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ACTA DE LA 8ª ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
 
DIA: Dissabte 15 de febrer de 2020  
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: 19:05  
Hora de finalització: 20:45  
 

ORDRE DEL DIA:  
 
01. Aprovació darreres actes. 
02. Memòria de la Junta de Govern 2019. 
03. Tancament econòmic 2019. 
04. Memòria Junta Tècnica 2019. 
05. Presentació candidatures a Junta Tècnica i Junta de Govern. 
06. Presentació de càrrecs i objectius Junta de Govern i Comissions 2020.               
07. Pressupost econòmic 2020. 
08. Presentació de càrrecs i objectius Junta Tècnica 2020. 
09. Estat de la VI trobada de colles del sud i diada a Andorra. 
10. Torn obert de paraules, precs i preguntes.  
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Acta:  
 

 Presideix la mesa de l’assemblea els membres de junta: Sr. Joan Carles Castellà (secretari), 
Sr. Roberto Abril (Cap de colla) i la Sra. Cristina Pérez (tresorera). S’excusa la presència de la 
presidenta, la Sra. Meritxell Vidal, per baixa mèdica. 
 

 Un cop acreditats tots els assistents, a les 19:05 hores el Sr. Joan Carles Castellà, com a 
secretari de l’entitat, dona la benvinguda a tothom i agraeix l'assistència.  

 
 Així, s’inicia l’assemblea amb la presència de 45 persones associades degudament 

acreditades i, per tant, amb dret a vot, de les quals, 3 corresponen a 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 9 de febrer de 2019, així com també l’acta de l’Assemblea General Extraordinària portada a 
terme el passat 30 de novembre de 2019, 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 2019. 

 
 En absència de la presidenta, el soci Sr. Agustí Grau intervé en el seu nom i comença la seva 

intervenció d’aquest punt fent un sumari del que ha estat l’activitat de junta de govern 2019, i que 
es resumeix en els següents punts:  

 
• Evolució de sòcies i socis de la temporada: Balanç negatiu de -16 persones entre altes i 

baixes. Es va iniciar la temporada 2019 amb 130 persones  i s’ha finalitzat amb 114 
persones associades. És un balanç negatiu però que mantenen a la colla amb un nombre 
de persones inscrites acceptable. Sembla que la tendència s’estabilitza al voltant d’aquest 
nombre de sòcies i socis. 

 
• Reunions de junta 2019: Se n’han fet 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. A la vista del nombre de reunions i dels resultats en la gestió, es dedueix que s’ha 
aconseguit un nivell d’eficàcia elevat. Totes les reunions han estat informades a la colla 
de manera prèvia (via Whatsapp per cridar a la participació) i també posterior (copia de 
les actes al taulell d’anuncis del local). S’ha fet una crida constant a la participació 
efectuant totes les reunions de junta de govern obertes a tothom, buscant sempre la 
màxima transparència i cooperació col·lectiva. 
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• Balanç d’objectius d’inici de temporada:  

Ens vam marcar: 
1. Mantenir un equip de treball cohesionat, dinàmic i obert. Cal fer autocrítica 

donat que no s’ha aconseguit per diferents qüestions. Hi ha hagut 
predisposició però no s’ha aconseguit. Serà imprescindible en un futur tenir 
un equip amb els mateixos objectius. 

2. Ser nucli neuràlgic de representació de totes les àrees de la colla. S’ha 
intentat però la colla no ho ha aprofitat ni n’ha fet ús. En general no hi ha 
hagut participació en cap àrea o comissió més enllà de l’assistència a les 
reunions de junta d’alguns membres de la colla.  

3. Fomentar la recerca de nous patrocinadors permanents. S’ha aconseguit 
recuperar a La Càmara Arrossera del Montsià que ha aportat noves 
samarretes valorades en 703,00 €. També l’empresa Subministres JAR ha 
aportat 100,00 € de patrocini així com La Calafa que sufraga el 
manteniment web. 
Agraïm a totes aquestes organitzacions el seu suport. Cal mantenir aquest 
punt i caldrà sumar en la tasca de recerca de nous patrocinis a més 
membres de la colla. 

4. Elaborar un pla de cerca de nous associats. No s’ha fet. La dificultat en la 
gestió del dia a dia de la colla no ens ha permès treballar-hi adequadament. 

