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ACTA DE LA 7ª ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
 
DIA: Dissabte 9 de febrer de 2019  
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: 20:40   
 

ORDRE DEL DIA:  
 
01. Aprovació darreres actes (Assemblea General de 3/2/2018 i extraordinària de 1/12/2018). 
02. Memòria de la junta de govern 2018. 
03. Tancament econòmic 2018. 
04. Memòria de la junta tècnica 2018. 
05. Presentació de candidatures a Junta Directiva (renovació de càrrecs junta de govern i tècnica). 
06. Pressupost econòmic 2019. 
07. Objectius junta directiva i comissions 2019. 
08. Organització de la VI trobada de Colles del Sud. 
09. Torn obert de paraules, precs i preguntes.  
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Acta:  
 

 Presideix la mesa de l’assemblea per baixa del president, el Sr. Miquel Martí, la resta dels 
membres de junta: Sr. Joan Carles Castellà (secretari), Sr. Roberto Abril (vocal seguretat i salut), 
Sra. Cristina Pérez (tresorera) i Andreu Fornós (Cap de colla). 
 

 Un cop acreditats tots els assistents, a les 18:35 hores el Sr. Joan Carles Castellà, com a 
secretari de l’entitat dóna la benvinguda a tothom i agraeix l'assistència.  

 
 Així, s’inicia l’assemblea amb la presencia de 41 socis acreditats amb dret a vot, més 4 

autoritzacions de vot delegat correctament complimentades.  
 

1. Aprovació darreres actes (Assemblea General de 3/2/2018 i extraordinària de 1/12/2018).  
 

 Donada per llegida i entesa la darrera acta de l’ Assemblea General Ordinària realitzada el 
passat 3 de febrer de 2018, així com també l’acta de l’Assemblea General Extraordinària portada a 
terme el passat 1 de desembre de 2018, 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 2018. 

 
 En absència del president, el secretari de la colla comença la seva intervenció en aquest 

punt fent un sumari del que ha estat l’activitat de junta de govern 2018 i que es resumeix en els 
següents punts:  

 
• Evolució de sòcies i socis: Balanç de -7 entre altes i baixes. 137 (inici 2018) – 130 (inici 2019). El 

secretari comenta que és un balanç negatiu però que mantenen a la colla al voltant del 
nombre d’associats que han vingut tenint en les darreres temporades, i que sembla que 
s’estabilitza al voltant d’aquest nombre d’entre 130 i 140 associats. 

 
• Reunions de junta 2018: Un total de 12 reunions, el que suposa una mitjana d’una reunió per 

mes comptant que durant la temporada de vacances no es fa cap reunió. El secretari 
comenta que a la vista del nombre de reunions i dels resultats en la gestió, això porta a la 
conclusió que s’ha aconseguit un nivell d’eficàcia elevat. 

 
• Altres reunions i col·laboracions: Es fa èmfasi a altres trobades i col·laboracions en les quals 

la colla hi ha participat. 
 

- Assemblea general CCCC (17/03/2018) a Manresa (no es va assistir). 
- XXII jornada de prevenció de lesions (3/03/2018 a Valls - Roberto i Andreu). 
- VI Jornada de Bones Pràctiques de Gestió (Granollers 2 de juny – J. Carles). 

mailto:xiquelosixiquelesdeldelta@gmail.com
http://xiquelosixiquelesdeldelta.cat/
http://www.facebook.com/xiquelosixiquelesdeldelta
http://www.facebook.com/xiquelosixiquelesdeldelta


Colla Castellera Xiqüelos i Xiqüeles del Delta  

 

xiquelosixiquelesdeldelta@gmail.com Actuacions: tecnica.xiquelos@gmail.com 

         http://xiquelosixiquelesdeldelta.cat          @blaudelta           www.facebook.com/xiquelosixiquelesdeldelta
  

         @blaudelta    

- Festa del mercat d’Amposta. 
- Festicam Amposta 
- Taller dia 1 de juliol MonNatura. 
- Col·laboració amb Associació Síndrome de Williams i Gest per l’ELA. 

 
• Fets destacables: El secretari també destaca altres fets destacables, bàsicament de caire 

econòmic, que s’han aconseguit sota la gestió d’aquesta junta durant la temporada 2018. 
 

- Subvenció cultura Diputació de Tarragona (10.000,00 €). 
- Subvenció cultura Ajuntament d’Amposta (3.000,00 €). 
- Conveni amb Instituts Odontològics Associats SL. (descomptes pels associats). 
- Loteria Grossa de Cap d’any: Ingressos de 717,00 €. 

