
 

           Acta núm. 3 

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ XIQÜELOS I XIQÜELES DEL 
DELTA. 

 

A Amposta, el dia 24 de gener de 2014 sent la primera convocatòria a les 19:30h i reunits 
57 socis i sòcies a les 20:00h, en segona convocatòria, comença la Primera Assemblea 
General Ordinària de l’Associació Xiqüelos i Xiqüeles del Delta a la Carretera Simpàtica, 6 
cantonada carrer Tarragona (edifici El Casal). 

Abans de començar l’assemblea, el secretari ha recollit les autoritzacions de vot delegat 
que aporten diversos socis i sòcies a fi de que consten en acta i que els autoritzats puguin 
votar els diferents punts de l’ordre del dia en nom dels que no han pogut assistir, així: 

- Juan Antonio Romero Lopez aporta autorització de Maria Pilar Sales Carda. 
- Agustí Grau Gascón l’aporta de Meritxell Vidal Barreda. 
- Míriam Esteve Piqué ha estat autoritzada per Cristian Dasi Esteve, Miguel Angel Esteve 

Piqué, Montse Múria Santiago i Juan Antonio Rebollo Lopez. 
- Míriam Querol Bel, té autorització de Laura de Ramon Senar. 
- Lluïsa Roe Sabater, te autorització de Eloy Herrero Zaragoza. 
- Juli Garcia Balagué, l’aporta  de Marc Ferreres Porres. 

 
Abans de començar amb l’Ordre del dia el president demana a l’assemblea poder fer una                                                                                                    
prèvia a fi de poder votat l’acceptació dels nous socis i sòcies que han entrat a l’associació 
durant 2013. Explica que malgrat que a les reunions de la junta de govern ja s’han anat 
acceptant, és l’assemblea qui ha de ratificar la seva entrada. 

         L’assemblea aprova per unanimitat fer la prèvia. 
L’assemblea aprova per unanimitat l’entrada de tots els socis i sòcies que ho han sol·licitat    
durant 2013. 

Acte seguit es continua amb l’Ordre del dia establert a la convocatòria: 

 

1.-  Lectura i aprovació si s’escau de l’acta de l’assemblea extraordinària del 19   

d’Agost de 2013. 

 

El secretari, procedeix a la lectura de l’acta, la qual es aprovada per unanimitat. 

 

2.- Memòria de la presidència. 

 

Pren la paraula el president qui explica que després de l’assemblea constituent d’1 de 
març de 2013, s’ha recorregut un llarg camí legal i burocràtic: 

- Registrar l’entitat al Registre d’Entitats del departament de Justícia de la Generalitat. 

- Obtenir el Numero d’Identificació Fiscal a l’Agencia Tributària (primer el provisional i més       
tard, una vegada registrada formalment, el definitiu). 

- Demanar el ingrés com a colla en formació a la Coordinadora de Colles Castelleres de             
Catalunya. 



- Registrar el logo de la colla a l’Oficina Española de Marcas y Patentes. 

- Un dels objectius principals ha estat  la recerca d’un local d’assaig permanent, i també 
un on reunir-nos sense dependre de ningú. Recorda que els assajos durant molt de temps 
es van fer al Casal, i al pavelló annex al pavelló poliesportiu i les  juntes tècnica i de 
govern, s’anaven reunint on bonament es podia, cita com a exemples la Gelateria Gràcia i 
el local que tenia cedit  l’Associació de Veïns de l’Acollidora, a l’Hotel d’Entitats del carrer 
Logronyo. 

Finalment l’Ajuntament ens va cedir el Pavelló Firal amb el compromís de que el deixaríem 
lliure sempre que s’hi organitzes alguna fira o d’altres esdeveniments. 

En quant al local per a reunir-nos i deixar les pertinences de la colla (regals, trofeus, 
documentació, etc.) l’Ajuntament ens va cedir, fins al maig de 2015, un local a l’Hotel 
d’Entitats del carrer Verge del Carme. 

-S’han demanat dues subvencions. La primera al Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya (3.250 €), i la segona al propi Ajuntament d’Amposta (2.750 €). 
No se’ns va concedir cap. 

- S’ha buscat el patrocini de diferents empreses. La primera tot i ser ella la interessada en 
patrocinar-nos, i després de convidar-nos a una reunió amb el director general de 
Catalunya, a la que vam assistir president i cap de colla, finalment no va donar cap 
resultat. L’empresa va ser Atisae (ITV). 