5. Establir un pla de millora de la secció de músics de la colla. S’ha tractat 
àmpliament fins al punt de proposar a la secció de músics cobrar per les 
diades amb càrrec a la colla, donades les nombroses diades amb manca 
presència de músics. La secció de músics no ho va acceptar apel·lant a que 
també són membres de la colla, i per tant, que no han de cobrar, però la 
problemàtica no s’ha solucionat. S’haurà de continuar treballant en 
millorar la situació i s’aprofita per fer una crida a la responsabilitat i al 
suport de la secció en aquest punt. 

6. Millora dels serveis i equipaments del local d’assaig. S’ha demanat a 
l’ajuntament en reunió amb el regidor responsable la millora i neteja del 
local, així com també s’ha invertit en bancs i prestatgeries per a la canalla i 
taules i parament per a esdeveniments per un total de 790,30 €. 

7. Seguiment de projectes encetats. Hi ha diferents projectes encetats (diada 
colles del sud, viatge a Andorra,... ) tot en procés però res tancat per la 
difícil situació social de la colla. Caldrà fer una reflexió en comú sobre la 
seva viabilitat . 

 
• Treball de les comissions: No s’ha constituït cap comissió destacable i únicament la de 

comunicació ha treballat mínimament. Cal fer autocrítica i una reflexió de tota la colla. Es 
necessitem més mans donat que és vital per a la nostra visualització a les xarxes i per al 
bon desenvolupament de totes les àrees. 
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• Altres reunions i coordinacions: Destaca el treball amb el president i el Cap de colla de 
Castellers de Tortosa per establir nexes i un calendari comú de diades pel territori. Ha 
estat un primer pas que caldrà seguir aprofundint per tal de consolidar acords definitius. 

 
• Altres activitats i fets destacables: Destaquen els tallers a l’escola de Camarles, a l’escola 

de la Raval de Crist i a l’Institut de Deltebre (2 dies). També el taller de cap de setmana 
per a famílies Món Natura. Des de la presidència s’agraeix la participació dels castelleres i 
castellers de la colla als tallers.  
Finalment anomenar també altres col·laboracions solidàries que s’han portat a terme 
com la demostració castellera a la marató de sang a d’Amposta. 

 
 Finalment, Agustí Grau en nom de la presidenta expressa un darrer punt de “desitjos” que 
pretén transmetre a la nova junta i a la colla en general, i que es poden resumir en: 
 

• Revisar els punts anteriors i marcar-ne de nous entre tot l’equip. Caldrà que siguin 
adients al moment i potencial actual de la colla. 

• Emprendre el relleu amb ganes i sabent que sempre que calgui hi haurà suport. 

• Cal fer un relleu real amb noms i motivació. Entre totes i tots podem, endavant!. 
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3. Tancament 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 compte de resultats de l’exercici 
2019 següent: 

 

 
 

 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 13.554,76 €. 

 
 Sense que es produeixi cap intervenció per part de l’assemblea, es sotmet seguidament a 
votació quedant el tancament econòmic 2019 aprovat per assentiment. 
 
 

4. Memòria junta tècnica 2019. 
 
 El Sr. Roberto Abril, com a Cap de Colla, presenta la memòria tècnica 2019 recolzat per una 
projecció de diapositives amb diferents resultats de la temporada. 
 
 Comença la seva intervenció destacant els resultats i les incidències de cada diada que s’ha 
portat a terme durant la temporada i que es resumeix en els següents quadres: 

Ingressos i despeses 2019

Concepte Import Concepte Import

Quotes socials (117 associades x 25€) 2.925,00 €    Administracions (Tràmits, local,...) 182,27 €       

Ingrés parada 2n Trimestre 868,50 €       CCCC (Cascs + Quota) 1.649,00 €    

Ingrés parada 3r Trimestre 282,64 €       Impremta i papereria 172,11 €       

Ingrés parada 4r Trimestre 170,65 €       Marxandatge i publicitat 1.855,82 €    

Venda loteria (433 X 5€) 2.165,00 €    Correos 77,57 €          

Premi loteria 675,00 €       Alimentació 4.414,31 €    

Aj. La Ràpita 1.200,00 €    Parament 98,47 €          

Aj. Ulldecona 1.200,00 €    Transport 2.520,46 €    

Aj. Amposta Cultura 3.000,00 €    Electrodomèstics i Mobiliari 1.006,29 €    

Patrocinis (JAR i Càmara) 803,62 €       Creu Roja (Diada aniversari) 524,72 €       

Venda camises 132,00 €       Serveis professionals (neteja) 791,76 €       

Altres ingressos  (activitats socials) 1.507,00 €    Serveis professionals (assessoria) 760,00 €       