 
• Altres activitats extra-castelleres: Finalment destaca altres activitats portades a terme. 

 
- Sortida de canalla a Morella – Saltapins. (13 membres canalla + 3 responsables). 
- Sopar de Nadal (51 participants). En aquest punt, el secretari anima a l’assemblea a 

millorar el nivell de participació en les properes edicions. 
 
  
3. Tancament 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 compte de resultats de l’exercici 
2018 següent: 

 

 

ASSOCIACIÓ XIQÜELOS I XIQÜELES DEL DELTA

COMPTE DE RESULTATS EXERCICI 2018 (01/01/2018 - 31/12/2018)

MATERIAL OFICINA (arxivadors, tinta, folis..) 97,46 €                QUOTES I PAGAMENTS SOCIS 3.580,60 €    

DESPESES FINANCERES 204,00 €             MERCHANDISING (Paradeta) 2.389,47 €    

ASSEGURANCES 189,17 €             SUBVENCIONS 13.000,00 € 

MERCHANDISING - VENDING 960,22 €             ACTUACIONS 4.050,00 €    

(begudes, samarretes, mocadors, camises, faixes

ALTRES INGRESSOS (SOPAR) 860,00 €       

MATERIAL COLLA 413,75 €             

(ferreteria, botiquin, material, varis…) LOTERIA 717,00 €       

TRANSPORT (autocar) 2.840,00 €          

DIADES, ANIVERSARIS, CELEBRACIONS 6.381,15 €          

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

GESTORIA 853,05 €             

COORD. COLLA CASTELLERA 1.636,42 €          

PUBLICITAT I ALTRES SERVEIS 750,50 €             

(imprenta, local social, …)

SERVEIS DE NETEJA 943,80 €             

TOTAL DESPESES 15.269,52 €       TOTAL INGRESOS 24.597,07 € 

SALDO ACTUAL a 08/02/2019 : 12.362,05 € Pendent de cobrament Diputació:  4.866,83 €

DESPESES INGRESSOS
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 El secretari explica de manera breu cada partida del compte de resultats, tant dels ingressos 
com la part de les despeses i demana als assistents per si tenen cap dubte o pregunta, sense que hi 
hagi cap intervenció. En aquest punt també fa saber el saldo al compte corrent que ha data d’avui 
és de 12.362,05 €. 

 
 Sense que es produeixi cap intervenció per part de l’assemblea, es sotmet seguidament a 
votació quedant el tancament econòmic 2018 aprovat per unanimitat. 
 
 

4. Memòria junta tècnica 2018. 
 
 El Sr. Andreu Fornós com a Cap de Colla presenta la memòria tècnica 2018 recolzat per una 
projecció de fotografies de les diferents diades de la temporada. 
 
 Comença la seva intervenció destacant els resultats i les incidències de cada diada que s’han 
portat a terme durant la temporada i que es resumeix en els següents quadres: 
 

 
 

22/04/2018 V Aniversari dels Encantats de Begues, BEGUES 

PILAR DE QUATRE Carregat 

PILAR DE QUATRE Descarregat 

TRES DE SIS Intent desmuntat 

TRES DE SIS Intent desmuntat 

 

12/05/2018 IV Memorial Ramon Barrufet a Valls, VALLS 

TRES DE SIS Descarregat 

TRES DE SIS AMB AGULLA / PILAR Descarregat 

QUATRE DE SIS Descarregat 

PILAR DE QUATRE Descarregat 

QUATRE DE SIS Intent desmuntat 

 

26/05/2018 2a Jornada Castellera a l'Aldea, L'ALDEA 

PILAR DE QUATRE Descarregat 

TRES DE SIS Descarregat 

PILAR DE QUATRE Descarregat 

QUATRE DE SIS Intent desmuntat 

TRES DE SIS AMB AGULLA / PILAR Intent desmuntat 
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17/06/2018 Diada de la camisa grana a Montblanc, MONTBLANC 

TRES DE SIS Descarregat 

TRES DE SIS Descarregat 

TRES DE SIS AMB AGULLA / PILAR Descarregat 

PILAR DE QUATRE Descarregat 

 

30/06/2018 Diada 20 anys dels Nyerros a Manlleu, MANLLEU 

PILAR DE QUATRE Descarregat 

TRES DE SIS Descarregat 

TRES DE SIS Descarregat 

PILAR DE QUATRE Descarregat 

TRES DE SIS Intent desmuntat 

 
08/07/2018 Diada de la Canalla a Cornudella de Montsant, CORNUDELLA DE 
MONTSANT 

TRES DE SIS Descarregat 

QUATRE DE SIS Descarregat 

TRES DE SIS AMB AGULLA / PILAR Intent desmuntat 

TRES DE SIS AMB AGULLA / PILAR Intent desmuntat 

PILAR DE QUATRE Intent desmuntat 

 
22/07/2018 VI Diada Ebrenca a Sant Carles de la Ràpita, SANT CARLES DE LA 
RÀPITA 

