Acta nm. 1

Acta Constituent de l’Associació Xiqüelos i Xiqüeles del Delta
A Amposta, el dia 01 de març de 2013, sent la primera convocatòria a les 20:00h i reunit a les 20:30 h
46 socis en segona convocatòria, comença la Primera Assemblea General de l’Associació Xiqüelos i
Xiqüeles del Delta. Aquesta assemblea té el caràcter de Constituent i es desenvolupa seguint els punts
establerts a la convocatòria:
1.- Fase prèvia, que inclou:
1. Presentació
2. Aprovació del Cap de Colla
3. Aprovació de la Junta Directiva.
2.-Es continua amb el següent ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació de l'ordre del dia.
Aprovació dels estatuts
Presentació dels objectius de la junta
Aprovació d'una mesura excepcional per a la primera renovació de càrrecs en la Junta.
Aprovació de les quotes socials i pressupost.
Presentació i aprovació de la Junta tècnica, proposada pel cap de colla i objectius de la
mateixa.
mateixa.
7. Presentació i aprovació de l'entrada a la Coordinadora de colles castelleres de Catalunya.
8. Aprovació del logo de la colla i color de la camisa.
9. Torn obert de paraules.
Obre l’assemblea la sòcia fundadora Meritxell Vidal Barreda, que explica als socis que és una colla
castellera i el perquè de voler-ne crear una al Delta de l’Ebre.
També explica que els socis fundadors:
Mireia Ferré Hidalgo
Albert Ferré Pons
Joana Fornos Bo
Agustí Grau Gascón
David Picot Pelegrí
Núria Pinyes Font
Meritxell Vidal Barreda i
Xavier Conesa Valmanya,
han decidit per majoria que el Cap de Colla hauria de ser Albert Ferré Pons. Seguidament es proposa a
l’assemblea que ho aprova per unanimitat.
Per a la formació de la Junta de Govern es pregunta a l’assemblea si hi ha alguna candidatura, i com
no en surt cap altra, es presenta la proposada pels socis fundadors:
1. President
Joan Ferré Verge
2. Vicepresident
Xavier Conesa Valmanya
3. Secretari
Víctor M. Segura Montañés
4. Tresorera
Maria Teresa Pons Urquizú
5. Cap de Colla
Albert Ferré Pons
6. Vocal
Marga Ferré Royo
7. Vocal
Daniel Garcia Castell
8. Vocal
Eva Grau Gascon
9. Vocal
Meritxell Vidal Barreda
10. Representant dels Dolçainers Oriol Fuster Cabrera

