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ACTA DE LA 6ª ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
 
DIA: Dissabte 3 de febrer de 2018  
HORA: A les 18:00 h en primera convocatòria i a les 18:30 h en segona convocatòria.  
LLOC: Local d'assaig de Sant Carles de la Ràpita. Carrer d'Alba, 2 (darrere el mercat) 
 
Hora d’inici: 18:30  
Hora de finalització: 20:30   
 

ORDRE DEL DIA:  
 
01. Aprovació darreres actes (assemblea ordinària de 14/01/2017 i extraordinària de 26/08/2017) . 
02. Memòria de la junta de govern 2017. 
03. Tancament econòmic 2017. 
04. Memòria de la junta tècnica 2017. 
05. Presentació, si n’hi ha, de candidatures alternatives a Junta Tècnica i Junta de Govern. 
06. Renovació càrrecs junta de govern actual. 
07. Pressupost econòmic 2018. 
08. Nova forma de cobrament (informació) i variació del preu de les quotes socials (votació). 
09. Objectius junta govern + comissions 2018. 
10. Renovació de càrrecs i objectius de la junta tècnica 2018. 
11. Torn obert de paraules, precs i preguntes.  
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Acta:  
 

 Presideix la mesa de l’assemblea el president el Sr. Miquel Martí, i compareix conjuntament 
amb la resta dels membres de junta: Sr. Joan Carles Castellà (secretari), Sr. Roberto Abril (vocal 
seguretat i salut), Sra. Cristina Pérez (tresorera) i Sergi Calvo (Cap de colla). 
 

 A les 18:30 hores el Sr. Joan Carles Castellà, com a secretari de l’entitat dóna la benvinguda 
a tothom i agraeix l'assistència.  

 
 Tot seguit fa un esment per a que consti en acta de la trista notícia referent a la desaparició 

dels Xics Caleros, la primera colla a les Terres de l’Ebre, als quals l’Assemblea en bloc envia tot el 
seu suport i recolzament en forma d’aplaudiment tot esperant poder-los retrobar de nou en breu a 
les places. 
  

 Així, iniciem l’assemblea amb la presencia de 48 socis acreditats amb dret a vot, més 6 
autoritzacions de vot delegat correctament complimentades.  
 

1. Aprovació darrera acta.  
 

 Donada per llegida i entesa la darrera acta de l’ Assemblea General Ordinària realitzada el 
passat 14 de gener de 2017, així com també l’acta de l’Assemblea General Extraordinària portada a 
terme el passat 26/08/2017, el Sr. J. Carles Castellà, com a secretari actual de la colla, crida als 
assistents per si volen fer cap esmena.  

 
 Davant la negativa, fa una crida a la votació en relació a l’aprovació d’aquestes actes que 

queden aprovades per unanimitat. 
 

2. Memòria de la junta de govern 2011. 
 

 El Sr. Miquel Martí, com a president de la colla comença la seva intervenció en aquest punt 
comentant el nombre de reunions de junta que s’han portat a terme durant la temporada, que han 
estat un total de 16. 

 
 Posteriorment comenta que també s’han portat a terme diferents reunions amb les 

diferents comissions de la colla, així com també altres amb les colles de l’Ebre i també amb la 
Coordinadora de colles castelleres de Catalunya per tal de tractar diferents temes d’interès per a 
l’entitat. 

 
 Per altra banda, també fa èmfasi en diferents reunions i jornades que la junta ha portat a 

terme amb diversos ajuntaments i entitats. 
 
 Tot seguit el president comenta l’evolució del nombre de socis. En aquest aspecte fa saber 

als assistents que es va començar la temporada amb 164 socis actius i que al final han quedat un 
total de 137, la qual cosa suposa un decrement de 27 socis, fet que lamenta i espera que es pugui 
revertir durant els propers mesos. 
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 En quan a actes socials, el president comenta que la junta ha promocionat i ha participat en 

diferents actes (inauguració del centre obert de La Ràpita, la festa del mercat d’Amposta, foto pilar 
a La Foradada, actes a favor del referèndum, corre-bars i dinar de germanor dels músics, la gala de 
la nit dels castells a Valls, i el sopar de Nadal de la colla). 

