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Hora d’inici: 20:50h 

Hora de finalització: 23:50h 

 

Acta: 

Miquel dóna la benvinguda a l’assemblea a tothom i agraeix l’assistència. Demana seguir 

l’assemblea de manera ordenada i calmada. 

 

1. Aprovació de la darrera acta 

Iniciem la votació amb un total de votants de 71. 

 

 

 

2. Memòria de junta de govern 

Miquel explica que vam tancar l’any 2015 amb un total de 170 socis/es, dos menys que l’any anterior.  

També cita què hem fet un total de 9 actuacions al territori: Mas de Barberans, Alcanar, Horta de 

Sant Joan, Sant Carles de la Ràpita, Les Cases d’Alcanar, Ulldecona, Amposta, La Sénia i Santa 

Bàrbara. 

Respecte a les actuacions fora del territori han estat un total de 8: Barcelona, Perafort, Vilafranca del 

Penedès, Vila-seca, Les Roquetes, Esplugues de Llobregat, Cornudella de Montsant i Monblanc. 

També explica que s’han fet un total de 14 tallers a diferents centres educatius del territori. 

 

Continua la seua intervenció explicant que ha estat un any de transició en nombre de socis/es i 

resultats molt similars als dels any anterior. Durant l’any s’han dut a terme diferents negociacions 

amb l’ajuntament de Sant Carles de la Ràpita per tal de millorar les instal·lacions del local d’assaig 

que actualment estem utilitzant.  

S’ha aconseguit l’estructura metàl·lica per instal·lar la xarxa, es va adquirir el terra atenuant, 

pissarres per determinar l’odre dels assajos, rellotge per controlar el temps, un boteller i un 

congelador, un cartell lluminós per al local, cadires i dos ventiladors per a l’estiu. 

També agraeix la feina feta per Joaquim Serrallonga per haver pintat a la paret l’escut de la colla. 

En les negociacions amb l’ajuntament de Sant Carles de la  Ràpita s’ha demanat la col·locació de la 

segona barra paral·lela per fer rengles, així com l’extracció de les manises trencades de les parets i el 

seu posterior lluïment. 

Aprofita per felicitar també a l’organització de la 1a Diada del Casteller que es va organitzar l’any 

anterior i els encoratja a continuar-ho fent. 

Votacions per a l’aprovació de la darrera acta: 71 a favor i cap en 
contra ni abstenció. L’acta de la darrera assemblea queda aprovada. 
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Felicita també la iniciativa de l’equip de canalla de dur a terme una sortida de cap de setmana amb 

els més menuts de la colla. 

Recalca la participació de representació de la colla en una carrera d’atletisme a Cambrils. 

I per últim, felicita als músics de la colla per organitzar el primer correbars i posterior dinar de 

germanor amb els músics de la Colla castellera Sagrada Família que es va celebrar al local d’assaig i 

on hi van assistir molts castellers.  

 

  

 

3. Modificació del Reglament de Règim Intern 

Roberto explica la proposta de modificació del punt 8.8 del Reglament de Règim Intern de la colla 

que es refereix a ítems de seguretat i què es considera afegir el següent: 

“En cas d’haver de suspendre una actuació, la decisió haurà de ser presa per: cap de la comissió de 

seguretat, cap de colla o representant tècnic i president de la colla”. 

“Els socis/es que tinguin un expedient obert de sinistre amb l’asseguradora no podran participar dels 

assajos o actuacions fins que aquest no es resolgui”. 

 

 

 

 

 

Roberto aprofita el torn de paraula per explicar el document que entregarà a totes les famílies que 

tenen menors a la colla perquè aquestes ho puguin emplenar amb les dades més significatives dels 

menors en termes de dades bàsiques, dades de salut i autoritzacions. 

Demanen expressament que consti en acta que la família Castro Denú no accepta els documents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votacions per a l’aprovació memòria de junta de govern: 70 a favor, 1 
abstenció i cap en contra. La memòria de junta de govern queda aprovada. 

Votacions per la modificació del Reglament de Règim Intern: 76 a favor, 
cap abstenció i cap en contra. La modificació del Reglament de Règim 
Intern queda aprovada. 
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4. Tancament econòmic 2015 i pressupost econòmic 2016 

Tere comenta punt per punt el balanç econòmic de l’any 2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un membre de la colla qüestiona que si el total de diners que queda de romanent es pogués invertir 

per tal de generar ingressos. 

