Colla Castellera Xiqüelos i Xiqüeles del Delta

Acta 5ª Assemblea General:
14 de gener del 2017
Local de Sant Carles de la Ràpita
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ACTA DE LA 5ª ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DIA: Dissabte 14 de gener de 2017
HORA: A les 18:00 h en primera convocatòria i a les 18:30 h en segona convocatòria.
LLOC: Local d'assaig de Sant Carles de la Ràpita. Carrer d'Alba, 2 (darrere el mercat)
Hora d’inici: 18:30
Hora de finalització: 20:15

ORDRE DEL DIA:
01. Aprovació darrera acta
02. Memòria de la junta de govern 2016
03. Modificació Reglament Règim Intern
04. Tancament econòmic 2016 i pressupost econòmic 2017
05. Renovació càrrecs junta govern
06. Objectius junta govern + comissions
DESCANS
07. Memòria de la junta tècnica 2016
08. Renovació càrrecs junta tècnica.
09.Objectius junta tècnica 2017.
10. Proposta colles del sud 2018
11. Canvi de domicili.
12. Barra del local d'assaig.
13.- Torn obert de precs i preguntes.
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Acta:
Presideix la mesa de l’assemblea el Sr. Miquel Martí , i compareix conjuntament amb la
resta dels membres de junta: Sr Agustí Grau, Sr. Juan Carlos Castellà, Sr. Roberto Abril, Sra.
Cristina Pérez, Sr. Victor Segura, Sr. Sergi Calvo, Sr. Ismael Oliver, i la Sra. Maria Fibla.
A les 18:30 hores el Sr. Miquel Martí, com a president de l’entitat, dóna la benvinguda a
tothom i agraeix l'assistència. Tot seguit cedeix el torn de paraula al Sr. Victor Segura, que com a
secretari actual tractarà el primer punt de l’assemblea en relació a l’aprovació de l’acta anterior.
Iniciem l’assemblea amb 42 socis amb dret a vot més 6 autoritzacions de vot delegat
correctament complimentades.
1. Aprovació darrera acta
Donada per llegida i entesa la darrera acta del’ Assemblea General realitzada el passat 29
de gener de 2016, el Sr. Victor Segura, com a secretari actual de la colla, crida als assistents per a la
votació en relació a l’aprovació d’aquesta acta amb el següent resultat:
-

A favor 41 vots
En contra: 0 vots
Abstencions: 7 vots
L’acta de la darrera assemblea queda aprovada.

2. Memòria de la junta de govern 2016
El president comença la seva intervenció en aquest punt comentant l’evolució en el nombre
de socis des de l’exercici anterior, que ha passat d’un total de 165 a data gener de 2016 a 164 socis a
data desembre de 2016. També comenta que s’han realitzat un total de 15 reunions de junta
administrativa, amb el conseqüent sacrifici que això comporta per als seus membres.
Posteriorment comenta les actuacions realitzades destacant que han estat un total de 12, 5
menys que l’any anterior. També destaca que s’han realitzat 8 desplaçaments fora del territori.
Destaca com a altres fets importants l’adquisició de la xarxa de seguretat per a l’assaig, la
instal·lació de les segones barres paral·leles a la paret per a un millor assaig de les rengles,
l’adequació i millora del local amb la retirada de les rajoles trencades, remodelació de les parets i
neteja del local.
Posteriorment comenta la participació de la colla en diversos actes e iniciatives, com ara
assajos especials a diferents localitats, reunions amb la coordinadora pel tema de la llei de
protecció de menors, celebració del dia del casteller, correbars a càrrec dels músics de la colla amb
intercanvi amb altres colles, diferents excursions, el sopar de Nadal amb gran participació ( 57
adults i 12 infants de canalla), realització d’assajos voluntaris fora de temporada, assistència al
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campionat intercasteller de Tarragona, i la participació en la marató de donació de sang a
Amposta (assistència que ens han reconegut amb un diploma lliurat a la colla).
3. Modificació Reglament Règim Intern
El Sr. Roberto Abril, com a responsable de la comissió de seguretat i salut de la colla
proposa per a votació i aprovació per part de l’assemblea l’ampliació d’un punt del Reglament de
Règim Intern que digui:
«Si un casteller amb expedient sanitari obert, no atén a raons després de ser
avisat per el coordinador de Seguretat i Salut de que no pot participar de les
activitats castellers de la colla (diades i assajos). L’expedient passarà a ser
valorat en Junta. Es valorarà el possible tancament de l’expedient la qual cosa
pot comportar la pèrdua de tots els drets sanitaris que afectin a la persona en
qüestió.»
Comenta que aquesta modificació es proposa en línia amb les recomanacions i directrius
que es marquen des de la Coordina de Colles Castelleres.
El punt es sotmet a votació amb el següent resultat:
-

