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ACTA   DE LA 3ª  ASSEMBLEA GENERAL

30 de gener del 2015 – Local de Sant Carles de la Ràpita

  
Hora d’inici: 20:50 

Hora de finalització: 22:15 

Acta:  

Miquel dóna la benvinguda a l'assemblea a tothom i agraeix l'assistència. Demana seguir 
l'assemblea de manera ordenada i calmada. 

Iniciem l’assemblea amb 52 socis amb dret a vot i 6 autoritzacions de vot delegades.

1. Aprovació de la darrera acta

Actualització del nombre de votants: 58 persones

 

Votacions per a l’aprovació de la darrera 

de la darrera assemblea queda aprovada. 

 

2. Memòria de junta de govern

L'assemblea de l'any passat va ser presidida per 
la seva implicació i la feina fe
de la colla. Per motius personals va
el relleu com a president en funcions fins 

Miquel esmenta que hi ha tota una gran feina al darrere, 
feines que fan les diferents comissions:

• Comissió sanitària 

• Comissió de marxandatge

• Comissió d’activitats 

• Comissió d’actuacions 

• Comissió de comunicació 

• Comissió reglamentària 

• Comissió de loteria 

• Comissió d’expansió* 

 

*Comissió d'expansió: treballa per
del nostre territori. Tots els ajuntaments visitats fins ara per 
proposta. 
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DE LA 3ª  ASSEMBLEA GENERAL 

Local de Sant Carles de la Ràpita 

Miquel dóna la benvinguda a l'assemblea a tothom i agraeix l'assistència. Demana seguir 
l'assemblea de manera ordenada i calmada.  

assemblea amb 52 socis amb dret a vot i 6 autoritzacions de vot delegades.

darrera acta 

votants: 58 persones 

l’aprovació de la darrera acta:  56 a favor i 2 en contra, cap abstenció. L’acta 
de la darrera assemblea queda aprovada.  

2. Memòria de junta de govern 

L'assemblea de l'any passat va ser presidida per Joan Ferré, Miquel li ho agraeix 
feina feta a la colla. Reconeix també la seva feina com a primer president 

de la colla. Per motius personals va Joan deixar el seu càrrec i és per això que 
el relleu com a president en funcions fins la data de l’assemblea.  

a tota una gran feina al darrere, de la junta i la tècnica. A més
e fan les diferents comissions: 

omissió de marxandatge 

 

*Comissió d'expansió: treballa per tal d’ampliar el nombre d'actuacions en
del nostre territori. Tots els ajuntaments visitats fins ara per Miquel han rebut molt bé la 
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Miquel dóna la benvinguda a l'assemblea a tothom i agraeix l'assistència. Demana seguir 

assemblea amb 52 socis amb dret a vot i 6 autoritzacions de vot delegades. 

56 a favor i 2 en contra, cap abstenció. L’acta 

agraeix tot destacant 
també la seva feina com a primer president 

deixar el seu càrrec i és per això que Miquel va agafar 

de la junta i la tècnica. A més de les 

en diferents indrets 
han rebut molt bé la 
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Miquel aprofita també per felicitar e
millor que altres colles, però sí que tenim el

Hem aconseguit, també, un tenderol per 

Enguany, a més, hem aconseguit un local d'assaig: aquest 
l'assemblea (local de la Ràpita). Intentarem allargar la cessió amb l'ajuntament.

Hem tingut un creixement de
altes fins arribar als 169 socis. 

Miquel també fa un reconeixement

 

3. Aprovació Reglament de Règim Intern

Se sotmet a votació directament perquè prèviament 
dóna per suposat que tothom ja n

Joan intervé —«He presentat esmenes»
després. Remarca que si es fa

Miquel proposa afegir aquestes esmenes a posteriori, 

Xavi Queralt intervé: «Jon no ha pogut venir a l'assemblea i tinc alguns comenta
proposa tenir en compte». Les notes de 

«Demano disculpes per no poder assistir a l'assemblea. Tenint en compte el debat de 
l'assemblea del 2014 relatiu a la incorporació de símbols a la camisa, plantejo 
Reglament de Règim Intern hau
característiques exactes de la camisa i els símbols que s'hi han 
portar). En cas afirmatiu, plantejo 
d'incomplir el punt anterior. 