Tere explica que els diners que hi ha al tancament no són néts perquè encara queda per pagar la 

loteria i donat que s’inicia la temporada hi ha despeses, com per exemple d’autobusos, que s’ha 

d’afrontar. 

 

A continuació, Tere explica detalladament el pressupost per al 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votació del balanç: 81 a favor, 0 en contra i 0 abstencions. El balanç queda aprovat. 

Votació del pressupost per al 2016: 82 a favor, 0 en contra i 0 abstencions. 
El pressupost queda aprovat. 
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Es proposa la votació de les quotes per la seua influència directa en referència al pressupost. La 

proposta es mantenir el mateix import de pagament de quotes (24 euros anuals) i també s’exposen 

diferents aspectes a tenir en compte en referència a les quotes socials: 

1. Totes i tots els castellers majors de 18 anys hauran de ser socis. Igualment podrà ser soci de 

l’entitat qualsevol persona que ho vulgui, encara que no sigue casteller o castellera. 

2. Els castellers menors seran socis però no pagaran cap quota, però en el cas que els pares no 

siguin castellers o socis, s’haurà de fer un dels pares si només hi ha un fill a la colla, i els dos pares 

en cas de dos fills o més. 

3. Quan ens fem socis hem de pagar la quota d’entrada a l’entitat, que se correspon amb una 

anualitat i té validesa fins al 31 de desembre de l’any de l’alta. A l’any següent i successius 

passarem a pagar la quota anual, que s’haurà de fer efectiva durant el primer trimestre de l’any, 

període durant el què també es passen al cobrament els rebuts domiciliats. 

En cas de devolució d’un rebut per part de l’entitat bancària, les despeses aniran a càrrec de 

l’associat. 

La modificació del preu de les quotes o de les condicions de pagament han de ser aprovades per 

l’Assemblea. 

 

També es recorda la importància de comunicar a la Junta si canvien d’entitat bancària o de compte 

corrent perquè les despeses de devolució de rebuts són de 4 euros que aniran a càrrec de l’associat. 

 

 

 

 

5. Presentació candidatures i objectius junta de govern 

En aquest punt es demana a l’assemblea si hi ha alguna proposta de junta. No hi ha cap proposta. 

Per tant, els càrrecs que es proposen són: 

President i cap de gestió administrativa: Miquel Martí 

Vicepresident: Agustí Grau 

Secretari: Víctor Segura 

Tresorera: Cristina Pérez 

Músics: Ismael Oliver 

Vocal representant de la Comissió d’activitats: Margarita Ferré 

Vocal i Cap de seguretat: Roberto Abril 

Vocal representant de la Comissió de comunicació: Maria Fibla  

Votació sobre el manteniment de les quotes: 82 a favor, 0 en contra i 0 
abstencions. El pressupost queda aprovat. 
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Vocal i ajudant de tresoreria: Joan Carles Castellà 

**Jorge Sánchez, Eva Grau, Ma Teresa Pons i Manolita Pérez no renoven. 

 

 

 

6. Renovació càrrecs de Junta de Govern. 

Miquel presenta la feina a fer per aquesta temporada: 

- Treballar per a la colla. 

- Connectar amb la tècnica. 

- Aconseguir millores al local d’assaig. 

- Aconseguir local d’assaig i centre social a Amposta. 

- Augmentar el nombre de socis/es. 

- Augmentar el nombre de col·laboradors.  

- Estudiar i col·laborar en qualsevol iniciativa que tinguin les diferents comissions de la colla. 

- Augmentar, en la mesura del possible, actuacions al territori que són les que més beneficis ens 

aporten i ens donen a conèixer per així poder-nos expandir. 

- Estar disponible per a tots els membres de la colla per a qualsevol problema i/o dubte que 

tinguin. 

- Aconseguir amb l’ajuda de tots i totes que Xiqüelos i Xiqüeles del Delta siguem millors dia a dia. 