 
 En quan a actuacions, el president destaca en primer lloc les portades a terme al territori 

(Mas de Barberans, Godall, Camarles, L’Ampolla, Tortosa, La Ràpita, Ulldecona, Vinaròs i 
l’aniversari a Amposta), i pel que fa a actuacions fora del territori, destaca que aquest any se n’han 
fet força, la qual cosa ha suposat un esforç en quan a organització i despesa pel tema del transport 
(Castelló, Perafort, Vinyols i els Arcs i Cornudella de Montsant). 

 
 En total s’han fet 14 actuacions a les quals s’han de sumar diferents assajos al carrer com ara 

els que es van portar a terme a Alcanar, Amposta, Ulldecona i La Ràpita. 
 
 Pel que fa a la canalla, el president destaca que s’han portat a terme diferents activitats 

destinades a potenciar aquest col·lectiu de la colla, entre les que destaca les colònies del 8 i 9 
d’abril al Poble Nou del delta (11 de canalla + 5 monitors) i l’excursió a Port Aventura al final de la 
temporada com a premi per l’esforç fet. 

 
 Altre punt destacat fa referència a l’inici de les converses amb l’alcalde d’Amposta que s’han 

portat a terme aquesta temporada per tal d’aconseguir unes altres instal·lacions d’assaig per a la 
colla en aquest municipi, que estarien ubicades en l’antic escorxador, el qual ja ha estat visitat pels 
membres de la junta. 

 
 En quan a tallers, el president destaca que se n’han portat a terme diferents amb notable 

èxit (trobada de centres oberts a La Ràpita el 22 de juny, al parc de Nadal de la mateixa ciutat, a 
Amposta a favor dels refugiats al saló de la infància, al col·legi Consol Ferré i a la Fundació Pere 
Tarrés de Camp-Redó). 

 
Pel que fa a adquisicions materials que ha portat a terme la junta, el president fa saber al 

assistents que totes han estat dirigides a millorar la confortabilitat i seguretat dels castellers i 
castelleres, així com a millorar els equipaments que puguin servir durant moltes temporades a la 
colla. En aquest sentit destaca l’adquisició d’un congelador, d’una motxilla-farmaciola per a 
emergències, divers material de parament i cuina, una cafetera, l’equip de so, una màquina de 
dispensar begudes, un nou tendal per a la paradeta i un apartat de correus per a la rebuda de la 
correspondència. 

 
Per a acabar, el president fa esment als resultats de la loteria de Nadal que han suposat uns 

ingressos per a la colla de 460 €. 
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3. Tancament econòmic 2017. 
 

 El secretari, amb el vist i plau de la Sra. Cristina Pérez, responsable de l’àrea econòmica de 
la colla, procedeix a presentar als assistents una projecció amb el compte de resultats de l’exercici 
2017 següent: 

 

 
 

 El secretari apunta que en aquest compte de resultats del 2017 falta a cobrar la subvenció 
de l’Ajuntament d’Amposta atorgada per valor de 4.000,00 €.  
 

 Posteriorment explica de manera breu cada partida del compte de resultats, tant dels 
ingressos com la part de les despeses i es demana als assistents per si tenen cap dubte o pregunta, 
sense que hi hagi cap intervenció per part dels assistents. En aquest punt també fa saber el saldo al 
compte corrent que ha data d’avui és de 1.752,56 € 

 
 Sense que es produeixi cap intervenció per part de l’assemblea, es sotmet seguidament a 
votació per a la seva aprovació amb el següent resultat: 
 

- A favor 53 vots 
- En contra: 1 vots 
- Abstencions: 0 vots 

MATERIAL OFICINA (arxivadors, tinta, folis..) 92,57 QUOTES I PAGAMENTS SOCIS 4.449,79

DESPESES FINANCERES 148,83 MERCHANDISING (Paradeta) 1.868,49

ASSEGURANCES 189,17 SUBVENCIONS 2.500,00

MERCHANDISING 1.542,92 PATROCINIS I PUBLICITAT 0,00

(Dessuadores, samarretes, mocadors, camises, faixes

ACTUACIONS 3.986,52

MATERIAL COLLA I MUSICS 3.491,27

(ferreteria, botiquin, material,maquina vending, varis…) ALTRES INGRESSOS 540,00

TRANSPORT (autocar) 1.436,37 COBRAMENT DIADES 2016 3.000,00

DIADES, ANIVERSARIS, CELEBRACIONS 8.616,68 LOTERIA 460,00

(menjar, estades camping, menús,lloguers equips de so …)