En tot cas, potser s'hauria de
seguir els acords als quals s’ha arribat
molt greu) no seguir-los. 

Vull deixar clar que aquesta pregunta no respon a cap interès 
viscuda recentment i a la qual em vull referir per expressar la tristor que
produeix haver d'escoltar o llegir acusacions creuades que només fan que alimentar el mal 
ambient. 

El sistema assembleari de la colla perm
d'acord amb el que pensem. Posar en dubte això i no acceptar els resultats de les votacions és 
atacar els fonaments de la colla. Com a membre dels XXD no vull que això passi i demano que 
tothom reflexioni sobre si aquestes actituds fan 

Aprofito per saludar-vos i compartir amb tots l

Proposa, doncs, afegir un punt al R
dels elements que pot portar i els que no. Així com que es consideri falta no seguir aquest 
punt.  
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aprofita també per felicitar els músics i afegeix la valoració que potser «
millor que altres colles, però sí que tenim els millors músics de tot el món!» (la colla aplaudeix)

Hem aconseguit, també, un tenderol per a la paradeta. 

més, hem aconseguit un local d'assaig: aquest mateix on es desenvolupa 
l'assemblea (local de la Ràpita). Intentarem allargar la cessió amb l'ajuntament.

Hem tingut un creixement del nombre de socis: hi ha hagut baixes però també hi ha hagut 
bar als 169 socis.  

també fa un reconeixement dels castells aconseguits aquest any.  

Règim Intern 

directament perquè prèviament s'havia enviat per correu electrònic i es 
dóna per suposat que tothom ja n’ha fet una lectura. 

«He presentat esmenes»— i proposa comentar-les abans de les votacions o 
Remarca que si es fa després s'evitaria allargar el punt, perquè no són rellevants. 

roposa afegir aquestes esmenes a posteriori, en una reunió de junta.

Jon no ha pogut venir a l'assemblea i tinc alguns comenta
Les notes de Jon són:  

Demano disculpes per no poder assistir a l'assemblea. Tenint en compte el debat de 
l'assemblea del 2014 relatiu a la incorporació de símbols a la camisa, plantejo 

ntern hauria d'incloure algun punt en què s'especifique
característiques exactes de la camisa i els símbols que s'hi han de portar 

plantejo si s'hauria de classificar sota algun tipus de falta el fet 
 

En tot cas, potser s'hauria de fer més general indicant que és deure d'associats i castellers 
als quals s’ha arribat en assemblea i que constitueix una 

Vull deixar clar que aquesta pregunta no respon a cap interès per generar més tensió de la 
viscuda recentment i a la qual em vull referir per expressar la tristor que, com a casteller
produeix haver d'escoltar o llegir acusacions creuades que només fan que alimentar el mal 

El sistema assembleari de la colla permet que tots ens expressem de forma lliure i 
d'acord amb el que pensem. Posar en dubte això i no acceptar els resultats de les votacions és 
atacar els fonaments de la colla. Com a membre dels XXD no vull que això passi i demano que 

ni sobre si aquestes actituds fan cap favor al col·lectiu. 

vos i compartir amb tots les ganes de tornar als assajos».

posa, doncs, afegir un punt al Reglament de Règim Intern que parli de com és la camisa i 
tar i els que no. Així com que es consideri falta no seguir aquest 
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que potser «natros no som 
(la colla aplaudeix). 

on es desenvolupa 
l'assemblea (local de la Ràpita). Intentarem allargar la cessió amb l'ajuntament. 

hi ha hagut baixes però també hi ha hagut 

enviat per correu electrònic i es 

les abans de les votacions o 
no són rellevants.  

una reunió de junta. 

