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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 
 
DIA: Dissabte 26 de d’agost de 2017  
HORA: A les 18:30 h en primera convocatòria i a les 19:00 h en segona  convocatòria.  
LLOC: Local d'assaig de Sant Carles de la Ràpita. Carrer d'Alba, 2 (darrere el  mercat  municipal) 
 
Hora d’inici: 19:00  
Hora de finalització: 19:35  
 

ORDRE DEL DIA:  
 

1. Valoració de l’estat organitzatiu de la possible Trobada de Colles del Sud 2018.  
2. Torn obert de precs i preguntes. 

3. Votació per a l’aprovació, si s’escau, de la proposta d’organització de la  V 
Trobada de Colles del Sud 2018. 
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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. Joan Carles Castellà, Sr. Roberto Abril i el Sr. Sergi Calvo. 

 
 A les 19:00 hores el Sr. Miquel Martí, com a president de l’entitat, dóna la benvinguda a 

tothom i agraeix l’assistència. Tot seguit, comenta als assistents quin serà l’únic punt de l’ordre del 
dia a tractar, pregant als assistents que s’abstinguin de fer comentaris o aportacions que no tinguin 
a veure amb aquest. Tot seguit cedeix el torn de paraula al Sr. Joan Carles Castellà, que com a 
secretari actual farà de portaveu de la junta de govern i exposarà els punts a tractar.  
 

 Iniciem l’assemblea amb 28 socis presents amb dret a vot més 4 autoritzacions de vot 
delegat correctament complimentades, la qual cosa dóna un total de 32 vots computables.  

 
1. Valoració de l’estat organitzatiu de la possible Trobada de Colles del Sud 2018.  

 
 El secretari comença la seva intervenció exposant als assistents una projecció a mode de 

guió-presentació, la qual s’adjunta al final del document com un annex i que a continuació es 
resumirà. 

  
 El secretari inicia l'exposició explicant als assistents el motiu de l'assemblea, que no és altre 

que  donar compliment al punt 10 de la darrera assemblea general celebrada al febrer on es deia 
que durant la temporada s’hauria de convocar una assemblea extraordinària per tal de que la 
massa social decidís en relació a la conveniència o no d'organitzar la V Trobada de Colles del Sud 
per al 2018 al nostre territori, cosa que es faria per votació en aquesta mateixa assemblea. 
 
 A continuació el secretari fa un repàs a l'estat actual del procés, fent saber al assistents que 
la junta ha recopilat poca informació i molt general per part dels anteriors organitzadors (Cambrils i 
Vila-seca), ja que no s'han obert massa a donar detalls tot i la nostra insistència. 
 

 També fa saber que actualment no hi ha a la colla un equip de lideratge clar i definit per a 
portar a terme una organització d'aquesta magnitud, i que hauria de ser un requisit essencial donat 

que la junta de govern actual no pot assumir ella sola la gestió diària habitual de la colla i a sobre un 
extra com el que es vol assumir. La junta de govern recolzarà i aportarà tot el treball necessari, 

però no pot liderar aquest projecte, per la qual cosa fa una cria als assistents en aquest aspecte. 
 

 Tot seguit , el secretari insta als assistents a que reflexionin per tal de que es creï un equip 
que lideri aquest projecte, fent-los saber quins han de ser, sota el seu parer, les tasques que hauran 
de portar a terme (completar la recopilació d'informació, aconseguir espai i permisos, contractar 
serveis i equipaments necessaris, gestionar els tràmits necessaris, liderar i coordinar les 
subcomissions necessàries, vetllar pel bon funcionament de la diada, i tancar satisfactòriament 
totes les tastes i gestions un cop passada la diada). 
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 A continuació, i a mode de conclusió, el secretari prega als assistents a la reflexió abans de 
que emetin posteriorment el seu vot, ja que sota el seu parer, no es tracta només d ’estar d’acord o 

no en organitzar la diada sinó també de comprometre-s’hi en la seva organització.  
  

2. Torn obert de precs i preguntes. 
 

 Abans de passar a votació, el secretari obre un torn obert de paraula per si algun assistent 
vol fer cap aportació o pregunta en relació al fet de formar part del possible equip organitzatiu o en 
relació a qualsevol altre aspecte del tema tractat. 

 
 El soci Sr. Marc Ferré apunta al secretari que en la presentació es fa referència a 

l’organització de la IV diada de Colles del sud quan hauria de fer referència a la cinquena, donat que 
s’ha organitzat a Cambrils, a Vila Seca, a Montblanc i enguany a Cornudella.  

 
 El secretari pren nota de la correcció.  

 
 Al no haver més aportacions ni preguntes i havent-se exposant totes les qüestions, es dóna 

per tancat aquest segon punt passant seguidament al següent corresponent a la votació. 
 

3. Votació per a l’aprovació, si s’escau, de la proposta d’organització de la V Trobada de 
Colles del Sud 2018. 

 
 Es sotmet a votació a ma alçada (cartolina verda a favor i cartolina color roig en contra) la 
proposta d’organitzar, per part de la colla Xiqüelos i Xiqüeles del Dellta, la V Trobad a de Colles del 
Sud per al 2018 amb el següent resultat: 
 

- A favor (cartolines verdes) = 13 vots 
- En contra (cartolines vermelles) = 15 vots 
- Abstencions = 4 
 

 Amb aquest resultat, finalment es desestima l'organització de la V Trobada de colles del 
sud. 

 
 Per acabar, tant president com secretari agreixen de nou la participació dels assistents. 

 
Sense més temes a tractar,  a les 19:35h es dóna per acabada l’assemblea. 

 
 
 
 
 
Vist i plau: 
 
El Secretari        El President 
Sr. Joan Carles Castellà      Sr. Miquel Martí   
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Annex 
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