PILAR DE QUATRE Descarregat 

TRES DE SIS Descarregat 

TRES DE SIS AMB AGULLA / PILAR Descarregat 

QUATRE DE SIS Descarregat 

 

02/09/2018 Actuació a Ulldecona (Montsià), ULLDECONA 

PILAR DE QUATRE Descarregat 

TRES DE SIS Descarregat 

TRES DE SIS AMB AGULLA / PILAR Descarregat 

QUATRE DE SIS Descarregat 

PILAR DE QUATRE Descarregat 

 
29/09/2018 V Aniversari dels Xiqüelos i Xiqüeles del Delta a Amposta, 
AMPOSTA 

PILAR DE QUATRE CAMINANT Carregat 

QUATRE DE SIS Descarregat 

TRES DE SIS Descarregat 

PILAR DE QUATRE Descarregat 

TRES DE SIS Intent desmuntat 
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03/11/2018 V Trobada de les colles del sud a Cambrils, CAMBRILS 

TRES DE SIS Descarregat 

QUATRE DE SIS Descarregat 

TRES DE SIS AMB AGULLA / PILAR Descarregat 

PILAR DE QUATRE Descarregat 

TRES DE SIS AMB AGULLA / PILAR Intent desmuntat 

 
 Com a resum global de la temporada 2018, el cap de colla comenta  que ha estat un esforç 
continu de lluita i de superació, ja que s’ha fet el que s’ha pogut amb els elements que s’han 
disposat en cada moment. 
 
 També destaca la consecució durant la temporada de l’aleta nº 100 de la colla, i aposta per 
lluitar, esforçar-se i agafar compromís per tal de que la colla continuï creixent. 
  
 Finalitza la seva intervenció dient que ha sigut un plaer treballar al capdavant de Xiqüelos i 
Xiqüeles del Delta i que ho seguirà fent en la mesura que li sigui possible. 
 
 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 2019 
desitjant-los molta sort. 
 
 La memòria de junta tècnica 2018 queda aprovada per l’assemblea per unanimitat. 
 

 
5. Presentació de candidatures a Junta Directiva (renovació de càrrecs junta de govern i 

tècnica). 
 
 Abans de procedir a l’inici d’aquest punt, el secretari fa un aclariment a l’assemblea en 
relació al que significa la Junta Directiva i què és el que s’ha de votar segons el que s’interpreta de la 
lectura dels estatuts. 
 
 En aquest sentit, el secretari fa saber a l’assemblea que segons els estatuts no es 
comprenen per separat la Junta Tècnica i la Junta de Govern, sinó que la candidatura a escollir és 
única i s’anomena “Junta Directiva”, i que s’ha de conformar mínimament per la presidència, la 
tresoreria, el secretariat, els diferents vocals i també pel cap de colla (que alhora conforma el seu 
equip tècnic). 
 
 Es per això que l’assemblea no ha de votar dues juntes (la tècnica per un costat i la de 
govern per altre), sinó únicament una única Junta Directiva que inclou al cap de colla i al seu equip 
tècnic. 
 
 Aclarit aquest punt i sense que hi hagi cap dubte o qüestió a comentar per part de 
l’assemblea, el Sr. J. Carles Castellà com a secretari de la colla fa una crida als assistents per tal de 
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que presentin, si n’hi ha, les possibles candidatures alternatives a Junta Directiva per a la nova 
temporada. 
 
 Davant del silenci dels assistents, s’entén que no hi ha candidatures alternatives i per tant  
planteja la renovació dels càrrecs de junta directiva actual: 
 

Presidència:   Surt: Sr. Miquel Martí  - Entra: Sra. Meritxell Vidal 
Cap de colla:   Surt: Sr. Andreu Fornós - Entra: Sr. Roberto Abril 
Tresoreria:   Sra. Cristina Pérez (renova) 
Secretariat:   Sr. J. Carles Castellà (renova) 
Vocal salut:   Surt: Sr. Roberto Abril - Entra: Manel de la Rosa 
Vocal Músics:  Sr. Aleix Fibla (renova) 
Vocal Social:   Sra. Mercè Parrot (renova) 
Vocal:    Sr. Santi Cuesta (novetat) 

 
  
 El secretari comenta els canvis més destacats, com ara la sortida del president i la seva 
renovació per primera vegada a la colla per una presidenta. També destaca el canvi de cap de colla 
i el canvi i introducció de de nous vocals.   
 