A favor 46 vots
Abstencions: 1 vots
En contra: 0 vots
La modificació del RRI queda per tant aprovada.
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4. Tancament econòmic 2016 i pressupost econòmic 2017
La Sra. Cristina Pérez, com a responsable de l’àrea econòmica de la colla, procedeix en
primer lloc a presentar als assistents una projecció amb el compte de resultats de l’exercici 2016
següent:

La Sra. tresorera apunta que en aquest compte de resultats del 2016 falten a cobrar 3
actuacions corresponents a aquest exercici, així com també la subvenció de l’Ajuntament
d’Amposta.
Posteriorment explica de manera breu cada partida del compte de resultats, tant dels
ingressos com la part de les despeses i es demana als assistents per si tenen cap dubte o pregunta,
sense que hi hagi cap intervenció per part dels assistents. En aquest punt també fa saber el saldo al
compte corrent que ha data d’avui és de 4.281,78 €
Amb una segona projecció, es presenta el pressupost 2017 d’ingressos i despeses següent:
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Explica també de manera breu cada partida del pressupost 2017, tant dels ingressos com de
les despeses i es demana als assistents per si tenen cap dubte o pregunta, sense cap intervenció
per part de l’assemblea, per la qual cosa es sotmet seguidament a votació per a la seva aprovació
amb el següent resultat:
-

A favor 49 vots
En contra: 0 vots
Abstencions: 3 vots
El tancament econòmic 2016 i pressupost econòmic 2017 queda per tant aprovat.

5. Renovació càrrecs junta govern
Tracta aquest punt el president Sr. Miquel Martí que inicia el seu discurs demanant a
l'assemblea si hi ha alguna proposta alternativa a l’actual de junta de govern. No hi ha cap.
Per tant, proposa la següent situació de junta de govern 2017:
-

President: Sr. Miquel Martí (continua amb el càrrec)
Vicepresident: Sr. Agustí Grau (Continua amb el càrrec)
Secretari: Sr. Joan Carles Castellà (substitueix al Sr. Victor Segura que deixa el càrrec).
Tresoreria: Sra. Cristina Pérez (continua amb el càrrec).
Cap de colla: Sr. Sergi Calvo (continua amb el càrrec).
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-

Vocal 1: VACANT (deixa el càrrec la Sra. Marga Ferré).
Vocal 2: VACANT (deixa el càrrec la Sra. Maria Fibla).
Vocal 3: VACANT (deixa el càrrec el Sr. Joan Carles Castellà que passa a ser secretari).
Vocal 4: Sr. Roberto Abril (continua a la comissió de seguretat i salut)
Cap de músics: Sr. Ismael Oliver (segueix amb el càrrec).

Destaca aquestes tres baixes als càrrecs de vocal i anima als assistents a que participin i
s’animin a ocupar aquests càrrecs durant aquest exercici.
Finalment el Sr. president comenta que té la previsió de fer baixa del càrrec de cara a
l’exercici 2018, així que anima als assistents a que es presentin candidatures per tal de substituir-lo.
Es porta a votació la renovació del càrrec de junta de govern amb el següent resultat:
-

A favor 45 vots
En contra: 1 vots
Abstencions: 3 vots
Queda per tant aprovada la renovació de la junta de govern provisional per a l’exercici 2017.