La segona va ser Temps de Terra, que al final no ens va voler patrocinar. 

Juntament amb Victor es va anar a parlar amb Lluis Garcia del Restaurant l’Estany. No 
se’l va poder contactar, i finalment, al cobrir-se el Verkami, es va deixar estar 
momentàniament. 

Finalment, i gràcies a la mediació de Marc Ibeas, es va aconseguir que la Cambra    
Arrossera del Montsià ens patrocinés, convertint-se així amb espònsor principal durant 
dos anys. 

-Per acabar, la memòria el president nomena el capital humà de la colla, es a dir els socis. 

Fa menys d’un any, quan el dia 1 de març s’iniciava la nostra singladura, érem 59 socis. 
Abans d’acabar l’estiu la xifra es va incrementar fins els 110, i desprès del bateig es va 
tenir un increment de la massa social, fins arribar a final d’any en 133 socis. 

 

S’aprova la memòria per unanimitat. 

 

3.- Memòria del cap de colla. 

 

Pren la paraula el cap de colla sortint, Albert Ferré, qui agraeix a tota la colla, l’esforç fet 
per poder arribar al dia del bateig quan encara no feia l’any de la creació de la colla, i 
poder carregar i descarregar els castells que teníem previstos per aquest esdeveniment. 

Durant la temporada els objectius s’han pogut complir (p4, p4ps, 2d5, 3d5, 4d5, 3d6, 4d6 
i 4d6a, en total 64 castells que han anat així: 

 

 

 



 Des. Carr. I. Des Int. Aletes (Desc) 

P4 41 2 0 2 95.5 % (91.1%) 

P4ps 3 0 0 0 100% 

2d5 9 1 5 0 66% (60%) 

3d5n 2 0 0 0 100% 

4d5n 2 0 2 0 50% (50%) 

3d6 3 0 0 0 100 % 

4d6 3 0 2 0 60% (60%) 

4d6a 1 0 1 1 33 % (33%) 

TOTAL 64 3 8 3 85.9 % (82,05%) 

 

També recorda que per l’any 2013, els principals objectius immediats, i que ara ja estan 
aconseguits eren: 

I.  Dominar els poms amb la canalla. 
II.  Castells de 5 nets i pinyes de 6. 
III. Poder sortir a plaça amb p4 i c5 en pinya. 

 

I com a objectius a realitzar durant l’any i també aconseguits: 

I.  Fer les proves netes de c5 amb la canalla. 
II.  Fer pinyes de c6 fins dosos. 
III.  Poder arribar al bateig amb 3d6. 

 

També es va referir als aspectes a millorar aquest any 2013: 

I. Quantitat d’actuacions. 

II. Saber les èpoques més fortes i les mes fluixes, en quant a assistència i    
disponibilitat dels castellers per programar millor els assajos i les actuacions. 

 

Referint-se als aspectes mes positius de l’any, cal destacar:  

I.  La formació d’un gran grup sòlid que ha assolit objectius i ha entès el               
funcionament de la colla com a tal. 
II.  Formació d’una tècnica ja experimentada. 
III. La bona integració dels castells dintre del territori.  
 

S’aprova la memòria per unanimitat. 

 

4.- Tancament econòmic del any 2013. 

 

Pren la paraula la tresorera, exposant el tancament econòmic del any 2013 a la 
assemblea, que l’aprova per unanimitat: 



  

 

5.- Objectius de presidència per al 2014. 

 

Es fixa com a primer objectiu ser reconeguts membres de ple dret per la  Coordinadora de 
Colles Castelleres de Catalunya. 

El segon objectiu serà trobar un lloc més apropiat per a fer els assajos. 

El lloc ideal seria aquell que, a part de poder assajar al seu interior, pogués servir, també 
de local social. El que seria un casal casteller. 

Evidentment no serà fàcil trobar-lo, ja que ha de tenir prou altura i el preu hauria de ser 
assequible a les possibilitats de la colla. És evident, que si no es troba un lloc que millori 
considerablement les condicions dels que ara podem disposar, no canviarem. 



Es confeccionarà un Reglament de Regim Intern per millorar el funcionament de la colla i, 
a partir d’aquest, s’hauran de crear diverses comissions com per exemple: sanitària, 
activitats, reglamentària, loteria, web, relacions públiques . . . 