Jon no ha pogut venir a l'assemblea i tinc alguns comentaris que 

Demano disculpes per no poder assistir a l'assemblea. Tenint en compte el debat de 
l'assemblea del 2014 relatiu a la incorporació de símbols a la camisa, plantejo com a dubte si el 

s'especifiquessin les 
 (o que es poden 

si s'hauria de classificar sota algun tipus de falta el fet 

fer més general indicant que és deure d'associats i castellers 
una falta (lleu, greu o 

rar més tensió de la 
com a casteller, em 

produeix haver d'escoltar o llegir acusacions creuades que només fan que alimentar el mal 

et que tots ens expressem de forma lliure i que votem 
d'acord amb el que pensem. Posar en dubte això i no acceptar els resultats de les votacions és 
atacar els fonaments de la colla. Com a membre dels XXD no vull que això passi i demano que 

es ganes de tornar als assajos». 

com és la camisa i 
tar i els que no. Així com que es consideri falta no seguir aquest 
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Actualització del nombre de votants: 59 persones

 

Votacions sobre la proposta de 

punt al RRI que determini els elements 
queda aprovada.  

Aquest punt s'afegirà al Reglament de Règim Intern (RRI) juntament amb les esmenes de 
Joan.  

Actualització del nombre de votants: 65 persones

 

Votacions per a l’acceptació i 

RRI queda aprovat. 

 

4. Tancament econòmic del 2014 i pressupost econòmic 

Tere comenta les fotocòpies que 

Votació del balanç: 65 a favor, 

Es proposa a l'assemblea votar ara 
proposta és mantenir el mateix import de pagament de quotes (24 euros anuals). 

Actualització del nombre de votants: 68 persones

 

Votació sobre el manteniment de les quotes

quotes queden aprovades. 
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votants: 59 persones 

Votacions sobre la proposta de Jon: 55 a favor i 4 en contra. La proposta de Jon 
punt al RRI que determini els elements de la camisa i les penalitzacions per incompliment 

Aquest punt s'afegirà al Reglament de Règim Intern (RRI) juntament amb les esmenes de 

votants: 65 persones 

Votacions per a l’acceptació i l’aplicació del RRI: 60 a favor, 3 en contra i 2 abstencions. El 

2014 i pressupost econòmic per al 2015 

les fotocòpies que tothom té a les mans. Comenta punt per punt el balanç:

65 a favor, 0 en contra, 0 abstencions. El balanç queda aprovat

a l'assemblea votar ara la qüestió de les quotes perquè influeix en el pressupost. La 
proposta és mantenir el mateix import de pagament de quotes (24 euros anuals). 

votants: 68 persones 

Votació sobre el manteniment de les quotes: 68 a favor, 0 en contra, 0 abstencions. Les 
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55 a favor i 4 en contra. La proposta de Jon d’afegir un 
incompliment 

Aquest punt s'afegirà al Reglament de Règim Intern (RRI) juntament amb les esmenes de 

3 en contra i 2 abstencions. El 

mans. Comenta punt per punt el balanç: 

 

abstencions. El balanç queda aprovat. 

influeix en el pressupost. La 
proposta és mantenir el mateix import de pagament de quotes (24 euros anuals).  

abstencions. Les 
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A continuació, explica detalladament
compte que el local d'assaig ja és més fix,
perxes, terra atenuant, prestatgeries

Hi ha una partida específica reservada al pagament de penalitzacions
el cas. Per cada caiguda s'han

Es contempla també la compra d'una dolçaina per tenir
d'aquests instruments.  

Es preveu la compra de marxandatge i els possibles desplaçaments o quotes 
cursos/formacions als quals la CCCC

Votació del pressupost per al 

queda aprovat. 