6. Objectius junta govern + comissions
El Sr. president passa a comentar els principals objectius de la junta de govern de cara a
l’exercici 2017:
-

-

Aconseguir la sessió d’un local propi i d’ús exclusiu per a la colla que millori la situació
actual. En aquesta línia el president ja ha començant a treballar establint els primers
contactes amb l’alcalde de la ciutat d’Amposta, que ha plantejat la possibilitat que en un
futur es pugui cedir el local de l’antic escorxador, encara que de moment han estat
converses informals sense cap concreció.
Aconseguir nous patrocinadors, a part de l’actual que la colla té amb la Cambra Arrossera
d’Amposta.
Seguir amb la línia de treball actual mirant de garantir l’estabilitat social, la incorporació de
nous socis, el manteniment i millora del local actual, així com l’establiment de les bases
necessàries per tal de garantir la millora tècnica de la colla .

Pel que fa a la resta de comissions, el Sr. Cristian Aragón passa a presentar amb projeccions
les qüestions següents referents a la comissió de l’Àrea Social:
-

Presentació de la comissió de l’Àrea Social: Amb l'objectiu de cohesionar la colla aquest any
es crea oficialment la comissió d'Àrea Social per tal de potenciar tot el referent a les
activitats socials de la colla. La formaran Cristian Aragón, Maria Fibla i Toni Gómez, tot i
que la comissió restarà oberta a tot aquell/a que hi vulgui formar part. Durant l'any passat
va arrencar de forma no oficial i va ser un any que va servir per comprovar quines activitats
van tenir més o menys èxit, quines es poden millorar i quines haurien de canviar de data o
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-

-

format. La idea d'aquest any és repetir les activitats que ja funcionen, millorar o repensar
les que no i provar/elaborar-ne de noves.
Presentació de les activitats de caire social fetes al 2016: Foto-pilar moleta del Remei +
dinar, pilars + cercavila + vermut per a LGTeBre, ruta Kayak + dinar a Deltaventur, Diada del
casteller, Diada de Sant Joan a Valls, assaig a la platja de la Ràpita, Fabricació
Banderoles/domassos, assaig porta-amic pre-aniversari, part musical de l’aniversari
BlauDelta, 2n Correbars Músics Blaudelta + dinar + Kutreparty, Marató de donació de sang
a Amposta i pilar, III Concurs Intercasteller d'Escalada en Bloc, i la tossinada de la Joves
Valls.
Presentació de la proposta d’activitats socials per al 2017: Torneig intercasteller futbol sala
al gener (no inscrits per falta d'equip), calçotada a Lo Maset (març), Foto-pilar amb
localització triada per votació, activitat d'esport d'aventura (estiu), Diada de Sant Joan a
Valls (23-24 de juny), assajos especials i "porta-amic ", aniversari BlauDelta (part de la festa
musical al setembre), Diada de Santa Úrsula a Valls, 3r Correbars Músics Blaudelta + dinar,
Marató de donació de sang + pilar, activitats socials amb altres colles, tossinada Valls
(desembre), altres intercanvis i col·laboracions amb altres associacions locals així com
altres que vagin sortint.