Desp. Financeres i comissions 588,07 €       

Dietes 102,64 €       

Loteria Grossa Cap d¡Any 1.800,00 €    

Assegurança R.C. 166,75 €       

Llogers (loca La Lira - Aniversari) 210,00 €       

14.929,41 € 16.920,24 € 

Balanç 2019 = 1.990,83 €-    

Saldo bancari actual 13554,76

Ingressos Resum Despeses
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Resum global de la temporada 2019: 

Castell Descarregat Carregat Intent 
Intent 

desmuntat 

DOS / TORRE DE SIS 0 0 0 3 

PILAR DE QUATRE 16 0 0 0 

PILAR DE QUATRE PER SOTA  6 0 0 0 

QUATRE DE SIS 1 1 0 1 

TRES DE SIS 6 1 1 11 

TRES DE SIS AMB AGULLA / PILAR 1 0 0 1 

Total castells: 49 30 (61%) 2 (4%) 1 (2%) 16 (32%) 

  
 DIADES 2019: 

28/04/2019 Diada Encantats de Begues, BEGUES 

TRES DE SIS  Intent desmuntat + Descarregat 

DOS DE SIS Intent desmuntat 

PILAR DE QUATRE  Descarregat 

 

05/05/2019 Diada Fires Castellers de Tortosa, TORTOSA 

TRES DE SIS  Dos Intents desmuntats 

DOS DE SIS Intent desmuntat 

PILAR DE QUATRE  Descarregat 

 

19/05/2019 Diada Colla Joves Xiquets de Valls , EL MILÀ 

TRES DE SIS  Intent desmuntat+ Descarregat 

DOS DE SIS Intent desmuntat 

PILAR DE QUATRE  Descarregat 

 

22/06/2019 Diada Castellers de les Roquetes, ROQUETES 

TRES DE SIS  Intent desmuntat+ Carregat 

PILAR DE QUATRE  Descarregat 

 

22/06/2019 Diada Xiquets de Vila Seca, VILA SECA 

TRES DE SIS  Intent desmuntat+ Carregat 

TRES DE SIS AMB AGULLA / PILAR Intent desmuntat 

PILAR DE QUATRE  Descarregat 

PILAR DE QUATRE PER SOTA Descarregat 
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21/07/2019 Diada Ebrenca a Sant Carles de la Ràpita, SANT CARLES DE LA RÀPITA  

PILAR DE QUATRE  Descarregat 

TRES DE SIS  Intent desmuntat + Descarregat 

TRES DE SIS AMB AGULLA / PILAR  Descarregat 

QUATRE DE SIS Carregat 

PILAR DE QUATRE PER SOTA Descarregat 

 

08/09/2019 Diada Xiqüelos i Xiqüeles del Delta, ULLDECONA 

TRES DE SIS  2 Intents desmuntats+ Descarregat 

QUATRE DE SIS Intent desmuntat 

PILAR DE QUATRE  Descarregat 

PILAR DE QUATRE PER SOTA Descarregat 

 

21/09/2019 Diada VI Aniversari Xiqüelos i Xiqüeles del Delta 

TRES DE SIS  2 Intents desmuntats + Descarregat 

QUATRE DE SIS Descarregat 

PILAR DE QUATRE  Descarregat 

PILAR DE QUATRE PER SOTA Descarregat 

 

06/10/2019 Diada Xiquets de Torredembarra , TORREDEMBARRA 

TRES DE SIS  Intent  

PILAR DE QUATRE  Descarregat 

PILAR DE QUATRE PER SOTA Descarregat 

 

02/11/2019 Colles del Sud, TORTOSA 

TRES DE SIS  Descarregat 

PILAR DE QUATRE  Descarregat 

PILAR DE QUATRE PER SOTA Descarregat 

 

2 PILARS DE QUATRE Vídeo aniversari PDE i Festa d’aniversari 

PILAR DE QUATRE Festa del Mercat 

PILAR DE QUATRE en favor de Carme Forcadell, Xerta 

PILAR DE QUATRE Inauguració WSG Tortosa 

PILAR DE QUATRE vídeo / foto Pilar Castell Ulldecona 
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 Seguidament el Cap de colla comenta a l’assemblea que abans de finalitzar el seu mandat 
també ha estat treballant en la configuració del calendari d’actuacions provisionals per a la nova 
temporada i que es resumeix en el següent quadre. 
 