 

7. Memòria de la tècnica 
En l’anterior assemblea es van plantejar els següents objectius: recuperar el 4d6a, el 2d6 i el 5d6 i 

treballar el pd5. 

El primer de tots era recuperar el 4d6a del 2013 i es va aconseguir en la diada del Mas de Barberans. 

El següent era recuperar la torre, i tot i carregar-la a Vilafranca, no es considera que s’hagi recuperat. 

Durant l’any s’ha treballat amb alineacions, que han donat bones sensacions a l’assaig i amb il·lusió 

de portar-la a plaça, però no es va descarregar ni a Vilafranca ni a la Ràpita. També es va haver de 

descartar a l’aniversari per baixa i es va plantejar portar-la a Santa Bàrbara, però es va considerar un 

risc massa elevat pel final de temporada. El 5d6 s’ha treballat intensament renovant tronc i pom. 

Desgraciadament, el conjunt de l’actuació de l’aniversari va condicionar l’execució del 5d6. En canvi, 

es va descarregar a Perafort i Montblanc. Finalment, el pd5 enguany s’ha treballat amb més 

intensitat. Però la càrrega de treball en divendres va fer moure’l a dimecres, perdent un excel·lent 

treball fet fins la Ràpita. 

 

 

Votacions de la nova junta: 78 a favor, 1 en conra i cap abstenció. La 
nova Junta de govern queda aprovada. 
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Altres tasques fetes 

A més a més dels objectius, altres tasques que es van tirar endavant van ser l’assaig especial de 

pinyes,  durant el qual es van repassar conceptes bàsics, també les posicions, repassar la pinya del 

cinc i vam comptar amb l’ajuda de Dídac, dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau. També es va 

organitzar una visita i recepció a l’assaig de dimecres de Nens del Vendrell, en la que ens van 

ensenyar una de les colles referents en mètode de treball. També es va organitzar una sortida a 

Horta de Sant Joan en la canalla i, finalment, l’enorme tasca feta entre tots de fer tallers castellers a 

col·legis, salons i altres esdeveniments del nostre territori. 

 
 
Resultats 2015 
 
Castell Descarregat Carregat Intent Intent desmuntat 

CINC DE SIS 2 0 0 2 

DOS/TORRE DE SIS 0 1 1 0 

PILAR DE QUATRE 35 0 1 1 

PILAR DE QUATRE PER SOTA 7 0 0 0 

QUATRE DE SIS 5 0 0 1 

QUATRE DE SIS AMB AGULLA 5 1 0 2 

TRES DE SIS 12 0 0 6 

TRES DE SIS AMB AGULLA 14 0 1 1 

Total castells: 98 80 (81,60%) 2 (2,00%) 3 (3,10%) 13 (13,30%) 

 
Aquest és l’extracte de la coordinadora dels resultats castellers. En ell es pot veure que hem 

descarregat 38 castells i 42 pilars. També els intents i castells i pilars carregats, un total de cinc. 

Representa una caiguda més que l’any passat, però només un 5,1% de les construccions. També 

veiem que tot i desmuntar 13 construccions, representen només un 13,3% L’any 2014 Total castells: 

57 D: 38 (66.7%) C: 3 (5.3%) I: 1 (1.8%) ID: 15 (26.3%) 

 

 

Aspectes positius  

Augment del nombre de castells i disminució del percentatge de caigudes. 

S’ha treballat amb més persones en més posicions.  

El fet de ser entre 85 i 100 camises en diades, ha motivat a provar noves estructures de llarg 

recorregut. 

 
Aspectes a millorar 

Millorar treball a l’assaig: més coordinació interna i treball més específic. 

Millorar l’ambient dels assajos abans de grans actuacions.  

Fer més intercanvis en colles properes.  
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Tenir més coordinació amb Junta.  

Millorar la integració de les noves persones. 
 

8. Presentació de candidatures i objectius de la tècnica. 

Es presenten dues candidatures de de Junta tècnica: una encapçalada per Sergi Calvo i l’altra per 

Pep Canício. 

 

Comença l’exposició de la candidatura a Junta tècnica l’encapçalada per Sergi Calvo. 