El Sr. Cristian Aragón acaba la seva intervenció comentant que totes aquestes activitats
s’aniran comunicant via Facebook de la colla.
Per la seva part, el Sr. Roberto Abril (Comissió de Seguretat i salut) comenta les
consecucions d’aquesta àrea per a l’any 2016, com ara la senyalització d’emergència al local
d’assaig, així com la instal·lació d’extintors i les diferents retolacions i cartells amb dades de
contacte e indicacions en casos d’emergència.
També comenta que seguirà treballant en aquesta línia per tal de mantenir la seguretat i la
salut de la colla durant el 2017.
Finalment el Sr. president insta als representants de la resta de comissions per si volen
presentar els seus objectius o novetats sense que hi hagi cap aportació més, per la qual cosa
s’entén que continuaran treballant en la línia actual.
DESCANS (10 min.)
7. Memòria de la junta tècnica 2016
El Sr. Sergi Calvo com a Cap de Colla presenta la memòria tècnica 2016. Destaca que ha
estat la temporada on hi ha hagut més renovació en qualsevol de les posicions dels castells. S’ha
consolidat una progressió tècnica i sobretot d’actitud, ja que aquesta temporada s’han hagut de
superar molts obstacles.
Per altra banda, apel·la a la joventut de la colla per a justificar la certa improvisació que de
tant en tant s’ha pogut presentar durant la temporada, i fa autocrítica demanant disculpes per si
algú s’ha sentit ferit durant la seva gestió, assegurant que no hi ha hagut cap intencionalitat.
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Reivindica les actuacions locals i anima a la colla a la participació en aquestes, donat que és
on la colla aconsegueix la major part dels ingressos. També destaca les visites tècniques que s’han
fet a altres colles com Joves de Valls, Salt, Jove de Tarragona, Sagrada Família, Xics Caleros ..., així
com la col·laboració en diferents actes (Diada 11 de setembre, aplec del Sènia, donació de sang ...).
Fa un agraïment a la junta de 2016.
Finalment presenta el següent resum de construccions 2016:
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8. Renovació càrrecs junta tècnica
Prossegueix el Cap de Colla reiterant l’agraïment a la junta tècnica sortint i presenta
mitjançant projeccions la renovació dels càrrecs de junta tècnica per al 2017 que queda de la
manera següent:
-

Pinyes: Imma Fumadó (cap), Andreu Fornós, Vanessa Giménez i Judit Sancho.
Troncs: Joel Valldepérez (cap), Josep Riba, Gerard Torta i Roberto Abril.
Canalla: Agustí Grau (cap), Marc Ferré, Cristina Pérez i Mercè Parrot

Com a novetat, enguany es crearà la figura de co-cap de colla, càrrec que ocuparà Imma
Fumadó, que complementarà o suplirà la feina del cap de colla en cas de necessitat.
Es sotmet a l’assemblea per a l’aprovació d’aquesta junta tècnica amb el següent resultat:
-

A favor 41 vots
En contra: 4 vots
Abstencions: 8 vots
Queda per tant aprovada la proposta de renovació de la junta tècnica per al 2017.

9. Objectius junta tècnica 2017
Continua exposant aquest punt el Cap de Colla exposant els següents objectius de la junta
tècnica per al 2017:
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-

-

Normalitzar la gamma alta de 6, consolidant-la i afermant un domini ampli.
Crear la figura del “padrí” que acompanyi i assessori als nouvinguts i que faci l’entrega de
camises un cop esdevinguts els nous com a castellers i castelleres Blaudelta.
A nivell de pinyes es pretén incidir més en la col·locació de les mans, dedicant-t’hi més
temps a l’assaig a la millora d’aquesta qüestió, així com a reforçar l’atenció i la concentració
quan es fan les proves.
A nivell de troncs es pretén continuar apostant pels “castells escola”, reforçant el treball
físic i de l’equilibri.
A canalla es vol incidir en la millora tècnica i en tres aspectes que es consideren molt
important: la cohesió de grup, l’esforç i el respecte.
A nivell de colla i diades, es mirarà que en cadascuna de les actuacions es pugui oferir als
castellers un àpat o refrigeri que serveixi com a premi per l’esforç i serveixi a la vegada com
a reclam per aconseguir més presencia i participació dels castellers i castelleres a les diades.

Tot seguit presenta una proposta de calendari de temporada per a diades, sortides de
canalla i àrea social:
