Un altre objectiu de la presidència és l’increment del nombre de socis. Segons l’àrea de 
finances, hauríem de créixer com a mínim en 21 socis més, per poder cobrir amb les 
quotes el total de l’assegurança. 

També caldrà incidir en la recerca de nous patrocinadors i col·laboradors. Se demana 
col·laboració als socis per si coneixen algú que podria estar interessat en ser-ho.  

Els objectius s aproven per unanimitat. 

 

6.- Quotes soci 2014. 

 

Pren la paraula la tresorera qui proposa que  les quotes, es queden igual que l’any passat, 
i presenta un full en les condicions necessàries, per ser soci, que s’aprova per unanimitat:
 

        

 

 

 

 

 

 

 



7.- Pressupost econòmic per a  l’any 2014. 

 

Pren la paraula la tresorera, per exposar la previsió de pressupost per l’any 
2014:

 

Els pressupostos s’aproven per unanimitat. 

 



 

8.- Renovació càrrecs de la Junta de Govern. 

 

Pren la paraula el president explicant, que per tal de que es puguin presentar 
candidatures, els càrrecs que s’han de rellevar per acord de l’assemblea constituent de l’1 
de març de 2013, són els següents: 

 

01.- Vicepresident    fins ara Xavi Conesa Valmaña 

02.- Tresorer    fins ara M. Teresa Pons Urquizú 

03.- Rep. Tècnica    Cap de Colla. 

04.- Vocal     fins ara Marga Ferre Royo. 

05.- Vocal     fins ara Dani Garcia Castells, que deixa la junta per voluntat pròpia. 

06.- Vocal     fins ara Eva Grau Gascón. 

07.- Vocal     fins ara Meritxell Vidal Barreda. 

8.- Rep. musics    vacant des de l’octubre. 

 

Per tant les candidatures hauran d’estar formades per un mínim de 6 persones per a 
substituir a vicepresident, tresorera i 4 vocals. La nova Junta podrà tenir més de 10 
membres. 

 

El president pregunta, si hi ha alguna candidatura per poder substituir als membres 
sortints de la Junta, no es presenta ningú i ell mateix proposa la següent: 

 

Vicepresident: Josep Franch Franch 

Tresorera: M. Teresa Pons Urquizú 

Vocal: Miquel Martí Inocencio 

Vocal: Elizabeth Antigua Rosario 

Vocal: Marga Ferré Royo 

Vocal: Eva Grau Gascón 

Vocal: Meritxell Vidal Barreda 

Rep. Musics: Manolita Pérez Conde 

 

La candidatura s’aprova per amplia majoria, amb una abstenció. 

 

 

 

 

 

 



La Junta de Govern queda formada pels següents membres: 

 

01.- President    Joan Ferre Verge 

02.- Vicepresident    Josep Franch Franch 

03.- Secretari    Victor Segura Montañés 

04.- Tresorer    M. Teresa Pons Urquizú 

05.- Rep. Tècnica    queda pendent fins l’elecció de la Junta Tècnica. 

06.- Vocal     Miquel Marti Inocencio 

07.- Vocal     Marga Ferre Royo 

08.- Vocal     Eva Grau Gascón 

09.- Vocal     Meritxell Vidal Barreda 

10.- Vocal             Elizabeth Antigua Rosario      

11- Rep. musics      Manolita Pérez Conde 

 

9.-Renovació càrrecs de la Junta Tècnica. 

 

Pren la paraula Agustí Grau, donant en primer lloc les gràcies a totes les persones que han 
fet possible dur a terme els objectius fixats, l’any passat i que per diverses circumstàncies, 
aquest any ja no formaran part de la Junta Tècnica. Una vegada fets els agraïments 
corresponents, passa a presentar la nova candidatura: 

 

CAPS: 

Cap de colla: Agustí Grau Gascón 

Sots Cap de colla: Miriam Querol Bel, Albert Ferré Pons 

 

TRONCS: 

Cap de Troncs : Pep Canício Mas 

Tècnics de Troncs: Cristian Aragon Tomàs, Vilija Budvytyte, Carlos Castella Chust, Xavi 
Queralt Queralt i Xavi Fontelles Hernández. 

 

 

 

CANALLA:  

Cap de canalla: Meritxell Vidal Barreda 

Tècnics de canalla: Dayana Santiago Callau, Mireia Ferre Hidalgo, Alba Amela Rubio, 
Gemma Domingo Català, Marc Ibeas Huguet i Laura de Ramon Senar. 

