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Assistents: 

 

  
President Xavier Salmeron 

 
Tresorer: Dani Picas 

 
Secretària: Pepi Martínez 

 
Socis: Josep Amorós Camps, Lluís Artigas Masdeu, Loreto 

Baqués Almirall, Joan Duran Ferrer, José Ferret 
Castañosa, Mercè García Campillo, Alejandra Martínez 
Suárez, Adriana Matas Casademon, Glòria Mirabent 
Brunet, Rosa M. Nebleza, Francesc Núñez Agudo, 
Lourdes Pedreny Rubí, Rosa M. Pascual Ràfols, Raquel 
Planas Lluís, Vinyet Planas Lluís, Cristina Sáez Alcázar, 
Lluïsa Saltó Plana, Loli Suárez Alcántara, Josep M. 
Tubau Lloria, Estanislao Vallverdu Cendra i Judith 
Virgili Gabaldà. 
 

 
El president dóna la benvinguda als assistents que es relacionen a 
l’encapçalament, els agraeix l’assistència i es passa a examinar els assumptes 
que componen l’Ordre del Dia: 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior Assemblea 
 
Es procedeix a la lectura de l’acta de l’anterior Assemblea celebrada el dia 14 
de desembre de 2012.  S’aprova per unanimitat. 
 
2. Informe de les activitats de l’ABPS durant el 2013 
 
El President enumera les activitats de l’entitat durant l’exercici: 
 

• Nadal 2012 – 2013:  Cant de la Sibil.la a la Missa del Gall; inauguració 
de l’exposició de diorames del Grup Pessebrista; tradicionals sessions 
del joc del quinto. 

• Gener:  Participació de tots els balls i entremesos de l’entitat al Vot del 
Poble a Sant Sebastià i lluïment de la Bandera de l’ABPS. 

• Carnaval:  Xerrada de carnaval sobre els models del Garraf;  Xatonada 
popular al Palau i espectacle de varietés. 

• Setmana Santa:  Exposició del pas de Sant Sepulcre; participació a la 
processó de Divendres Sant. 



• Pasqua:  Col·laboració amb les Caramelles Sitgetanes;  cantada al Palau 
amb tast de Cuplets, mufló i vi dolç. 

• Corpus:  Xerrada sobre la Patum i l’origen de la Festa del Corpus; 
confecció de la catifa al carrer d’En Bosc a càrrec de les Panderetes;  
exposició de l’ou com balla al pati del Palau;  participació dels gegants 
moros i la Moixiganga a la processó. 

• Abril: Venda de roses a càrrec del ball de Pastorets per Sant Jordi. 
• Maig: Dia 19, dinar de colles de balladors a la Trinitat.  Participació del 

Ball de Panderetes a l’Aplec de La Trinitat. 
• Juny:  Ball de Gitanes i ball de cabeçuts a la Festa Major del Poble Sec;  

Balls de Cercolets i Pastorets a les Festes de les Cases Noves 
• Juliol:  Ball de Cabeçuts a Campdàsens. Ball de Diables a Santa Coloma 

de Cervelló;  Gegants Moros a Sant Llorenç d’Hortons. 
• Festa Major de Sitges:  Pregó satíric, presentació nous cabeçuts, 

presentació pubilla i hereu, reconeixement sòcia.  Participació de la colla 
de Cabeçuts a les Barraques de FM. 
Xerrada de les Festes Majors peculiars de Catalunya.  Vestim els 
gegants; participació a les processons, sortides i cercaviles de la FM;  
Ofrena a l’ofici del Ball de Pastorets; Fi de festa al Palau. 

• Santa Tecla:  Organització concurs i exposició de fotografia Instagram 
de Festa Major;  tarda infantil amb tallers, xocolatada i titelles;  vestim 
els gegants; ball de gralles i representació del ball de gitanes “com es 
feia antes”;  balls infantils a la mostra del Parc de Can Bota; balls 
infantils a la matinal infantil; balls a les processons, sortides i 
cercaviles; ofrena floral a l’ofici a càrrec del ball de Panderetes;  Vermut 
i fi de festa al Palau. 