GESTORIA 1.028,50

COORD. COLLA CASTELLERA 1.245,09

PUBLICITAT I ALTRES SERVEIS 504,57

(imprenta…)

SERVEIS DE NETEJA 865,15

TOTAL DESPESES 19.161,12 TOTAL INGRESOS 16.804,80

PENDENT DE COBRAMENT SUBVENCIO DE 4.000 EUROS

SALDO ACTUAL : 1.752,56 €

DESPESES INGRESSOS
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 El tancament econòmic 2017 queda per tant aprovat. 
 

4. Memòria junta tècnica 2017. 
 
 El Sr. Sergi Calvo com a Cap de Colla presenta la memòria tècnica 2017 recolzat per una 
projecció de fotografies de les diferents diades de la temporada. 
 
 Comença la seva intervenció fent referència a que aquesta ha sigut una temporada 
especialment complexa d’inici, ja que inesperadament es va començar amb una absència molt 
important, la de l’enxaneta més veterana, la qual cosa suposava un repte molt important pel nostre 
equip tècnic de canalla, ja que formar canalla nova no sempre és una tasca fàcil. 
 
 Continua comentant la prèvia a Godall, amb tres pilars a la fira de l’oli i on es va estrenar a la 
petita de la colla, i la diada de Castelló, on es va aprofitar  per sortir a plaça amb un pilar pesat de 
cara agafar sensacions a pinya per un futur pd5. Desprès comenta la diada al Mas de Barberans i la 
diada a Perafort amb la Joves de Valls, on no van sortir les coses bé, la qual cosa li va afectar 
anímicament i va fer que es plantegés suspendre la diada a L’Aldea per la desconfiança de la 
canalla i la falta d’efectius a l’assaig. Tot això va fer fins i tot que presentés la seva renúncia malgrat 
que posteriorment va continuar. 
 
 El cap de colla continua valorant la diada de Vinyols i els Arcs on, segons ell, tot va canviar, 
ja que ho vam descarregar tot. Comenta que hi va haver una explosió d’eufòria a la plaça, i que la 
canalla va veure, per fi, el que eren capaços de fer.  
 
 Pel que fa a la diada de Tortosa, Sergi comenta que va rebre pressions per part d’algun 
membre de la colla pel tema del pilar de 5, però que tot i això es va fer una bona diada, amb bons 
castells (4,4a,id3a,3), amb un treball extra per l’estrena important al pis de terços. Una  diada una 
mica eclipsada per l’ impaciència d’algun casteller que no va voler ocupar la seva posició i que va 
obligar a improvisar canvis. La canalla, decidida i determinant, va fer que quedéssim per davant 
dels tortosins a casa seva. 
 
 Continua amb la diada de La Ràpita, on diu que es va haver de reconvertir de manera 
acordada amb l’ajuntament en una exhibició castellera donada l’absència de Caleros.  
 
 A Ulldecona hi va haver tres colles a plaça, i gràcies a això van poder haver unes pinyes 
suficients per intentar fer tres castells a la plaça, però no es va assolir l’objectiu. A Alcover 
malauradament es va haver de suspendre la nostra assistència per falta de camises. 
 
 Pel que fa al 4rt aniversari, Sergi comenta que va ser completament condicionat per la 
qüestió del referèndum. Com a resum diu que donats els factors externs i també interns de la 
nostra colla, va ser de notable, amb dos castells descarregats, 2 intents desmuntats, on 
estrenàvem dosos i teníem acotxadora i enxaneta d’emergència. Vam entrar per primera vegada a 
plaça amb el pilar caminat amb un tronc diferent amb baix, segon i terça nous. 
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 Destaca també els pilars que es van portar a terme a La Ràpita i a Amposta en rebuig a les 
càrregues policials de l’1 d’octubre i en suport al referèndum i als ferits. 
 