  

Ds 16/05/2020 – 18.00 h. -Andorra 
ANDOFLORA 

• Castellers D’Andorra 

• Castellers de Mollet 

• Manyacs de Parets 

• Xiqüelos i Xiqüeles del Delta 
 
Plaça del Quart 
La Massana 
(Andorra) 

Ds 20/06/2020 – St. Pere de Ribes 

• Castellers de les Roquetes 

DS 11/07/2020 – Vilafranca del 
Penedès 

• Colla Jove Xiquets de 
Vilafranca  

Ds 18/07/2020 – La Bisbal del 
Penedès 

• Castellers de la Bisbal ( Bous ) 

Dg 26/07/2020 – La Ràpita 
FM la Ràpita ( Ebrenca ) 
Cercavila 11.30h 
Diada  
Plaça de la vila 12.00h 

• Colles participants: 

• Colla Jove Xiquets de 
Vilafranca  

• Xiqüelos i Xiqüeles del Delta 

Dg 06/09/2020 - Ulldecona 
FM Ulldecona 

• Castellers de les Roquetes 

Ds 26/09/2020 - Amposta 
VII Aniversari Xiqüelos i Xiqüeles del 
Delta 
Colles participants: 

• Castellers D’Andorra  

Ds 17/10/2020 - Colles del Sud 

• Xiqüelos i Xiqüeles del Delta 

 

 
 
 Com a resum global de la temporada 2019, el cap de colla comenta que ha estat un esforç 
continu de lluita, ja que, segons el seu parer no se’ls ha posat les coses fàcils. 
 
 Finalitza la seva intervenció agraint a tot l’equip tècnic el seu suport i la feina feta.  
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5. Presentació de candidatures a Junta Directiva  
  

Pren la paraula el secretari que recorda a l’assemblea que tal i com es va acordar en la 
darrera assemblea extraordinària, la junta actual en ple causava baixa i, per tant, no continuarà en 
el seu segon any de mandat. Per tant, en aquest acte d’avui, s’haurien de presentar les noves 
candidatures a junta de govern. 

 
També fa saber que la candidatura presentada en el seu dia pel Sr. Miquel Martí, finalment 

no ha reeixit per motius personals, i per tant, a dia d’avui no es té constància de cap candidatura 
més. 
 
 Aclarit això, el secretari fa una crida als assistents per tal de que presentin, si n’hi ha, les 
possibles candidatures a Junta Directiva per a la nova temporada. 
 
 Davant del silenci dels assistents, s’entén que no hi ha candidatures i per tant, el secretari 
planteja un debat a l’assemblea per tal de deliberar com serà el funcionament organitzatiu a partir 
d’ara. 
 
 Des de la mesa es plantegen dos escenaris als assistents per a la seva valoració. Per una 
part, hi ha l’opció de votar pel tancament temporal de totes les activitats de la colla fins a una nova 
proposta de junta de govern, o per altra banda, es planeja la possibilitat d’establir una junta 
gestora provisional de persones voluntàries que portarien endavant les activitats mínimes de la 
colla per al seguiment del seu funcionament normal durant un període de temps limitat. 
 
 Després de cert debat, l’assemblea aprova per unanimitat el funcionament provisional 
mitjançant una junta gestora que treballarà per un període màxim de 6 mesos (fins al 15 d’agost), 
passats els quals, i si no hi ha cap proposta de candidatura a junta de govern, convocarà una 
assemblea general extraordinària per tal de decidir la continuïtat i viabilitat de la colla. 
 
 En aquest punt prenen la paraula diferents sòcies i socis per tal d’expressar la seva valoració 
i opinió: 
 

- Joan Gendre: Es mostra disposat a ajudar en tasques de secretariat i en qualsevol 
altra tasca que se’l pugui requerir sempre que estigui dintre de les seves 
possibilitats. 

- Núria Villalví i Joel Valldepérez: També van expressar el seu desig d’ajudar en 
tasques de tècnica i d’organització sempre que no tinguin que assumir la 
responsabilitat màxima. 

- Agustí Grau: Comenta l’exemple d’altres colles que han funcionat correctament sota 
la figura d’una junta gestora (Poble Sec, Reus, Lleida, ...) i veu aquesta figura com 
una oportunitat per obrir definitivament la gestió de la colla a tothom ja que ara no 
hi haurà més remei que fer-ho tot entre tothom. 