Equip de la Tècnica de Pinyes: 

o Imma Fumadó 

o Marc Ferré 

o Judit Sancho 

o Neus Gascó 

Objectius de l’equip de pinyes: 

o Treballar per tenir pinyes fixes. 

o Treballar l’aspecte més físic. 

o Treballar el silenci a l’hora de muntar les pinyes. 

 

Equip de la Tècnica de Troncs: 

o Sergi Calvo 

o Joel 

o Cristian Aragón 

o Jordi Sanchez 

Objectius de l’equip de troncs: 

o Treballar les proves netes de troncs. 

o Treballar les rotacions. 

o Treballar en les rengles.  

o Treballar l’aspecte físic. 

o Treballar l’equilibri. 

 

Equip de la Tècnica de Canalla: 

Equip tècnic: 

o Joan Parra 

o Júlia Moza 

o Carme Camacho 
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o Lea Tomàs 

o Ruben Sancho 

Ajudants: 

o Patricia Moza 

o Samia Karkach 

Dinamitzadores: 

o Sílvia Vidal 

o Neus Gascó 

 

Objectius de l’equip de canalla: 

o Minimitzar el nombre de canalla sense castell. 

o Treballar per objectius personalitzats. 

o Augmentar la comunicació. 

o Tenir un racó de canalla per fomentar la cohesió i la unió d’aquesta. 

 

L’equip de canalla recorda la importància de que duran les proves netes no s’han de fer comentaris 

del castell davant la canalla, que quan baixin d’un pom, rengla o prova neta no fer valoracions a la 

canalla i finalment que la rengla de cada castell interactue amb la seua canalla. 

 

Objectius i formes de millorar:  

o Mantenir el nivell. 

o Proves de  nous castells i castellers. 

o Equipament del local. 

o Nova distribució de l’horari d’assajos. 

o Assajos extraordinaris. 

o Relacions amb altres entitats. 

o Tallers castellers a les escoles. 

o Millor funcionament de l’equip tècnic. 

o Integració dels nouvinguts. 

o Àrea social. 

 

 

Un cop finalitzada la intervenció de la candidatura de la Junta tècnica encapçalada per Sergi Calvo, 

pren la paraula la candidatura de la Junta tècnica encapçalada per Pep Canício. 

mailto:xiquelosixiquelesdeldelta@gmail.com
http://xiquelosixiquelesdeldelta.cat/
http://www.facebook.com/xiquelosixiquelesdeldelta
http://www.facebook.com/xiquelosixiquelesdeldelta


Colla Castellera Xiqüelos i Xiqüeles del Delta   

 

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

         http://xiquelosixiquelesdeldelta.cat          @blaudelta           www.facebook.com/xiquelosixiquelesdeldelta
  

         @blaudelta    

 

Expliquen que els motius que els han portat a presentar-se han estat per estar amb desacord en com 

s’ha gestionat la temporada passada per part de la Junta tècnica i perquè l’altra candidatura no ha 

accedit a crear una candidatura unitària. 

 

Junta tècnica: 

Cap de colla: Pep Canício 

Sots-cap de Colla: Núria Sáez 

Cap de Troncs: Julio C. Garcia 

Cap de Pinyes: Joaquim Serrallonga 

Cap de Canalla: Núria Sáez 

 

Descripció de la Junta tècnica: 

o Ha de formar-se constantment. . 

o Ha de ser comunicativa amb la colla. 

o Tenir la mà oberta a la tècnica actual per crear un projecte comú. 

 

Objectius de Pinyes: 

o Tenir posicions fixes. 

o Treballar perquè cada prova neta tingue la seua pinya. 

o Fomentar que tothom estigui a la pinya. 

o Fer assaig específic de pinyes. 

 

Objectius de Canalla: 

o Millorar el sistema d’assaig. 

o Incentiva a la canalla per aconseguir la seua motivació. 

 

Objectius de Troncs: 

o Tenir posicions fixes. 

o Formar constantment als nous castellers de troncs. 

o Treballar específicament a les rengles per millorar la tècnica amb supervisió. 

o Fer pilars amb els castellers que no solen anar al tronc. 
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Assajos: 

o Especialització en el treball. 

o Assajar dos dies a la setmana. 

o Optimitzar els assajos. 

o Previsió amb el calendari. 