 Continua dient que el 28 d’octubre es va anar a Vinaròs amb els amics de la Muixeranga i de 
la Conlloga de Castelló, on ens van fer una acollida magnífica per part dels organitzadors però no 
es van poder fer castells per falta de gran part del pis de terços i molts altres castellers atès que era 
dissabte pel matí i molts no van poder venir perquè treballaven. Es van poder fer 4 pilars. 
 
 Pel que fa a la Trobada de Colles del Sud Sergi comenta que va ser un dia excel·lent. Vam 
fer 4 castells descarregats de postal, sense cap mena de dubtes amb estrenes importants a terços i 
a dosos. Primer intent de pilar de 5 de la història que, segons ell, amb treball l’aconseguirem segur. 
  
 El cap de colla continua la seva exposició valorant el paper de la canalla a la colla, dient els 
han intentat motivar com han sabut i pogut. Per realçar el seu valor i com a premi es va decidir 
portar-los a Port Aventura, i també es va anar durant la temporada a la seu de la colla de St. Pere i 
Sant Pau per fer intercanvi, a l’assaig de la Joves de Valls on van treballar amb canalla de gamma 
extra i també es va fer una sortida de cap de setmana de germanor al Poble nou del delta. 
 
  A part de les diades Sergi comenta que també s’han realitzat vàries col·laboracions, com la 
que es va fer al festival solidari pels refugiats, a la festa del mercat a la plaça d’Amposta, un taller al 
Festicam, al Consol Ferré, a l’escola Mercè Pla de Campredó, pilars a la festa de les moteres,  i 
reivindicatius com els del 3 d’octubre, a la marató de sang... . 
 
 Com a resum global de la temporada 2017, Sergi diu que ha sigut de lluita contínua, de 
decepció i de superació. Afirma que potser no ha sabut donar el que necessitava la colla 
individualment, però sempre he vetllat per tothom. 
 
 Aposta per lluitar, esforçar-se i agafar compromís per tal de que la colla sigui el que vulgui 
ser. 
  
 Finalitza la seva intervenció dient que ha sigut un plaer treballar al capdavant de Xiqüelos i 
Xiqüeles del Delta i que ho seguirà fent fora de la tècnica i fora de la junta. 
 
 Agraeix a tot l’equip tècnic, al secretari i al president el seu suport incondicional de principi a 
fi, i manifesta els seus millors desitjos a la nova tècnica i la nova junta de la temporada 2018 
desitjant-los molta sort. 
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5. Presentació, si n’hi ha, de candidatures alternatives a Junta Tècnica i Junta de Govern. 
 
 El Sr. J. Carles Castellà com a secretari de la colla fa una crida als assistents per tal de que 
presentin, si n’hi ha, les possibles candidatures alternatives a Junta Técnica i Junta de Govern per a 
la nova temporada. 
 
 Davant del silenci dels assistents, s’entén que no hi ha candidatures alternatives i per tant 
dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 

 
 

6. Renovació càrrecs junta govern actual. 
  
 El secretari mostra als assistents una projecció amb el plantejament inicial de renovació 
dels càrrecs de junta de govern: 
 
 President:   Surt: Miquel Martí - Entra: ?? 
 Vicepresident:  Surt: Agustí Grau - Entra: ?? 
 Cap de colla:   Surt: Sergi Calvo - Entra: Andreu Fornós 
 Tresorera:   Cristina Pérez (renova) 
 Secretari:   J. Carles Castellà (renova) 
 
 Vocal salut:   Roberto Abril (renova) 
 Vocal Músics:  Surt: Ismael Oliver - Entra: Maria Martín 
 Vocal Com.:   Meritxell Vidal (novetat) 
 Vocal Social:   Mercè Parrot (novetat) 
  
 El secretari comenta els canvis més destacats, com ara la sortida del vicepresident, el canvi 
de cap de colla i el canvi de vocals a músics, comunicació i àrea social. 
 
 Finalment destaca el cas del president, donat que Miquel Martí ha manifestat la seva 
intenció de deixar el càrrec, però que en cas de no trobar a ningú del vist i plau de la junta, Miquel 
continuarà en el càrrec fins a trobar substitut. 
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7. Pressupost econòmic 2018. 
 