- Mercè Esteller i Santi Cuesta: També es mostren disposats a ajudar en les tasques 
que se’ls pugui requerir.  
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 Finalment, el secretari fa saber que ell també continuarà com a voluntari per fer les tasques 
mínimes de gestió per al manteniment provisional de la colla, i demana que tothom que vulgui fer-
se càrrec i responsabilitzar-se de l’apertura del local i del assajos, que en acabar l’assemblea recullin 
còpia de les claus. 

 
  

6. Pressupost econòmic 2020. 
  
 El secretari, amb el vist i plau de la tresorera, procedeix a presentar als assistents una 
projecció amb el pressupost econòmic provisional previst per al 2020 i que es resumeix en el 
següent quadre:  
 

 
 
 El secretari comenta que es tracta d’un pressupost de supervivència amb que l’actual junta 
ha treballat mínimament en previsió de la possibilitat, tal i com ha acabat passant, que no es 
presentés cap candidatura a junta de govern. 
 
 S’han mirat de cobrir les partides mínimes per al funcionament de la colla amb previsió a 
repetir i mantenir una temporada com la passada i no s’han contemplat escenaris importants (com 
l’organització de la Diada de colles del sud o el viatge a Andorra) pel context d’incertesa actual. 
 
 Sense que hi hagi cap aportació o comentari per par de l’assemblea, el pressupost es dona 
aprovat per assentiment. 

  

Previsió d'ingresos i despeses 2020

INGRESSOS IMPORT DESPESES IMPORT

QUOTES SOCIS (114 ASSOCIATS) 2.850,00 €    ADMINISTRACIONS 190,00 €       

NOUS SOCIS 200,00 €       MATERIAL OFICINA (tinta, folis, separadors…) 150,00 €       

EQUIPACIONS (faixes, camises...) 300,00 €       DESPESES FINANCERES 225,00 €       

MERCHANDISING (PARADETA) 1.815,00 €    ASSEGURANCES R.C. 170,00 €       

SUBVENCIONS 3.500,00 €    CORREOS 80,00 €          

PATROCINIS I PUBLICITAT 450,00 €       MERCHANDISING 1.150,00 €    

ACTUACIONS (3 DIADES) 3.600,00 €    MATERIAL COLLA I MUSICS (casc, instruments...) 800,00 €       

LOTERIA 2.500,00 €    TRANSPORT (autocars) 2.800,00 €    

ALTRES INGRESOS (ACT. SOCIALS) 1.500,00 €    DIADES, ANIVERSARIS, CELEBRACIONS 5.000,00 €    

MOBILIARI I ELECTRODOMÈSTICS 1.790,00 €    

QUOTA COORDINADORA COLLES CATALUNYA 1.100,00 €    

GESTORIA 1.000,00 €    

PUBLICITAT I ALTRES SERVEIS (fotògraf, impremta...) 500,00 €       

DIETES 150,00 €       

LOTERIA 1.800,00 €    

TOTAL INGRESSOS 16.715,00 € TOTAL DESPESES 16.715,00 € 
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7. Objectius junta directiva i comissions 2020. 
 

Donada la situació d’excepcionalitat, el secretari proposa un llistat d’objectius que haurien de 
guiar tant a la junta gestora com a la possible propera junta de govern: 

 
JUNTA DE GOVERN: 

• Mantenir la colla en actiu (PRIORITARI) 
• 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. 
• Prioritzar la recerca de nous associats. 
• Afrontar un pla de millora de la secció de músics de la colla. 
• Continuar amb la millora dels serveis i equipaments del local d’assaig. 

 
COMISSIONS: 

• Les que es vulguin constituir de manera altruista.  
 

Pel que fa a aquest punt de les comissions, intervé la sòcia Carme Camacho per aportar que 
creu ens hauríem d’estalviar els esforços en tallers ja que, al seu parer, tenen poc retorn, i que 
s’hauria d’apostar en organitzar una comissió potent d’àrea social per tal de fer actes populars com 
ara els que han organitzat altres entitats (Batuxaik i Diabmonis, per exemple) a la plaça 1 d’octubre 
de La Ràpita per tal de donar-se a conèixer i recaptar fons i massa social. 

 
Ramon Alomà pregunta per com aniran els assajos, i l’assemblea acorda per unanimitat fer 

assajos provisionals tots els dimarts a les 20.00 h. i els divendres a les 20.30 h. 
 