 Per altra banda fa una crida a l’assemblea per a que qui vulgui es pugui sumar lliurement 
com a vocal a aquesta confecció de Junta Directiva, cosa que creu que ajudaria a democratitzar, si 
cap, encara més els òrgans de direcció de la colla. 
 
 Pren la paraula Meritxell Vidal com a candidata a la presidència per tal de fer saber a la colla 
els motius de la seva decisió d’acceptar la proposta de fer-se càrrec de la presidència, i alhora fa 
una crida a tothom per a que sumi i aporti en la mesura que sigui possible per tal de tirar endavant 
la colla i poder així seguir un projecte que considera molt valuós. 
 
 Tot seguit el secretari agraeix la seva intervenció i cedeix la paraula al nou candidat a cap de 
colla per a que presenti el seu projecte. 
  
 El Sr. Roberto Abril, com a candidat a nou cap de colla passa a presentar en aquest punt la 
renovació de càrrecs i els objectius de la nova junta tècnica per a aquesta nova temporada 2019. 
 
 Inicia la seva exposició presentant als assistents els nous components de la tècnica: 
 

Cap de colla:   Sr. Roberto Abril 
Cap de Troncs:  Sr. Joaquim Serrallonga 
Ajudant de Troncs:  Sr. Julio Garcia 
Cap de Pinyes:  Sr. Marc Ferré 
Cap de Canalla:  Sra. Judit Ballina 
Ajudant de Canalla:  Sra. Dunia Pla 
Ajudant de Canalla:  Sra. Mercè Parrot 
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 Posteriorment descriu el projecte de treball que la junta tècnica pretén portar a terme 
durant la temporada:  
 

- Assajos Dimarts de 20.00 h. a 22.00 h. 
- Assajos Dimecres (només la setmana prèvia a diada) de 20.00 h. a 22.00 h. 
- Assajos Divendres de 20.30 h a 23.00 h. 

   
 Pel que fa al calendari d’actuacions de la temporada, Roberto comenta que ja han tancat 
conjuntament amb Andreu un calendari força confirmat, que per altra banda pot variar 
sensiblement encara que creu serà força definitiu, amb moltes sortides i actuacions importants: 
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 Finalment, Roberto 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 del 
creixement de la colla.  
 
 Presentada a l’assemblea la configuració de tota la Junta Directiva (junta de govern i junta 
tècnica), el secretari crida a votació per tal de confirmar, si s’escau, la seva aprovació amb els 
següents resultats: 
 

- Vots a favor: 42 
- Vots en contra: 1 
- Abstencions: 2 

 
Amb els resultats anteriors, queda aprovada la proposta anterior de configuració de Junta 
Directiva 2019. 

 
  

6. Pressupost econòmic 2019. 
  
 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 
2019:  
 

 

ASSOCIACIÓ XIQÜELOS I XIQÜELES DEL DELTA

PREVISIÓ PRESSUPOST 2019

DESPESES INGRESSOS

MATERIAL OFICINA (arxivadors, tinta, folis, separadors…) 210,00 €       QUOTES SOCIS 3.250,00 €    

DESPESES FINANCERES 225,00 €       NOUS SOCIS 375,00 €       

ASSEGURANCES R.C. 170,00 €       MERCHANDISING (PARADETA) 2.850,00 €    

MERCHANDISING - VENDING 1.350,00 €    SUBVENCIONS 4.500,00 €    

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

PATROCINIS I PUBLICITAT 450,00 €       

MATERIAL COLLA I MUSICS 1.250,00 €    

(ferreteria, casc, taules, instruments...) ACTUACIONS 4.500,00 €    

TRANSPORT (autocar) 3.400,00 €    EQUIPACIONS 350,00 €       

(faixes, camises…)

DIADES, ANIVERSARIS, CELEBRACIONS 5.500,00 €    

(menjar, lloguer taules, equips sonoritz., taules…) LOTERIA 3.700,00 €    

SERVEIS DE NETEJA 950,00 €       ALTRES INGRESOS 250,00 €       

Coordinadora colles castelleres Catalunya 1.700,00 €    

GESTORIA 1.020,00 €    

LOTERIA 3.000,00 €    

PUBLICITAT I ALTRES SERVEIS (fotògraf, impremta...) 1.450,00 €    

TOTAL DESPESES 20.225,00 € TOTAL INGRESSOS 20.225,00 € 
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 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 20.225,00 €. 
 