 El secretari, amb el vist i plau de la Sra. Cristina Pérez, responsable de l’àrea econòmica de 
la colla, procedeix a presentar als assistents una projecció amb el pressupost econòmic revist per al 
2018:  
 
 

 
 
 Presenta i comenta als assistents cada partida prevista tant d’ingressos com de  despeses, 
fent referencia finalment al valor total del pressupost de la temporada, previst en 18.187,52 €. 
 
 Finalment fa una crida als assistents per a que puguin fer les preguntes i mencions que 
creguin oportuns, sense que hi hagi cap aportació per part de l’assemblea. 
 

8. Nova forma de cobrament (informació) i variació del preu de les quotes socials 
(votació). 

 
 El secretari presenta a l’assemblea una projecció informativa que fa referencia a la nova 
forma de cobrament de les quotes socials que la junta de govern ha aprovat per a aquesta nova 
temporada. 
 
 Es fa saber doncs a l’assemblea que a partir d’aquesta temporada hi haurà un pagament 
únic a l’any (finals de març) de les quotes socials, i per tant s’eliminen els pagaments semestrals. 
 

PREVISIÓ PRESSUPOST 2018

DESPESES INGRESSOS

MATERIAL OFICINA (arxivadors, tinta, folis, separadors…) 175,78

DESPESES FINANCERES 148,83 QUOTES SOCIS 3394,00

ASSEGURANCES R.C. 1153,34 NOUS SOCIS 480,00

MERCHANDISING 1350,17 QUOTES SOCIS (2016) 24,00

(dessuadores, samarretes, mocadors, camises, faixes…)

MERCHANDISING (PARADETA) 1531,00

MATERIAL COLLA I MUSICS 1245,00

(ferreteria, taules, instruments...) SUBVENCIONS 4000,00

TRANSPORT (autocar) 3291,13 PATROCINIS I PUBLICITAT 0,00

DIADES, ANIVERSARIS, CELEBRACIONS 5424,89 ACTUACIONS 3800,00

(menjar, lloguer taules, equips sonoritz., taules…)

ALTRES INGRESSOS

VARIS 1571,44

EQUIPACIONS 404,12

TAXES I INSCRIPCIONS (Coord., torneigs…) 603,00 (faixes, camises…)

GESTORIA 1020,00 LOTERIA 554,40

PUBLICITAT I ALTRES SERVEIS (fotògraf, impremta...) 1651,44 PENDENTS DE COBRAMENT 2017 4000,00

SERVEIS DE NETEJA 552,50

TOTAL DESPESES 18187,52 TOTAL INGRESSOS 18187,52
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 Els pagaments es faran sempre pel banc (transferència, ingrés per caixer o càrrec al soci 
mitjançant rebut bancari al seu compte), eliminant així els pagaments de quotes en efectiu que els 
socis podien fer fins a la data a l’assaig. 
 
 També el cobrament de quotes es tancarà al primer trimestre (abans del 31 de març), i si no 
hi ha pagament per part d’algun soci o sòcia, es consideraran els afectats com a NO SOCIS a tots 
els efectes fins que no liquidin. 
 
 Amb aquestes mesures la junta pretén que els socis i les sòcies es responsabilitzen més i 
prenguin més consciència de la importància per a la colla de la seva aportació econòmica en quan a 
la quota, intentant evitar certs abusos que s’han produït la passada temporada on certs socis han 
gaudit dels avantatges de ser soci i finalment no han liquidat la quota que els hi correspondria 
pagar. 
 
 També els secretari justifica aquestes mesures dient que gestionar els pagaments en efectiu 
de totes les quotes dels socis li comporta una despesa de temps i d’esforç que no pot assumir, 
donat que aquesta tasca es realitza de manera voluntària i fora d’hores de feina, i no pot invertir 
tant de temps en visites als bancs per tal de fer els ingressos de cada pagament en efectiu que els 
membres de la colla fan. Si tothom s’encarrega del seu ingrés o si facilita el nº de compte per a que 
li facin el càrrec de la quota, la despesa de temps i d’esforç és molt menor, i tothom n’ha de ser 
conscient. 
 