 

 

 

 

  



PINYES: 

Cap de Pinyes: Juanan Romero Lopez 

Tècnics de pinyes: Nuria Villalbí Godes, David Picot Pelegrin, Imma Fumadó Vázquez, 
Marta Margalef Gisbert i Albert Esteve Piqué 

 

La candidatura és aprovada per àmplia majoria, amb 1 vot en contra i 5 abstencions, per 
tant el nou cap de colla Agustí Grau Gascón passa a formar part de la Junta de Govern 
com a representant de la junta tècnica.  

 

10.- Objectius del cap de colla per a l’any 2014. 

 

Agustí Grau pren la paraula per explicar quins seran els objectius per l’any 2014.  

Durant la primera meitat de la temporada l’objectiu serà el de consolidar els castells de 6 
(3d6, 4d6, etc.). 

Així mateix i després de les vacances, ens tenim que obligar a consolidar nous troncs i 
nous poms, ja que per a molta gent, els vindrà de nou. 

Tambe i en vista als castells de 7 serà bo fer proves de castells de 6 i mig. 

Per a la segona meitat de la temporada, tindrem que consolidar els castells de 6 i mig. 

I per al dia del nostre aniversari, portar a plaça el 4d7. 

Així mateix i després de fer la presentació dels objectius a llarg termini, exposa els 
objectius a curt termini i treball als assajos: 

Ell primer dia de treball, es faran rengles, poms a terra, poms elevats i troncs, tambe es 
faran pilars nets, i pinyes per a pilars,  perquè  la gent ho vagi recordant a la tornada de 
vacances. 

El segon dia, se continuarà en rengles, poms, pilars y pinyes de castells, esperant que ja 
siguin les proves definitives. 

Així mateix el cap de colla proposa canviar els dies d’assaig, que aquest any 2014,  
passarien a ser: 

Dimarts:    (19,30 canalla) 20:00 – 22:00 

Divendres: (20:00 canalla) 20:30 – 23.30 

Els arguments que s’han fet servir per proposar el canvi han estat:  

- Resposta a l’enquesta 

- Descans entre assaig i actuació. 

- Conciliació amb temps de lleure del cap de setmana. 

Després es dona la localització dels assajos 2014, la proposta és que siguin itinerants: 

          

FEBRER  AMPOSTA 

MARÇ   AMPOSTA 

ABRIL   AMPOSTA 

MAIG   DELTEBRE 



JUNY   ALCANAR 

JULIOL  LA RAPITA 

AGOST  LA RAPITA  

SETEMBRE  AMPOSTA 

OCTUBRE  DELTEBRE 

NOVEMBRE  ALCANAR 

DESEMBRE  AMPOSTA 

Finalment, el cap de colla,  recorda les normes seguretat als assajos i actuacions: 

Fora rellotges, arracades, pírcings i qualsevol objecte contundent. 

Silenci i cap baixat a les pinyes. 

Envoltar les probes netes. 

Fer estiraments abans i després de l’assaig. 

Practicar esport com a complement, per evitar possibles lesions. 

Utilitzar sempre, faixa, mocadors i cascs.   

S’aproven els objectius per amplia majoria, amb 1 vot en contra i 4 abstencions. 

 

11.- Debat obert sobre la possibilitat de portar mes símbols a la camisa. 

 

El president fa constar a l’assemblea que un cop feta la convocatòria se va fer arribar a la 
junta una recollida de signatures demanant que s’inclogui dins de l’ordre del dia 
“Normativa i complements a la camisa”. La mostra als presents. 

El president, dona la paraula a Agustí Grau perquè expliqui el motius de per què es va 
escollir el color blau per la camisa i el símbol del nus a la mateixa, ja que ell és un dels 
socis fundadors de la colla castellera i per tant un dels més indicats per parlar sobre el 
tema. 

El cap de colla, diu que el color blau de la camisa es va escollir i proposar a l’assemblea 
tenint en compte que és el color que més identifica al Delta. En quant al nus es va 
proposar portar-lo de manera optativa a les camises perquè és el símbol que ha unit  al 
nostre territori. 

Maria Jose Lopez, diu que ella se sent tant catalana com la que més, però per què el nus i 
no la senyera? 

El president, recorda que el nus és optatiu. 

Lluïsa Roe, pregunta, per què no mes símbols? 