4-5 MARÇ: Possible calçotada a Deltebre
25 MARÇ: Festes de la Magdalena de Castelló. Amb la Conlloga.
8-9 ABRIL: Activitat de canalla
14 a 17 ABRIL: Vacances Setmana Santa
23 ABRIL: Diada Mas de Barberans.
1 MAIG: Diada a Perafort. Amb Joves Valls i altres
27 MAIG: Diada a Camarles. Amb Xiquets Vila-seca i X. Alcover.
17 o 18 JUNY: Foto-pilar
24-25 JUNY: Sant Joan a Valls
8 JULIOL: Diada a Jesús. Amb Castellers de Tortosa
15 JULIOL: Diada a Tortosa. Amb C. Tortosa i C. Jove Barcelona
23 JULIOL: Diada Ebrenca. Amb Los Xics Caleros.
24 JULIOL a 21 AGOST: Vacances d’estiu
29-30 JULIOL: Activitat de canalla
11 AGOST: Taller-exhibició festes d’Amposta
3 SETEMBRE: Diada a Ulldecona
10 SETEMBRE: Diada Alcover. Amb X. Alcover i altres
11 SETEMBRE: Possible pd4 a la Diada Nacional de Catalunya
30 SETEMBRE: Aniversari. Amb Joves Valls, Nens del Vendrell i Nyerros
22 OCTUBRE: Santa Úrsula a Valls
29 OCTUBRE: Muixeranga
5 NOVEMBRE: Trobada de Colles del Sud a Cornudella de Montsant
Altres sortides i activitats pendents de confirmar data: sortida canalla i correbars músics, ...
entre d’altres.
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Proposa inici d’assajos per al proper 20/01/17, amb dos divendres d’assaig al gener i assajos
el dimarts i divendres la resta de temporada. El dimecres quedarà obert per a tecnificació
voluntària.

-

Pel que fa a l’horari d’assaig, el Cap de Colla proposa:
DIMARTS: inici 19:30 h. (canalla) i 20:00 h. (general)
DIVENDRES: inici 20:00 h. (canalla) i 20:30 h. (general)

En aquest punt l’assemblea obre debat per si els divendres d’assaig s’ha de fer descans per a
sopar o si pel contrari s’ha de fer tot l’assaig seguit. La decisió es porta a votació amb un empat a
18 vots en la primera volta. En una segona volta de votacions guanya l’opció de fer descans per un
sol vot (19 a favor i 18 en contra), per la qual cosa la junta tècnica es compromet a fer descans per
sopar els divendres d’assaig encara que es compromet a que aquesta aturada sigui breu per tal de
no allargar els assajos amb excés.
10. Proposta Trobada Colles del Sud 2018
El Sr. Agustí Grau presenta a l’assemblea la intenció de la Colla d’organitzar la Trobada de
Colles del Sud per al 2018, coincidint amb el 5è aniversari de la colla. La idea neix arran de les
converses amb les colles organitzadores anteriors (Cambrils i Vilaseca) i donat que al 2017 ja hi ha
seu organitzadora (Cornudella de Montsant), per la qual cosa es disposaria d’un període de gairebé
2 anys per tal de poder-ho organitzar amb garanties.
Proposa un calendari de treball que consistiria en la recollida d’informació a Cambrils i
Vilaseca durant el 2017 per posteriorment fer assemblea extraordinària per a l’aprovació de la
proposta definitiva (lloc de l’esdeveniment, dates, condicions,...).
Es porta la proposta a votació amb el següent resultat:
-

A favor 48 vots
En contra: 0 vots
Abstencions: 5 vots

Per tant, queda aprovada la proposta de començar a treballar per a l’organització de la
Trobada de Colles del Sud per al 2018.
11. Canvi de domicili social
El Sr. Roberto Abril proposa a l’assemblea l’aprovació del canvi de domicili fiscal actual de la
colla que actualment es troba ubicat al domicili particular dels socis Sr. Joan Ferré i Sra. Maria
Teresa Pons, per tal de canviar-lo a l'hotel d'entitats del carrer Verge del Carme nº 12 d’Amposta,
on es troba l’oficina i despatx de la Colla.
També proposa la contractació d’un apartat de correus a Amposta per tal de derivar tota la
correspondència allí evitant així les molèsties al socis anteriorment anomenats.
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La proposta es sotmet a votació amb el següent resultat:
-