• Setembre: Ofrena floral de la Diada de Catalunya;  Participació del Ball 
de Pastorets a la trobada del Dansaplaça; Nit del Foc amb participació 
del Ball de Diables;  Participació a la Nit de les Pubilles i als actes de la 
Verema. Balls de Gitanes i Panderetes a la Festa Major del Penedès a 
Calafell;  Ball de Pastorets al Mercè Dansa de les Festes de la Mercè a la 
Plaça de Sant Jaume;  Gegants Moros a la Festa Major de Molins de Rei. 

• Desembre:  Gegants Moros a la Festa Major de Sant Andreu del 
Palomar. 

• Altres activitats ABPS:  Participació amb el ball de Pastorets al “Creative 
Connexions”, Festival de cultura irlandesa i catalana.  Publicació del 
número 30 del Fogall;  renovació de la pàgina web de l’entitat; 
Participació a la Festa de la Mare de Déu del Carme amb la Xerrada 
sobre el cicle de l’aigua amb en Bienve Moya.  Renovació del conveni 
amb l’Ajuntament de Sitges.  Canvi de companyia en el servei de 
subministrament elèctric per Som Energia, companyia que treballa amb 
energies renovables 100%.  Cessió del Palau per reunions de la nit del 
foc, festes d’aniversari infantils, guarda i custòdia del vestuari de la 
cavalcada de Reis.  Accions de manteniment diverses a l’edifici del 
Palau. 



 
 

Assemblea General Ordinària 
Data 01 de desembre de 2013 
Lloc Palau del Rei Moro 
Hora inici 12.00 Segona convocatòria 
Hora final 13.50 

 

3 
 

 
3. Lectura de les memòries d’activitats de les entitats amb seu al 

Palau 
 
En aquest punt, el president convida les entitats amb seu al Palau, que 
presentin les seves memòries d’activitats a l’Assemblea.  Aquest punt 
s’incorpora cada any a l’ordre del dia, per tal que tots els qui comparteixen 
els espais del Palau, puguin fer partícips als socis de l’entitat del seu dia a dia. 
 
Així doncs, el Sr. Francesc Amorós per part del Grup Pessebrista, i la Sra. 
Cristina Sáez en nom de LA SACA, procedeixen a enumerar la relació de les 
activitats de les entitats respectives. 
 
4. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes 
 
El president convida el tresorer, Sr. Daniel Picas, per tal que expliqui l’estat 
de comptes de l’entitat del que se’n transcriu el següent resum: 
 

 
 

En relació a la incorporació d’una partida destinada a cobrir despeses 
judicials, la Sra. Lourdes Padreny demana el motiu d’aquestes despeses.  Li 
respon el Sr. Salmeron que es tracta de la compareixença obligada degut a la 
interposició d’una demanda contra un membre de la colla de diables i contra 
l’entitat.  La despesa correspon al pagament de la intervenció de la 
procuradora dels tribunals.  Hi ha també la tasca d’un lletrat que, en tractar-
se d’un soci de l’entitat, hi intervé de forma gratuïta.  La Sra. Padreny 



reclama que s’actuï disciplinàriament arribant fins i tot a l’expulsió de l’entitat, 
per tal que aquestes situacions no es repeteixin, ja que manifesta que 
l’actitud d’alguns membres del Ball de Diables ja ha causat problemes a 
l’entitat en altres ocasions.  El president li respon que donat que s’està 
pendent de sentència judicial, la Junta de l’Agrupació només ha acordat de 
moment, amonestar els responsables. 
 
La Sra. Suárez intervé per demanar que no es faci fora ningú, però que en el 
futur es tingui especial cura en què aquestes situacions no es repeteixin 
perquè això afecta tant a les persones esmentades com a les famílies 
respectives.  El Sr. Salmeron respon que la família en cap moment va 
plantejar la seva queixa a l’entitat i que la primera notícia ja va ser que la 
denúncia estava interposada. 
 
La Sra. Rosa Pascual comenta que els diables són un ball parlat i satíric i que 
intentar canviar això seria desvirtuar-ne el sentit. 
 
El Sr. Tubau manifesta que el Ball de Diables de l’Agrupació és una colla de 
referència i que el tema dels versos es reprodueix en tot allò que té sentit 
satíric.  En aquest sentit intervé el Sr. Franchu Núñez qui manifesta que és de 
tots conegut el sentit d’aquest ball i dels seus versos i que sempre hi haurà 
un o altre conflicte perquè forma part de la seva idiosincràsia. 
 