 

5. Renovació dels càrrecs de la J

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 representant de la Comissió R

Vicepresident: Roberto Abril

Secretari i representant de la C

Tresorera i representant de la C

suport de Juancar Castellà i Eva Grau en tresoreria)

Músics: Manolita Pérez 

Cap de colla: Agustí Grau 

Vocal d’economia i suport: Eva Grau

Vocal representant de la Comissió d’activitats:

Vocal en funcions de cap de seguretat i representant 

Vocal de loteria: Jorge Sánchez

Vocal de correu electrònic i representant 

Representació de la Comissió 
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, explica detalladament el pressupost per al 2015. S'especifica que
el local d'assaig ja és més fix, es voldria condicionar una mica: pintar

prestatgeries i la xarxa.  

Hi ha una partida específica reservada al pagament de penalitzacions per caigudes, si es dóna 
n de pagar 10 euros a la CCCC.  

Es contempla també la compra d'una dolçaina per tenir-la de recanvi, 

compra de marxandatge i els possibles desplaçaments o quotes 
als quals la CCCC ens requereixi assistir.  

per al 2015: 68 a favor, 0 en contra, 0 abstencions. El pressupost 

de la Junta de Govern 

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

que es proposen són: 

de la Comissió Reglamentària: Miquel Martí 

Roberto Abril 

ant de la Comissió de Benvinguda: Víctor Segura 

de la Comissió de Marxandatge (paradeta): Tere Pons (
suport de Juancar Castellà i Eva Grau en tresoreria) 

Eva Grau 

omissió d’activitats: Marga Ferré 

cap de seguretat i representant de la Comissió de sanitat:

Jorge Sánchez 

correu electrònic i representant de la Comissió de comunicació: Maria Fibla

omissió d’expansió: Miquel Martí, Roberto Abril i Agustí Grau
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el pressupost per al 2015. S'especifica que, tenint en 
ria condicionar una mica: pintar-lo i posar-hi 

per caigudes, si es dóna 

la de recanvi, vista la fragilitat 

compra de marxandatge i els possibles desplaçaments o quotes per a 

abstencions. El pressupost 

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

Tere Pons (amb el 

sanitat: Josep Franch 

Maria Fibla 

Miquel Martí, Roberto Abril i Agustí Grau 
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**Víctor Segura renova. 

**Elisabeth Antigua i Meritxell Vidal no renoven. 

Votació de la nova junta: 68 a favor, 
aprovada. 

 

6. Objectius de la Junta de Govern 

Miquel presenta la feina a fer per a aquesta temporada:

• Visites als ajuntaments      

• Augmentar el nombre de soci

• Terra atenuant              

• Mantenir la quota de soci 

• Xarxa 

També es pretén expandir la colla per tot el territori 
tallers i sumant nous castellers. 
cròniques sobre cada petit poble. Volem millorar el loc
condicionant-lo i contractant un servei de neteja. 

Per a l'any 2015 cal que totes les associacions pr
caldrà contractar algú altre que ens ajudi.

Així, doncs, l'objectiu més important per a aquest 2015 és augmentar el nombre d'èxits, 
nombre de persones i el nombre de 
mà en aquesta tasca.  

Les comissions s’han esmentat al punt 2.

7. Memòria de la tècnica 

Resultats del 2014 
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**Elisabeth Antigua i Meritxell Vidal no renoven.  

68 a favor, 0 en contra, 0 abstencions. La nova junta queda 

overn i les comissions 

la feina a fer per a aquesta temporada: 

 

el nombre de socis  

 

xpandir la colla per tot el territori tant en nombre d'actuacions com
tallers i sumant nous castellers. Es vol donar a conèixer la colla amb notes de premsa i 

cada petit poble. Volem millorar el local, tal com s'esmentava abans: 
lo i contractant un servei de neteja.  

Per a l'any 2015 cal que totes les associacions presentin una comptabilitat
caldrà contractar algú altre que ens ajudi. 

més important per a aquest 2015 és augmentar el nombre d'èxits, 
el nombre de patrocinis. Miquel emplaça l'assemblea a donar un cop de 

Les comissions s’han esmentat al punt 2. 
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abstencions. La nova junta queda 

tant en nombre d'actuacions com fent 
a conèixer la colla amb notes de premsa i 

com s'esmentava abans: 

esentin una comptabilitat i es valorarà si 

més important per a aquest 2015 és augmentar el nombre d'èxits, el 
emplaça l'assemblea a donar un cop de 
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Tenim un 7% de caigudes (3) i diversos intents desmuntats, fet que ens demostra que cal 
seguir millorant.  