 

Diades: 

o Creuar almenys tres vegades un castell abans de portar-lo a plaça. 

o Catalogar les diades: de màxims, normals i comercials. 

 

Objectius: 

A curt termini: 4d6, 3d6, 4d6a, 3d6a i Pd4ps 

A mig termini: 5d6 i 2d6 

Objectius de temporada: Pd5 i 3d6ps 

 

Acaben la seua presentació exclamant “Visca els Xiqüelos i Xiqüeles del Delta! Sempre amunt! 

Sempre endavant! Sempre Blaudelta! 

 

Un cop acabades les dues presentacions es porta a votació el fet d’escollir la candidatura a mà alçada 

o amb vot secret. 

 

 

 

9. Renovació de càrrecs 

Un cop determinada la manera de realitzar la votació cada soci/a apunta a un paper el cap de la 

candidatura que prefereix. Per tant, especificaran o Sergi Calvo o Pep Canício. 

Mentrestant es constitueix la mesa de votacions essent Miquel Martí el president de la mesa i Maria 

Fibla la secretària. 

Cada soci/a, un cop comprovat el seu dret a vot, diposita la papereta a la urna. Finalment es du a 

terme el recompte de vots. 

 

 

 

 

Votacions: 25 vots per votar a mà alçada, 30 vots per votar de manera 
secreta i 6 abstencions. S’aprova votar les candidatures amb vot secret. 

Votacions candidatures de Junta tècnica:  
Candidatura encapçalada per Sergi Calvo: 48 vots 
Candidatura encapçalada per Pep Canício: 32 vots 
Vots en blanc: 4 vots 
Vots nuls: 1 vot 
La candidatura elegida és l’encapçalada per Sergi Calvo. 

mailto:xiquelosixiquelesdeldelta@gmail.com
http://xiquelosixiquelesdeldelta.cat/
http://www.facebook.com/xiquelosixiquelesdeldelta
http://www.facebook.com/xiquelosixiquelesdeldelta


Colla Castellera Xiqüelos i Xiqüeles del Delta   

 

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

         http://xiquelosixiquelesdeldelta.cat          @blaudelta           www.facebook.com/xiquelosixiquelesdeldelta
  

         @blaudelta    

10. Aniversari itinerant 

Roberto explica la petició rebuda per diferents membres de la colla de fer l’aniversari de manera 

itinerant. Una de les peculiaritats de la colla és el fet que els seus membres son de diferents 

municipis del territori i per tant, es creu necessari portar a votació el fet que l’aniversari es face 

itinerant donat que fins al moment sempre s’ha celebrat a Amposta. 

 

 

 

 

11. Precs i preguntes 

Marc explica que l’associació de LGTB farà la trobada anual a Amposta el proper 2 de juliol de 2016. 

Pregunta si la colla podria col·laborar en l’esdeveniment fent un pilar on l’enxaneta desplegui la 

bandera LGTB. 

La colla respon positivament i es mirarà el calendari. 

 

Ma José  pregunta quan començaran els assajos i l’horari. 

Sergi li respon que el primer assaig serà el proper divendres 5 de febrer a les 20:30h (20h canalla).  

 

Josep explica que el proper diumenge 7 de febrer es durà a terme una manifestació a Amposta en 

contra del PHN convocada per la Plataforma en defensa de l’Ebre. Des de l’organització proposen a 

la colla fer un pilar el dia de la manifestació. 

Miquel contesta que per acord de junta i tècnica es realitzarà el pilar. 

 

Per donar per acabada l’assemblea Miquel recorda i agraeix la col·laboració de la cuinera de la colla 

per les seues fideuades, felicita a la Comissió de festes i fartaneres pels entrepans i el seu treball en 

les menjades de l’aniversari i altres activitats, a Imma per les seves classes de gimnàstica, als músics 

per acompanyar-nos sempre, als membres de la tècnica que ens ensenyen i sobretot a tots els 

assistents perquè la colla la formem entre tots i totes. 

I finalment, fa una menció especial al casteller que ens ha deixat aquesta temporada: “Martinet 

sempre et recordarem!” 

 

 

Votacions per realitzar l’aniversari itinerant: 26 a favor, 33 en contra i 
1 abstenció. El realitzar l’aniversari itinerant queda desestimat.  
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