 Finalment es fa una crida als assistents per a que puguin fer les preguntes i mencions que 
creguin oportuns. 
 
 Joan Gendre intervé per preguntar com és que es preveu una partida de patrocinis i 
publicitat per engany i no s’ha reflectit res en el tancament econòmic 2018 quan ell va fer una 
petita aportació. 
  
 El secretari li fa saber que per considerar un patrocini s’hauria de fer un contracte o conveni 
semblant al que es va fer al seu dia amb la Cambra Arrossera del Montsià, i que la seva aportació, al 
no efectuar-se sota aquesta modalitat sinó que va destinar-se directament a sufragar una activitat 
concreta de la colla no va tenir aquesta consideració, sinó que va servir per pagar directament una 
despesa puntual de la colla. 
 
 Tot i això la seva aportació va ser igualment considerada i agraïda per la junta i per això es 
va afegir el logotip de la seva empresa a l’apartat de patrocinadors de la web de la colla. 
 
 Sense cap altra intervenció per part de l’assemblea, es sotmet seguidament a votació el 
pressupost econòmic 2019 quedant aprovat per unanimitat. 

 
 

7. Objectius junta directiva i comissions 2019. 
 
 En aquest punt el secretari comença plantejant la proposta d’objectius de la junta de govern 
per a la temporada 2019 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 nous patrocinadors permanents. 
• Elaborar un pla de cerca de nous associats. 
• Establir un pla de millora de la secció de músics de la colla. 
• Millora dels serveis i equipaments del local d’assaig.  
• Seguiment de projectes encetats (diada colles del sud, ...). 

 
 Pel que fa a les comissions, com que encara no estan constituïdes donada la recent 
renovació de la junta, no hi ha aportacions en quan a la seva configuració i objectius. 
 
 Els objectius de junta queden aprovats per part de l’assemblea per unanimitat. 
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8. Organització de la VI trobada de Colles del Sud. 
 
 Pren la paraula Roberto Abril per tal d’exposar a l’assemblea la situació en quan a 
l’organització de la VI Trobada de Colles del Sud 2019. 
 
 Fa saber als assistents que la intenció inicial era proposar a l’assemblea  d’organitzar 
aquesta temporada aquesta diada, però que en reunió d’aquesta setmana amb la resta de colles, 
van saber que Castellers de Tortosa tenien la mateixa intenció, així que es va haver de decidir per 
sorteig essent els tortosins els que finalment portaran a terme aquesta edició de la Diada de Colles 
del Sud 2019. 
 
 Es per això que Roberto proposa a l’assemblea fer una votació per tal de aprovar o rebutjar 
l’organització de la VII trobada de Colles del Sud per a la temporada 2020. 
 
 Abans de la votació, Roberto recorda als assistents que tard o d’hora la colla haurà 
d’organitzar aquesta diada i que ara que tenim dos anys vista per tal de començar a treballar seria 
un bon moment per a aprovar-ho. 
 
 Tot seguit es procedeix a votació quedant la proposta d’organitzar la VII Trobada de Colles 
del Sud per a la temporada 2020 aprovada amb el següent resultat: 
 

- Vots a favor: 43 
- Vots en contra: 0 
- Abstencions: 1 

 
 

9. 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. Josep Franch pren la paraula i comenta que com a portaveu de la Plataforma en 
Defensa del Ebre (PDE) far saber a l’assemblea que aquest any i en motiu dels 18 anys de l’entitat 
s’estan organitzant diversos actes als qual demana la participació i suport de la colla. 
 
 Concretament comenta que el proper 24 de febrer estan organitzant un acte a Amposta 
amb manifestació i tall de carretera i que alhora servirà per tal d’enregistrar un vídeo. 
 
 Es per això que demana la participació de la colla per tal d’efectuar alguna petita actuació o 
pilar que pugui amenitzar l’acte. 
 
 Pren la paraula el secretari per fer-li saber, amb el permís de l’assemblea, que donada la 
vinculació històrica de la colla amb la PDE, doncs que pot comptar sense cap mena de dubte amb 
la participació de Xiqüelos i Xiqüeles del Delta en tot allò que necessitin. 
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 Es per això que el secretari encomana a Josep Franch a posar-se  en contacte amb el nou 
cap de colla per tal de coordinar-se i assegurar així la millor participació de la colla en aquest acte. 
 
 Sense cap més aportació i sense més temes a tractar, a les 20:40 h. es dóna per acabada 
l’assemblea. 
 
 Vist i plau: 
 
 
El Secretari        La Presidenta 
Sr. Joan Carles Castellà Sánchez     Sra. Meritxell Vidal Barreda 
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