S'esmenten els objectius que es van proposar 
aconseguir un 5d6 a la darrera actuació amb el p
felicita a la colla per això (la colla aplaudeix)

L'objectiu no assolit era el de fer el 4d7 a l'aniversari. A l'assemblea es va comentar que teníem 
potencial, però que calia haver assolit altres castells prèvi
base.  

Conclusions: 

• La colla s’ha situat al nivell de sis alt

• S’han consolidat troncs amb marge de millora

• S’ha assolit un pom només amb canalla

• Millora tècnica a la construcció del castell

• Índex de caigudes del 7,1%

• S’han fet 15 intents desmuntats

• Es podria haver atacat el 4d7?

 

Resultats a millorar: minimitzar els intents desmuntats i reduir el nombre de caigudes. 

Solucions: assajar tothom i molt, millorar el model de treball, a
hi millores (terra atenuant, xarxa
fet Serri (la colla aplaudeix). 

També cal aprofitar qualsevol d
interioritzar que tot ajuda i dóna peu a assen
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un 7% de caigudes (3) i diversos intents desmuntats, fet que ens demostra que cal 

S'esmenten els objectius que es van proposar a la darrera assemblea, i es destaca
aconseguir un 5d6 a la darrera actuació amb el pom format per tot l'equip de canalla. 

(la colla aplaudeix). 

L'objectiu no assolit era el de fer el 4d7 a l'aniversari. A l'assemblea es va comentar que teníem 
calia haver assolit altres castells prèviament i que calia tenir una bona 

La colla s’ha situat al nivell de sis alt 

S’han consolidat troncs amb marge de millora 

S’ha assolit un pom només amb canalla 

Millora tècnica a la construcció del castell 

7,1% 

fet 15 intents desmuntats 

Es podria haver atacat el 4d7? 

minimitzar els intents desmuntats i reduir el nombre de caigudes. 

: assajar tothom i molt, millorar el model de treball, afegir equipament al local i fer
(terra atenuant, xarxa...). S’esmenta que un exemple de millora és el

 

aprofitar qualsevol dinàmica amb altres associacions i establir col·laborac
que tot ajuda i dóna peu a assentar-se més al territori. 
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un 7% de caigudes (3) i diversos intents desmuntats, fet que ens demostra que cal 

a la darrera assemblea, i es destaca que vam 
om format per tot l'equip de canalla. Miquel 

L'objectiu no assolit era el de fer el 4d7 a l'aniversari. A l'assemblea es va comentar que teníem 
calia tenir una bona 

minimitzar els intents desmuntats i reduir el nombre de caigudes.  

fegir equipament al local i fer-
de millora és el mural que ha 

col·laboracions. Cal 
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8. Renovació dels càrrecs de la Junta T

• Equip de pinyes: Veure imatge (la colla aplaudeix)

• Equip de troncs: Veure imatge (la colla aplaudeix)

• Equip de canalla: Veure imatge (la colla aplaudeix)

Agustí esmenta la nova tasca de
Aprofita, també, per a reconèixer i agrair la seva feina
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de la Junta Tècnica 

Equip de pinyes: Veure imatge (la colla aplaudeix)

Equip de troncs: Veure imatge  (la colla aplaudeix)

canalla: Veure imatge (la colla aplaudeix)

esmenta la nova tasca de Pep: benvinguda i explicació tècnica als nous castellers.
conèixer i agrair la seva feina (la colla aplaudeix). 

tecnica.xiquelos@gmail.com 

www.facebook.com/xiquelosixiquelesdeldelta

: benvinguda i explicació tècnica als nous castellers. 
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9. Objectius de la Junta Tècnica

Model de treball:  

• Rengles: fer treball més específic. Aprof

segons l'objectiu a assolir.