 Per altra banda, el secretari proposa a l’assemblea  incrementar la quota de soci de 24,00 € 
a 25,00 € per persona i any, donat que d’aquesta manera es facilitaria als socis el poder fer els 
pagaments directament en efectiu al caixer automàtic. També ho justifica dient que des dels inicis 
de la colla aquesta quota no s’ha incrementat mai, i ara per ara les despeses i necessitats de la colla 
són molt superiors a les dels seus inicis. També ara som menys socis, i certes despeses fixes es 
mantenen i s’han de pagar igualment,  i amb aquest petit increment es compensaria encara que 
només fos de manera parcial. 
 
 La proposta es porta a votació amb el següent resultat: 
 

- Vots a favor: 55 vots. 
- Vots en contra: 0 vots. 
- Abstencions: 1 vot. 

 
 Queda per tant aprovada la proposta d’incrementar la quota de socis a 25,00 €, cosa que es 
comunicarà a la resta de socis properament i pels canals habituals de comunicació de la colla. 

 
 Per altra banda, el secretari també proposa portar a votació la possibilitat de crear una 
quota especial de 15,00 € per a aquells socis i sòcies nous que s’incorporin per primera vegada a la 
colla i que ho facin a partir de la meitat de la temporada, és a dir a partir del 1 de juliol. D’aquesta 
manera gaudirien de les mateixes avantatges que la resta de socis durant el que queda de 
temporada però a un preu més reduït. 
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 La proposta es porta a votació amb el següent resultat: 
 

- Vots a favor: 56 vots. 
- Vots en contra: 0 vots. 
- Abstencions: 0 vot. 

 
 Queda per tant aprovada la proposta de crear una quota de socis de 15,00 € per a aquelles 
incorporacions que ho facin a partir del 1 de juliol. 
  

9. Objectius junta govern + comissions 2018. 
 
 En aquest punt el secretari comença plantejant la proposta d’objectius de la junta de govern 
per a la temporada 2018 i que resumeix en els següents punts: 
 

• Mantenir un equip de treball cohesionat, dinàmic i obert. 
• Ser nucli neuràlgic de representació de totes les àrees de la colla. 
• Fomentar la recerca de patrocinadors permanents. 
• Cerca, manteniment i recuperació de socis. 
• Millora dels serveis al soci i del local d’assaig.  
• Seguiment de projectes encetats (nou local, diada colles del sud,...). 
• Representar els interessos de la colla de manera més directa i permanent amb la nova 

junta de la CCCC. 
 

 Posteriorment, el Sr. Roberto Abril, en representació de la comissió de seguretat i salut fa la 
seva presentació en aquest àmbit destacant que mantindran la seva tasca de foment de la 
seguretat i la prevenció de riscos i lesions a la colla. També destaca la importància de gestionar 
adequadament tot allò relacionat amb el tracte amb la canalla i la importància de que tothom 
segueixi les indicacions i es formi en aquesta matèria. 
 
 Tot seguit, la Sra. Mercè Parrot, com a responsable de l’àrea social i de creixement de la 
colla fa la seva presentació.  
 
 Presenta un calendari d’activitats portades a terme al 2017 (calçotada a Lo Maset, 4 de 
març, dinar pre-exhibició Godall, sopars post-assaig els divendres, actualització contínua del 
calendari, comunicacions i difusió, ...) i posteriorment presenta i comenta un llistat de propostes 
d’activitats d’aquesta comissió per al 2018, entre les quals destaca: 
 

- Jornada portes obertes una hora abans d’assaig 
- Sopars post-assaig de pa i porta 
- Falques ràdio (coordinació comunicació) 
- Nous tríptics/octavetes (coordinació comunicació) 
- Dinars/berenars pre-diades o post-diades locals 
- Actualització calendari i elaboració Doodles amb informació. 
- Jocs fotogràfics. 
- Presentació músics a l’assaig. 
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- Bicicletada a l’assaig. 
- Assajos al carrer. 
- Foto-pilar. 
- Activitats a Valls: Sant Joan, Santa Úrsula,... . 
- Dinars/sopars abans de parades de vacances amb concursos. 
-  Festa músics. 

 
 Finalment, pel que fa a l’àrea de comunicació, Meritxell Vidal fa la seva presentació de la 
comissió. 
 