S’aprova per unanimitat.
Un cop aprovada la junta de Govern, el president electe passa a dirigir l’assemblea i passa a aprovació
l’Ordre del dia, proposant al mateix moment una modificació a l’ordre del dia: que abans de passar al
punt dos (aprovació dels estatuts, per motius d’operativitat i fluïdesa de l’assemblea es pugui fer la
primera volta en la votació del logo-escut de la colla, ja que s’han presentat 23 propostes i s’hauran de
fer diferents rondes de votació. La modificació de l’ordre del dia s’aprova per unanimitat.
Es fa la primera volta en la votació del logo-escut de la colla, les propostes han estat numerades de l’1
al 23 i es presenten sense dir qui és el dissenyador, obtenen els següents resultats:
Proposta 1: 1 vot, 2: 9 vots, 3: 1 vot, 4: 21 vots, 5: 3 vots, 6 y 7: 0 vots, 8: 3 vots, 9: 20 vots, 10: 1
vot, 11: 8 vots, 12: 14 vots, 13: 16 vots, 14: 29 vots, 15: 13 vots, 16: 6 vots, 17: 4 vots, 18: 11 vots,
19: 19 vots, 20: 6 vots, 21: 10 vots, 22: 11 vots i 23: 11 vots. Els cinc més votats passen a la segona
volta.
El president passa a llegir els estatuts, la finalitat dels quals és: Fomentar i participar del fet
casteller als Països Catalans i Crear i gestionar una colla castellera que durà el mateix nom
que el de l’associació, són aprovats per unanimitat.
El president explica els objectius de la Junta, proposa una mesura excepcional en la primera renovació
de càrrecs de la Junta: la junta es renovarà, segons els estatuts, cada dos anys, excepcionalment hi
haurà una primera renovació de càrrecs de la meitat de la junta a l’any, d’aquesta manera la junta
sempre renovarà la meitat dels seus càrrecs de manera alterna cada dos anys. La primera renovació
correspondrà als membres parells de la junta.
Pren la paraula la tresorera, que proposa les quotes socials i presenta a aprovació el Pressupost de
Constitució a 01/03/2013 i la Previsió Pressupost 2013, l’assemblea ho aprova per unanimitat.
Acte seguit, el Cap de Colla, presenta i proposa a l’assemblea la Junta Tècnica:
Cap de Colla: Albert Ferré Pons
Segon Cap de Colla: Josep Canício Mas
Cap de Troncs: Núria Pinyes Font
Tècnics de Troncs: Laia Valls Martin, Xavier Fontelles Hernández i Joana Fornós Bo
Cap de Canalla: Meritxell Vidal
Tècnics de Canalla: Dayana Santiago Callau, Laura de Ramón Senar i Mireia Ferré Hidalgo
Cap de Pinyes: Agustí Grau Gascón
Tècnics de Pinyes: Xavier Conesa Valmanya, Juanan Romero López, Angel Cornet Caparros, David
Picot Pelegri i Núria Villalbí Godes.
És aprovada per unanimitat.
Pren la paraula el president per explicar a l’assemblea el que es coneix com a Coordinadora de Colles
Castelleres de Catalunya i la funció que fa, es proposa demanar l’entrada a la mateixa i preveu com a
possible data d’entrada els mesos de març u abril, s’aprova per unanimitat demanar l’entrada a la
Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.
Es passa a la segona volta de la votació del logo-escut de la colla, els cinc logos més votats han segut:
El 4, 1 vot.
El 9, 4 vots.
El 13, 10 vots.
El 14, 24 vots.
El 19, 6 vots.
Desprès de la segona votació va ser elegit el núm. 14 amb un total de 24 vots, representant la majoria
absoluta dels vots emesos. El President felicita a la sòcia Aida Martí Pago, dissenyadora del que serà
l’escut identificatiu de l’Associació.
Pel que fa al color de la camisa de la colla, l’assemblea va votar per unanimitat el color blau “ducados”.
Es va proposar que opcionalment el soci que volgués pogués cosir a l’esquena de la camisa un pedaç
de roba amb el nus antitransvasiste, la proposta va ser votada per majoria absoluta.

Passant a torn obert de paraules, la sòcia Elisabeth Antigua Rosario va preguntar si la colla faria
“pubilla” per a les Festes Majors, preguntat a l’assemblea i desprès de votar, aquest fou el resultat
Vots a favor
Vots en contra
Abstencions

19
9
18

Va quedar clar que la persona que volgués ser pubilla hauria d’assumir les despeses que aquest
nomenament comporta.
Un altre tema, exposat per Juanan Romero López, va ser el de fer una carrossa per a Festes Majors, el
tema va ser rebutjat per unanimitat.
El Cap de Colla, va comentar que les iniciatives lúdiques per part dels associats, dits també castellers,
tindrien el suport de la Junta, però que per portar-les a cap se n’hauria de fer càrrec el que proposes la
iniciativa i que podria proposar crear una comissió amb altres associats per poder portar-la a cap.
El casteller Marc Ferreres Porres va proposar fer un dinar-trobada dels castellers i castelleres de la colla
al seu mas, es va aprovar per aclamació.
I no havent-hi mes temes que tractar, el president, a les 22:00h, dóna per finalitzada l'assemblea de la
qual com a secretari, estenc aquesta acta.
Amposta, 1 de Març de 2013

El secretari

Vist i Plau
El president