La Sra. Sandra Martínez sol·licita més informació respecte les diferències 
entre el cost real de producció del documental i la quantitat recaptada per 
l’operació de micro mecenatge portada a terme amb Verkami.  El Sr. 
Salmeron explica que en aquests projectes, el no assoliment de la quantitat 
demanada fa que no se’n cobri cap import, de manera que tot i el cost més 
elevat del projecte va optar-se per finançar-ne només una part a través del 
micro mecenatge.  Continua la Sra. Martínez fent confiança de què la 
diferència podrà ser recaptada per la comercialització i difusió del DVD. 
 
Es procedeix a la votació i l’estat de comptes s’aprova per majoria amb una 
sola abstenció i cap vot en contra. 
 
5. Presentació dels projectes i aprovació, si s’escau, del pressupost 

2014 
 
Es proposa a continuació l’aprovació del pressupost per al 2014 elaborat per 
incloure entre d’altres, els següents projectes i activitats: 
 

• Modificació dels estatuts i dels reglaments de règim intern dels balls 
adults i infantils. 

• Col·laboració en la creació d’un centre d’estudis de cultura popular del 
Penedès. 
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• Vetllar perquè la Comissió del Centre d’Interpretació de la Festa 
compleixi els seus objectius.  Procurar aconseguir juntament amb 
l’Ajuntament de Sitges i el Consorci del Patrimoni el finançament per a 
la seva consecució. 

• Reclamar a l’Ajuntament de Sitges les actuacions necessàries per a la 
rehabilitació i arranjament del Palau del Rei Moro. 

• Mantenir les activitats de l’Agrupació i, en la mesura del possible, 
millorar-les i reduir-ne els costos. 

• Presentació i projecció del Documental de Festa Major i comercialització 
i difusió del DVD. 

• Programació de colònies pedagògiques amb els balls. 
 
El pressupost es reflexa en el quadre següent: 
 

 
 

La proposta queda aprobada per unanimitat. 
 
6. Relació d’altes i baixes de socis 
 
La fluctuació en el número de socis des de l’assemblea anterior ha estat:  149 
altes i 94 baixes.  En aquesta data el nombre de socis de l’Agrupació és de 
1064. 
 
7. Proposta d’adhesió a la Declaració pel Dret a Decidir del Parlament 

de Catalunya 
 



El Sr. President explica que els motius per proposar l’adhesió a aquest pacte 
nacional pel dret a decidir del Parlament de Catalunya són principalment la 
defensa del sentit democràtic i integrador en què es basen els objectius 
principals dels estatuts de l’entitat; la defensa del patrimoni cultural i de la 
cultura tradicional i popular de Catalunya. 
 
El text que se sotmet a aprovació ha estat tramès als socis juntament amb la 
convocatòria d’aquesta Assemblea. 
 
Sotmès a votació, per unanimitat s’acorda l’adhesió de l’Agrupació de Balls 
Populars de Sitges al Pacte Nacional per al Dret a decidir del Parlament de 
Catalunya amb el següent text: 
 
“Catalunya viu en un carreró sense sortida, polític i jurídic des que el Tribunal 
Constitucional va impugnar una part important de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya del 2006, que havia estat aprovat pel nostre Parlament i ratificat a 
les Corts espanyoles i en referèndum pel poble català.  Des de l’Agrupació de 
Balls Populars de Sitges, i en especial des de la seva vessant social, creiem en 
la defensa de la democràcia com a sistema i en el reconeixement dels drets 
dels pobles i les nacions a decidir i a l’autodeterminació. 
  
Avui el poble de Catalunya manifesta de forma massiva que està disposat a 
assumir nous reptes i aspiracions que poden exigir una adequada estructura 
jurídico – política que faci viable l’exercici dels seus drets i la forma de 
relacionar-se amb els altres pobles germans de l’estat espanyol en el context 
europeu. 
  
Defensem la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en 
el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles, i que 
defensin amb paciència la pau i la justícia. 
  
Així doncs, en continuïtat amb la trajectòria d'arrelament al poble de Sitges 
de la nostra entitat, i per tant, al país, i des del principis enunciats, 
l'Agrupació de Balls Populars de Sitges s'adhereix al Pacte Nacional pel Dret a 
Decidir, constituït al Parlament de Catalunya per un bon nombre de forces 
polítiques i entitats de la vida social i cultural del país.” 
 