A favor 51 vots
En contra: 0 vots
Abstencions: 1 vots

Per tant, queda aprovada la proposta de canvi de domicili i contractació de l’apartat de
correus.
12. Barra del local d'assaig
La Sra. Imma Fumadó (Cap de Pinyes) proposa a l’assemblea l’aprovació d’un canvi
d’ubicació i d’horari de funcionament de la barra-bar de l’assaig. Aquesta mesura prenent afavorir
un millor desenvolupament dels assajos evitant les distraccions. Es tracta de traslladar la barra del
rebedor del local cap a l’interior i de tancar el servei del hores d’assaig per tal de reobrir el servei en
acabar l’assaig deixant-lo obert fins a un hora per tal de que els assistents puguin prendre una
beguda.
Per altra banda, donada la renúncia de la Sra. Marga Ferré a gestionar el servei de barra
aquesta temporada, també es fa una crida als assistents a que presentin candidatura per tal de
responsabilitzar-se del servei, sense cap voluntari o voluntària per el moment.
La mesura genera debat entre els assistents amb postures a favor i en contra, i finalment es
porta a votació amb el següent resultat:
-

A favor 34 vots
En contra: 9 vots
Abstencions: 7 vots

Es dóna per tant aprovada la proposta de canvi d’ubicació i horari del servei de barra a falta
d’assignar algú responsable del seu servei.
13. Torn obert de precs i preguntes
El Sr. Joan Ferré fa saber als assistents que la secció local de Xerta de l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC) ha fet servir una imatge de la colla (foto d’un pilar al pont d’Amposta pels actes de
la Diada del 2013) per tal de promocionar un acte que realitzarà aquesta entitat el proper 22 de
gener a Xerta, i volia saber si des de la junta o des de qualsevol altre estament de la colla s’ha
mantingut cap contacte o s’ha donat cap mena de permís per a la utilització d’aquesta imatge.
Presenta el seu malestar donat que s’ha emprat la imatge de la colla per tal de promocionar
un acte de caràcter polític que pot crear tensions entre els membres de la colla ja que no tothom es
pot sentir identificat amb les idees i propostes de la ANC.
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Contesta el Sr. Agustí Grau afirmant que ni des de junta ni des de cap altre estament de la
colla s’ha donat cap mena de permís, al menys que sàpiga. També comenta que ha vist la imatge i
que es tracta d’una foto presa a la via pública i que en aquella ocasió la colla encara anava vestida
de blanc, per la qual cosa no se’ns pot identificar com a Xiqüelos i Xiqueles del Delta, per la qual
cosa serà difícil demanar cap mena de responsabilitat o retirada de la mateixa.
Finalment per acabar, el president Sr. Miquel Martí assegura al Sr. Joan Ferré que
traslladaran la seva queixa a l’ANC de Xerta i demanaran les explicacions oportunes d’aquest
assumpte, comprometent-se a traslladar-li la seva resposta.
En una segona intervenció, la Sra. Núria Villalbi demana a junta quines són les seves
intencions per tal d’evitar que la colla faci actuacions en solitari donat el risc i el sobreesforç que
això comporta per als castellers i castellers. També demana per quins són els objectius en quan a
castells per a aquesta temporada.
Respon el Cap de Colla Sr. Sergi Calvo assegurant que s’ha mirat de contractar totes les
actuacions amb un mínim de dues colles, rebutjant si fa falta les peticions d’actuacions en solitari
per desgast i risc que això comporta. S’ha fet un esforç en aquest aspecte i de moment totes les
actuacions plantejades al calendari compten almenys amb dues colles, i fins i tot tres com ara és el
cas de l’aniversari.
Per altra banda, comenta que l’objectiu d’aquesta temporada en quan a construccions és
dominar àmpliament els castells de la gamma alta de 6, sense tancar la porta a aspiracions
superiors que ara per ara no es poden plantejar per falta d’efectius. També planteja que l’evolució
dels assajos pot fer variar aquest plantejament, tant cap a aspiracions superiors com
posicionaments més conservadors.
Sense més temes a tractar, a les 20:15h es dóna per acabada l’assemblea.

Vist i plau:
El Secretari
Sr. Joan Carles Castellà

http://xiquelosixiquelesdeldelta.cat
@blaudelta

El President
Sr. Miquel Martí

@blaudelta

www.facebook.com/xiquelosixiquelesdeldelta

xiquelosixiquelesdeldelta@gmail.com Actuacions: tecnica.xiquelos@gmail.com

