

   President explica de nou els criteris que es van acordar per realitzar aportacions 

econòmiques per a actes de foc, aquets son:  actes d’àmbit nacional i de 

representativitat que ajudi a difondre i visibilitzar el món de la cultura del foc.   

 Es procedeix a votar l’aportaicó econòmica de 6.000€ en concepte de pirotècnia 

dels participants a la Trobada de Balls de Diables. 

 

S’ACORDA: 

 Per unanimitat l’aportació econòmica de 6.000€ a la Trobada que és realitzarà el 8 

de juny a Cervera.  

 

8. Precs i preguntes. 
 
Assegurança:  
  President comunica que les Colles de Girona han demanat suport de la Federació 
ja que Caselles i Sans deixa de ser el corredor de les Assegurances de Foc i per 
tant les colles que han mantingut les Assegurances amb aquesta Corredoria es 
quedaran sense suport a partir de l’Abril.     
Des de la Junta s’enviarà un mail a totes les colles afectades amb els documents i 
passos necessaris per comunicar a la companyia asseguradora la renuncia de la 
pòlissa i poder-se adherir a la pòlissa conjunta de la FDDC a través d’ARÇ 
Corredoria.  
 
Demanda de mes cursos de RGCRE a l’any: 
Diabòlica de Gràcia comenten que han renovat la Junta i no van poder accedir a l 
‘ultima formació de RGCRE per falta de places.  Per aquest motiu plantegen la 
possibilitat de poder realitzar mes formacions i no només 2 a l’any.   



Pep Enric explica que és la Generalitat que limita tant el nombre de formacions 
durant l’any, com el nombre de places de participants.   També comenta la 
importància que les colles es responsabilitzin de l’assistència als cursos (en les 
darreres edicions hi ha hagut forces absències sense avisar amb temps per poder 
convocar a gent el llista d’espera. 
  
Colla de Torrafoc de Tarragona – no ens deixa participar als Correfocs de 
l’Ajuntament tot i que ja som una colla de 10 anys. President comenta que això ho 
parlem en petit comitè amb les colles implicades.  
 
Comunicació: 
  Necessitem que les colles enviïn els actes que es fan per tal d’anar omplint de 
contingut el calendari  i que la web de Diables esdevingui una referencia per a 
cercar actes de foc en tot el territori.  
Cal enviar un mail a:     comunicacio@diables.cat 
amb 4 línies de l’activitat i una imatge o cartell per que es pugui penjar a la web.  
 
Actualització Base Dades: 
  Des de l’abril del 2018 estem intentant actualitzar les Dades de totes les colles de 
les 320 colles associades, tenim unes 200 amb les dades i Manament SEPA 
actualitzades.   
  És urgent que les colles actualitzin dades.  
  De les 320 colles, només s’han passat 194 quotes i d’aquestes ens han tornat 15 
quotes retornades per erro de IBAN o manca de fons.  
  En les properes Assemblees caldrà decidir que fem amb totes aquelles Colles que 
no han actualitzat les seves dades.  Recordem que en cas que no s’estigui 
Federades, no podran adherir-se  a les Assegurances de la Federació.  
 
També tenim forces correus que ens retornen per tant s’aconsella que les colles ens 
facilitin un correu de l’entitat i no personal. Quan la persona que rep els correus 
deixa la colla o hi ha canvis en la Junta és un problema.  
 
Llei de protecció de dades:   
   Vicepresident comunica que entre aquesta setmana i la propera totes les colles 
rebran un correu sobre l’acceptació de l’ús de les dades per complir amb la 
normativa de la Llei de Protecció de Dades. ÉS MOLT IMPORTANT   que totes 
les colles contestin i activin la casella d’acceptació de les condicions de comunicació 
que s’enviarà.   
Pot ser que aquest correu arribi a la carpeta de Spam o personal, per això caldrá 
que tothom estiguem atents als correus durant la propera setmana.    
 
 
Finalitza reunió a les 12,40h 

A Sant Sadurní d’Anoia, 10 de febrer de 2019. 

 

 

 

Vist i plau 

La Secretària      El President     

mailto:comunicacio@diables.cat