8. Informació relativa al documental de Festa Major i al centre 

d’interpretació de la Festa 
 
El Sr. Salmeron explica que les intencions de la Junta Directiva de l’entitat pel 
que fa a la cronologia del Documental són les següents: 
 

• El cartell, el tràiler i les dates de projecció es presentaran el dia 23 de 
gener al bar El Cable. 
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• L’estrena i les projeccions a Sitges es realitzaran entre finals d’abril i 
primers de maig. 

• Està previst efectuar la presentació del documental en diverses 
poblacions catalanes com Vilanova i la Geltrú, Mataró i Barcelona. 

• El DVD es comercialitzarà previsiblement a l’estiu. 
 
Pel que fa al Centre d’Interpretació de la Festa: 

• El Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Agrupació i amb el compromís de 
les regidories de Festes i Cultura, i del Consorci de Patrimoni, va 
aprovar la creació de la Comissió Municipal que té l’encàrrec de redactar 
el projecte. 

• Aquesta Comissió Municipal presentarà el resultat de la seva feina 
abans de la Festa Major de 2014. 

 
9. Informació de la proposta de modificació dels estatuts i els 

reglaments interns 
 
També a tall informatiu, el Sr. Salmeron explica que la Junta Directiva ha 
delegat en una Comissió la redacció de les noves propostes.  La comissió està 
formada per Nacho Benazet, Jordi Cubillos i Vinyet Esteban.  Aquest te 
l’encàrrec de valorar i elaborar els textos que han de servir per: 
 

• Contemplar la creació com a òrgan de l’entitat d’una assemblea de 
balladors. 

• Creació d’un consell d’experts on s’hi integrarien els ex-presidents de 
l’entitat i els socis que s’acordi a proposta de la Junta. 

• Creació estatutària del càrrec de coordinador/coordinadora de balls i de 
balls infantils. 

• Contemplar la possibilitat de convocar reunions i assemblees per 
mitjans electrònics quan sigui possible. 

• Fer constar expressament com a objectius estatutaris la “defensa i 
difusió de la cultura sitgetana, penedesenca i catalana”. 

• Regular l’accés dels socis i sòcies als balls de l’entitat. 
• Regular les franges d’edat dels balladors, així com els terminis i 

condicions que caldrà acomplir per formar part d’un ball. 
• Regular l’aplicació del règim sancionador expressat als reglaments. 
• Regular el procediment per incorporar balls nous o ja existents, a 

l’entitat. 
• Regular el funcionament de tota la part relativa al vestuari.   

 
10. Proposta de ratificació de canvis en la composició de la Junta 

Directiva 
 



El Sr. Salmeron inicia l’exposició de la proposta explicant que la Sra. Mercè 
Garcia Campillo, actual vicepresidenta, ha demanat deixar el càrrec per 
motius personals; li agraeix la feina feta durant tots els anys que ha format 
part d’aquesta i d’anteriors juntes directives i no només en aquesta vessant, 
sinó també en l’artística i com a sòcia disposada sempre a donar un cop de 
ma. 
 
Igualment, dona compte de la baixa com a vocal de la junta del Sr. Joan 
Coleto Molina. 
 
A continuació proposa els següents canvis i incorporacions a l’equip directiu 
de l’entitat: 
 
Vicepresidenta Sra. Rosa M. Nebleza 
Vocals  Sra. Loreto Baqués 
   Sra. Adriana Matas 
   Sr. Eduard Sentís 
 
La proposta se sotmet a votació i queda aprovada per unanimitat. 
 
11. Propostes urgents 
 
No hi ha propostes urgents per incorporar a l’ordre del dia. 
 
12. Torn obert de paraules 
 
La Sra. Suárez demana si ja no es lloga el Palau per fer-hi festes particulars.  
El Sr. Salmeron li comenta que degut a diversos problemes amb el veïnat, 
hores d’ara només s’admeten les festes infantils i en horari diürn. 
 
Sense més assumptes per tractar, es dona per finalitzada la reunió de la que 
com a Secretària n’estenc aquesta acta. 
 
 
 
 
 
 
 
Pepi Martínez i Font     Xavier Salmeron Carbonell 
        Vist-i-plau 