 Inicia la seva exposició comentant les activitats portades a terme el 2017, entre les qual 
destaca: 
 

- Dinamització de les xarxes socials, amb creixement de seguidors. 
- Manteniment de la pàgina web: www.xiquelosixiquelesdeldelta.cat 
- Coordinació amb tècnica, junta i àrea social per l’ajuda a la difusió d’activitats 
- Creació de cartells per anunciar diades, activitats...  

 
 En aquest sentit, demana als assistents compartir sempre allò que es publica a FB i TW, així 
com fer ús d’aquestes xarxes i etiquetar sempre amb @blaudelta #blaudelta  per tal de fer màxima 
difusió de tot allò que porta a terme la colla. 
 
 Pel que fa a les activitats d’aquesta comissió proposades per al 2018, Meritxell destaca les 
següents: 
 

- Continuar amb la dinamització de les xarxes (FB, TW i Instagram). 
- Continuar amb l’increment de seguidors a cada xarxa. 
- Continuar amb el manteniment de la pàgina web.  
- Continuar amb la coordinació (junta, àrea social, músics, tècnica... ) per tal de fer difusió. 
- Continuar amb la creació de cartells i elaboració de tríptics/octavetes, així com qualsevol 

altre material que ajudi a la difusió de la colla. 
 

 Finalment fa una crida per sumar més gent a la comissió i anomena els responsables actuals 
dels diferents apartats de la comissió:  
 
 Ferran Rodríguez  - Instagram 
 Marta Margalef  - Facebook 
 Meritxell Vidal  - Twitter 
 Mercè Parrot   - Cartells 
 Agustí Grau   - Pàgina web 
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10. Renovació càrrecs i objectius junta tècnica 2018. 
 
 El Sr. Andreu Fornós, com a nou cap de colla passa a presentar aquest punt en referencia a 
la renovació de càrrecs i els objectius de la nova junta tècnica per a aquesta nova temporada 2018. 
 
 Inicia la seva exposició presentant als assistents els nous components de la tècnica: 
 

- Joel Valldepérez  (Cap de troncs)   
- Josh Miró   (Cap de canalla) 
- Andreu Fornós  (Cap de colla i cap de pinyes) 
- Gerard Torta (Ajudant a troncs) 
- Nere Barberà (Ajudant a canalla) 
- Lidia Escribano (Ajudant a canalla) 

 
 Posteriorment descriu el projecte de treball que la junta tècnica pretén portar a terme 
durant la temporada pel que fa a la gestió de la canalla, i que es resumeix en els següents punts: 
 

- Molt treball en rengles i poms 
- Tota la canalla participa sense discriminacions 
- Documentar totes les proves 
- Fer jocs guiats 
- Estar sempre connectats amb l’assaig 
- Evitar dispositius electrònics 
- Transmetre confiança i seguretat 

 
 De la mateixa manera, posteriorment descriu les línies a seguir en quan al treball a troncs: 
 

- Treball en rengles 
- Fer proves amb tothom 
- Tenir varis troncs possibles 
- Fomentar els castells escola 
- Practicar més la tècnica individual 
- Documentar les proves 

 
 En la mateixa línia, Andreu continua la seva exposició destacant els punts forts a treballar 
en quan a les pinyes, i que resumeix en els següents punts: 
 

- Treballar el posicionament corporal i de les mans 
- Destacar els moments d’evolució del castell 
- Millorar l’adaptació a situacions variables 
- Treballar diferents posicions 
- Fer més rengles amb pinya 
- Fer més pinyes amb la xarxa 
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 En quan als assajos, el nou ca de colla destaca la recuperació dels dimecres com a dia 
d’assaig, encara que pretén que sigui un dia d’assaig més distés encaminat a fomentar les rengles i 
els pilars, tal i com es feia en els orígens de la colla. 
 
 També fa èmfasi en el nou horari que ha plantejat, on tots els assajos començarien a les 
20:00 h. i acabarien a les 22:00 h., excepte els divendres que s’allargaria de manera continua fins a 
les 22:30 h. per tal de posteriorment fer tots junts sopar de germanor. 
 