• Proves: treballar les parts del castell i el treball específic. Ja ho estem fent, dividir el treball 

de cada part del castell per anar resolent nous objectius i problemes que puguin sorgir a 

l'hora de preparar noves proves. 

• Assaig: aprofitar millor el tem

Expansió:  

• Oferta de tallers a les escoles.

• Oferta d’intercanvis amb entitats i ajuntaments

Fites:  

• 4d6a: l'hem fet només un cop la 1a temporada i cal recuperar

• 2d6 i 5d6: no perdre en cap moment 

• Pd5: continuar amb la feina i les diferents proves. Cal

• Castell bàsic lleuger: treballar més, assentar les bases... 

A les fites no surt el castell de 7 
fer una prova posant quartes, fet que demostra tota la feina feta durant la temporada 
passada. Cal, doncs, continuar fent aquesta feina per arribar a aquest punt. 

Calendari provisional: diades confirmades

• 6 de juny: Aniversari dels Castellers de Vil

• 20 de juny: Diada dels Castellers de les Roquetes

• 26 de juliol: Festa Major de la Ràpita

• 19 de setembre: Diada dels

• 3 d’octubre: Diada d’Aniversari XXD a Amposta

• 8 de novembre: 2ª TCS a Montblanc (la colla aplaudeix)

Inici dels assajos: 6 de febrer
de Carnestoltes ja es farà l'horari de sempre: dimarts i divendres. 

AQUESTA COLLA NO TÉ SOSTRE PERÒ ET NECESSITA
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ècnica 

reball més específic. Aprofitar les rengles per a treballar cada part del castell, 

segons l'objectiu a assolir. 

Proves: treballar les parts del castell i el treball específic. Ja ho estem fent, dividir el treball 

de cada part del castell per anar resolent nous objectius i problemes que puguin sorgir a 

l'hora de preparar noves proves.  

: aprofitar millor el temps, per poder arribar més lluny. 

ferta de tallers a les escoles. 

d’intercanvis amb entitats i ajuntaments 

4d6a: l'hem fet només un cop la 1a temporada i cal recuperar-lo amb molt 

2d6 i 5d6: no perdre en cap moment aquests castells. 

Pd5: continuar amb la feina i les diferents proves. Cal no deixar de treballar.

bàsic lleuger: treballar més, assentar les bases...  

A les fites no surt el castell de 7 perquè sortirà segons la feina de tota la colla. El darrer di
fer una prova posant quartes, fet que demostra tota la feina feta durant la temporada 

doncs, continuar fent aquesta feina per arribar a aquest punt.  

diades confirmades 

Castellers de Vila-Seca 

Castellers de les Roquetes 

26 de juliol: Festa Major de la Ràpita 

dels Castellers d’Esplugues 

niversari XXD a Amposta 

Montblanc (la colla aplaudeix) 

6 de febrer. S’assajarà aquest divendres i el divendres 13 de febrer. Des
l'horari de sempre: dimarts i divendres.  

AQUESTA COLLA NO TÉ SOSTRE PERÒ ET NECESSITA 

tecnica.xiquelos@gmail.com 

www.facebook.com/xiquelosixiquelesdeldelta

treballar cada part del castell, 

Proves: treballar les parts del castell i el treball específic. Ja ho estem fent, dividir el treball 

de cada part del castell per anar resolent nous objectius i problemes que puguin sorgir a 

lo amb molt d’assaig. 

no deixar de treballar. 

sortirà segons la feina de tota la colla. El darrer dia vam 
fer una prova posant quartes, fet que demostra tota la feina feta durant la temporada 

 

aquest divendres i el divendres 13 de febrer. Després 
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Maria José i Lourdes demanen avançar l'horari de 
dimarts perquè l'endemà hi ha escola.

Meritxell explica que la raó per la qual seguim aquests horaris i 
laborals de la colla. Si avancem més els horaris de canalla arribarà un punt que l'assa
podrà continuar perquè ens faltarà la colla (adults) per a treballar. 
que la mateixa tècnica possiblement no pugui 
mateixos motius que es comentaven: estudis i feina. 