Santi Cuesta apunta que, al seu parer, les tallers han estat un èxit que en la mesura que sigui 

possible s’haurien de continuar.  
 
 
8. Objectius de junta tècnica 2020. 

 
Al no haver-se constituït una tècnica formal, l’assemblea acorda que el grup de persones 

voluntàries que portin endavant els assajos, facin el que creguin convenient a cada moment de 
manera assembleària i consensuada. 
 

Així, no es poden establir objectius formals, però s’acorden uns mínims que haurien de ser: 
 

• Mantenir un ritme mínim i continu d’assajos que permetin encarar les possibles diades 
amb garanties. 

• Consolidar tècnicament les construccions bàsiques de 6 per tal d’assolir les diades amb 
rigor. 
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9. Estat de la VII trobada de colles del sud i diada a Andorra. 
 

El secretari recorda als assistents que en la darrera assemblea general ordinària es va aprovar 
per votació el mantenir l’organització de la VII diada de colles del sud per part de la nostra colla per 
a aquest any 2020. 

 
Ara, vista la situació social i directiva de la colla, la mesa insta a l’assemblea a fer una reflexió 

sobre la conveniència o no de continuar amb l’organització d’aquest i d’altres esdeveniments de 
certa complexitat, com ara la sortida a Andorra per fer la diada d’Andoflora. 

 
El secretari recorda a l’assemblea les dates en els quals estan planificades aquestes activitats: 
 

- Diada AndoFlora (Andorra) – 16 i 17 de maig de 2020 
- VII diada de colles del sud – 17 d’octubre de 2020 

 
Després de cert debat entre els assistents, s’arriba al consens de mantenir provisionalment 

l’organització d’aquests actes tot esperant veure com evoluciona la colla i de quin suport social es 
compta a les comissions que organitzin aquests esdeveniments. 

 
S’acorda esperar fins a l’abril per tal de decidir finalment sobre la viabilitat de la diada 

d’Andorra i es marca un termini màxim de 6 mesos (agost) o fins que s’hagi de decidir alguna cosa 
en les reunions d’organització entre colles per a la diada de colles del sud. 

 
 

10. Torn obert de paraules, precs i preguntes. 
 
 El secretari dona veu als assistents per tal de que expressin tot allò que vulguin aportar. 
 
 En primer lloc el Sr. J. Carles Castellà pren la paraula  per tal d’agrair públicament al Sr. Joan 
Gendre la iniciativa i predisposició que ha mostrat darrerament per tal d’involucrar-se activament 
en la gestió de la colla. 
 
 Seguidament el secretari també fa saber als assistents, donades les nombroses consultes 
que ha rebut sobre aquest tema, que les devolucions de la loteria de la Grossa de Cap d’Any es 
portaran a terme tots els dies d’assaig a partir del proper dimarts (local d’assaig de darrera del 
mercat municipal de La Ràpita en horari habitual d’assaig). 
 
 També fa saber a l’assemblea que a l’acabar l’any no es va poder fer la tradicional sortida-
activitat de canalla de final de temporada, i que en compensació s’han regalat unes petites tasses 
personalitzades que esperem que siguin del seu gust.  
 
 Finalment apunta que l’ajuntament de La Ràpita ha demanat a la colla de participar 
activament en les properes festes majors organitzant algun altre actes a part de la diada ebrenca, a 
la qual cosa la colla s’ha manifestat en principi oberta. Es tractaria d’organitzar algun concurs 
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(d’apilar caixes, per exemple) i que els membre de la colla s’encarreguessin de dinamitzar. Es per 
això que fa  una crida també a la participació per quan arribi el moment. 
 
 Posteriorment pren la paraula el Sr. Marc Ferrer. Proposa als assistents la possibilitat 
d’assistir a fires locals per tal de donar a conèixer la colla, ja que al seu parer seria una molt bona 
manera de captar associats alhora que també es dona a conèixer la colla. 
 
 Finalment, el Sr. Sergi Calvo i Sr. Joel Valldepérez intervenen per a fer saber a la colla que 
estan treballant amb altres colles del territori per tal de tractar d’unir calendaris i poder així 
finalment establir una agenda de diades al territori estable.  
 
 Sense cap més aportació i sense més temes a tractar, a les 20:45 h. el secretari agraeix a 
tothom la participació i dona per acabada l’assemblea. 
 
 Vist i plau: 
 
 
El Secretari        La Presidenta 
Sr. Joan Carles Castellà Sánchez     Sra. Meritxell Vidal Barreda 
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