Matilde, diu que no es pot debatre, cada cop que entrin socis nous, una cosa que ja va ser 
aprovada el seu dia. 

Xavi Queralt, es partidari de portar la camisa neta i diu que s’hauria de votar el tema dels 
símbols. 

Juli, està d’acord en portar la camisa neta de símbols, ja que si es volen portar tenen 
altres llocs on es poder ficar (faixa, mocadors, etc).  

 



Manolita diu que ella acatarà el que digui tothom, però que quan se forma part d’un 
col·lectiu que ja està uniformat, els nouvinguts han d’acceptar l’uniforme i 
conseqüentment als companys. També està d’acord amb Juli, que tenim altres llocs, per 
poder portar els símbols. 

Dayana pregunta, quins símbols seran el que es puguin portar? Ja que segons el símbol 
que es posi el company, ella no es ficarà al seu costat a la pinya. 

Lluis Pàmies, es mostra partidari de no portar cap símbol, però diu que la camisa és de la 
colla, i que s’ha de fer el que la colla digui. 

Begonya, esta d’acord en portar la camisa neta de símbols. 

Miriam, pregunta, on es podrien ficar els altres símbols. Ja que hi ha molta gent que porta 
el nus antitransvasista. 

Jon, diu que no a símbols nous, però que respecta el que ja se porta. Així mateix, vol 
plantejar dues preguntes, volem símbols? Quins? 

Lluis Sánchez, diu que allí es va per fer castells, i qui vulgui que se’ls posi, també 
manifesta que ell va signar per portar l’estelada a la camisa. 

El president  li contesta que a la capçalera del full on ell va signar es llegeix: Estic d’acord 

amb incloure el següent punt a l’ordre del dia “Normativa i complements a la camisa”. 

Marc Ibeas, esta d’acord amb Jon, s’ha de respectar allò que l’assemblea decideixi. 

Cristian Aragon, diu que és important saber on es posaria un altre símbol. 

Alba Amela manifesta que a ella li faria goig portar l’estelada a la camisa.  

Juanan diu que no esta d’acord en portar més símbols, ja que ens carregaríem la filosofia 
de la colla. 

Per concloure la discussió el president proposa votar si s’han de portar més símbols. 
Alguns dels assistents, li diuen que aquesta no és la pregunta. El president, recollint un 
suggeriment, insisteix en portar a votació si es podrà portar estelada i fer-ho en una 
pregunta doble.  Des de l’assemblea se li torna a dir que no, que el que cal votar no és 
això. El president adverteix a l’assemblea que de no votar si es podrà portar l’estelada, 
alguns, pensaran que el punt s’haurà tancat en fals. No obstant també recorda que 
l’assemblea és sobirana i, per tant, es farà el que aquesta digui. El president pregunta a 
l’assemblea quina pregunta s’hauria de formular. Sé li diu que la pregunta és: S’està 
d’acord en deixar la camisa tal com es va aprovar a l’assemblea constituent?  

Finalment el president formula aquesta pregunta que rep un suport majoritari de 
l’assemblea, amb 1 vot en contra i 4 abstencions.   

 

12.- Altres temes d’interès. 

 

El president  pregunta a l’assemblea si es pot donar de baixa dos persones que es van fer 
socis, i encara un any després ni han pagat ni han vingut cap vegada.  

S’aprova amb 3 abstencions. 

Se pregunta a l’assemblea, si el socis que no compleixin les normes, es poden donar de 
baixa. 

S’aprova, amb 1 vot en contra i 7 abstencions. 

 



 

13.- Precs i preguntes: 

 

Xavi Queralt, pregunta quines són les condicions per ser col·laborador 

Li respon la tresorera: 

Aportacions de 25 i 35 €:  Adhesiu de col·laborador i nom a la web per un any. 

         Aportacions de 50 €: Adhesiu de col·laborador i logo a la  web per un any. 

         Aportacions de 100 €: Adhesiu de col·laborador i logo a la web per un any i fotografia de 
la colla per penjar a l’establiment. 

També aclareix que aquestes són les condicions de l’any 2013 i que es van ficar d’acord 
amb el Verkami i de cara al bateig, que si de cara a 2014 canviessin ja s’avisaria.          

 

 

 

Sense més temes per tractar es dona per finalitzada l’assemblea a les 22:15 h. 

 

 

 

El Secretari                        Vist-i-plau 

        El president 

 

 

Víctor Segura Montañés     Joan Ferré Verge    