Acord: Enviar a la colla un correu amb els horaris d'assaig i el document amb les diades que 
fins ara tenim confirmades.  

Votació de la nova tècnica i

Queden acceptades la nova tècnica i les fites i feines proposades.

 

10. Precs i preguntes 

Xènia proposa afegir la senyera a la camisa, sense tocar el nus. Proposa que es pugui donar la 
llibertat de portar-la a qui ho
podria ser el braç o qualsevol altra part de la camisa. 
darrere. 

Miquel proposa que la colla voti si s’obre aquest tema, ja tractat i votat a la darrera assemblea, 
i llavors es procediria a un torn de

Votació per a reobrir el tema:

tema no es reobre i Miquel emplaça a no tornar a tractar

Ferran surt per comentar un aspecte de part de 
grup de Facebook que tenim 
actiu. Així, doncs, les persones que ara 
L'objectiu del grup seria el ma
pinyes, comunicacions, activitats... Les persones que l’administrar
la Comissió de comunicació i el 

Votació sobre l’estructuració i gestió del grup intern de la colla:

abstencions. Queda aprovada aquesta proposta.
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demanen avançar l'horari de canalla tenint en compte sobretot els 
l'endemà hi ha escola. 

explica que la raó per la qual seguim aquests horaris i són els 
laborals de la colla. Si avancem més els horaris de canalla arribarà un punt que l'assa

ens faltarà la colla (adults) per a treballar. Cal tenir
que la mateixa tècnica possiblement no pugui ser-hi abans per a atendre la canalla pels 
mateixos motius que es comentaven: estudis i feina.  

a la colla un correu amb els horaris d'assaig i el document amb les diades que 
 

Votació de la nova tècnica i de les fites per al 2015: 68 a favor, 0 en contra, 
la nova tècnica i les fites i feines proposades. 

proposa afegir la senyera a la camisa, sense tocar el nus. Proposa que es pugui donar la 
ho vulgui. Ja que el nus va al darrera, el lloc on aniria 

l braç o qualsevol altra part de la camisa. Qui no hi tingui ja el nus

proposa que la colla voti si s’obre aquest tema, ja tractat i votat a la darrera assemblea, 
i llavors es procediria a un torn de paraules i votació del tema. 

reobrir el tema: 12 a favor, 45 en contra, 11 abstencions (la colla aplaudeix). El 
emplaça a no tornar a tractar-lo en cap altre espai. 

entar un aspecte de part de la Comissió de comunicació. Es proposa que el 
grup de Facebook que tenim per a ús intern de la colla sigui format per castellers blau delta en 

persones que ara són al grup i no són castellers no en
p seria el mateix que fins ara: informar sobre aspectes interns de la colla, 

pinyes, comunicacions, activitats... Les persones que l’administrarien serien representants de 
omissió de comunicació i el Cap de colla (la colla aplaudeix) 

ció i gestió del grup intern de la colla: 67 a favor, 1 en contra, 
abstencions. Queda aprovada aquesta proposta. 
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en compte sobretot els 

 horaris d'estudi i 
laborals de la colla. Si avancem més els horaris de canalla arribarà un punt que l'assaig no 

r present, també, 
atendre la canalla pels 

a la colla un correu amb els horaris d'assaig i el document amb les diades que 

en contra, 0 abstencions. 

proposa afegir la senyera a la camisa, sense tocar el nus. Proposa que es pugui donar la 
n aniria la senyera 

ui no hi tingui ja el nus, podria dur-la al 

proposa que la colla voti si s’obre aquest tema, ja tractat i votat a la darrera assemblea, 

12 a favor, 45 en contra, 11 abstencions (la colla aplaudeix). El 
en cap altre espai.  

omissió de comunicació. Es proposa que el 
intern de la colla sigui format per castellers blau delta en 

en formarien part. 
: informar sobre aspectes interns de la colla, 

ien serien representants de 

67 a favor, 1 en contra, 0 