 L’horari i el plantejament dels assajos quedaria per tant de la manera següent: 
 

DIMARTS DIMECRES DIVENDRES 

20:00 h. a 22:00 h. 20:00 h. a 22:00 h. 20:00 h. a 22:00 h. 

▸ Escalfament 

▸ Rengles i poms 

▸ Proves netes i pinyes 

▸ Escalfament 

▸ Rengles i pilars 

▸ Tecnificació 

▸ Assaig distés 

▸ No es valora assistència 

▸ Escalfament 

▸ Rengles i poms 

▸ Proves netes i pinyes 

▸ Al finalitzar sopar tots junts 

   
 Pel que fa al calendari d’actuacions de la temporada, Andreu comenta que ja han tancat 
conjuntament amb Sergi un calendari força confirmat, que per altra banda pot variar sensiblement 
encara que creu serà força definitiu, amb moltes sortides i actuacions força importants en places 
de renom: 
 

- 8 Abril - Nens del Vendrell 
- 22 Abril - Begues, Aniversari Encantats 
- 12 Maig - Diada Ramon Barrufet Jove de Valls 
- 26 Maig - Aldea amb Alcover 
- 17 Juny - Montblanc amb Torraires 
- 30 Juny - Manlleu amb Nyerros de la Plana 
- 9 Juliol - Cornudella amb Brivalls 
- 22 Juliol - La Ràpita amb Castellers de les Roquetes 
- 5 Agost - Aquòpolis amb X. Vila-seca 
- 2 Setembre – Ulldecona amb Torraires de Montblanc 
- 8 Setembre - Cornudella amb Brivalls 
- 29 Setembre - Aniversari amb Encantats i Brivalls 
- 28 Octubre – Sant Pere de Ribes amb Castellers de les Roquetes 
- 4 Novembre - Colles de Sud (possiblement a Cambrils) 

 
 En quan als objectius de la tècnica per a aquesta nova temporada, Andreu planteja 
mantenir el nivell, la qual cosa suposa poder portar a plaça i descarregar amb regularitat els 
següents castells: 3d6 - 3d6a - 4d6 - 4d6a.  
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 Per altra banda planteja continuar treballant el p5 i si es possible descarregar-lo aquesta 
temporada. Igualment, el cap de colla planteja treballar el 2d6 per tal de convertir-lo en un altre 
castell habitual de la colla per tal de poder retrobar-nos en la franja alta dels castells de 6. 
 
 Finalment, Andreu fa una crida als castellers i castelleres a treballar i esforçar-se per tal 
d’aconseguir els objectius, i es mostra obert a escoltar a tothom i que tothom participi de 
creixement de la colla.  
 
 Culmina la seva intervenció amb un lema dient que “la colla som tots i tots som la colla”, a la 
qual cosa el públic assistent respon amb un aplaudiment. 
 

11. Torn obert de paraules, precs i preguntes. 
 
  El secretari dona veu als assistents per tal de que expressin tot allò que vulguin aportar. 
 
 El Sr. Cristian Aragón pren la paraula i comenta que la passada temporada es va acordar 
mirar d’actuar sempre amb un mínim de dues colles a plaça per tal d’assegurar la viabilitat i la 
seguretat de les diades, i per això vol preguntar a la nova junta tècnica i al nou cap de colla si 
seguiran aquest criteri. 
 
 Li respon el nou cap de colla Andreu Fornós afirmant que efectivament miraran de seguir 
aquest criteri que també considera encertat, i li fa saber que a les diades previstes d’Ulldecona i La 
Ràpita s’estan buscant des de ja aquestes dues colles que ja tenen pràcticament lligades. 
 
 Sense cap més aportació i per finalitzar l’acte, el Sr. Roberto Abril en representació de la 
colla, lliura als membres de junta i tècnica sortints (Miquel Martí, Sergi Calvo, Ismael Oliver, Agustí 
Grau i Imma Fumador) un petit detall en forma de recordatori que consisteix en una fotografia de 
grup de la colla emmarcada. 
 
 Sense més temes a tractar, a les 20:30 h. es dóna per acabada l’assemblea. 
 
 
Vist i plau: 
 
El Secretari        El President 
Sr. Joan Carles Castellà      Sr. Miquel Martí  
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