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Assistents: 

 

  
President Xavier Salmeron 

 
Tresorer: Dani Picas 

 
Secretària: Pepi Martínez 

 
Socis: Alemany Lahuerta, Mariano 

Almirall Malivern, Loreto 
Arnal López, Eduard 
Artigas Campuzano, Pep 
Artigas Masdeu, Lluís 
Artigas Sales, Ramon 
Baqués Alarí, Ricard 
Baqués Almirall, Loreto 
Baqués del Campo, Jordi 
Baqués del Campo, Pau 
Benazet Navarro, Ignasi 
Blasco Romeu, Fernando 
Carbonell Gallego, Josep 
Casanova Rodríguez, Oriol 
Castellà Gil, Marta 
Comas Domingo, Carme 
Cosialls, Laura PD 
Duran Ferré, Joan 
Esteban i Martínez, Vinyet 
PD 
Esteban Pérez, Josep Maria 
Fonoll, Jordi PD 
Fort Baixeras, Joana PD 
Fullera Caballé, David 
González Carbonell, Jordi 
Gonzálvez Ferré, Eduard 
Gutierrez Vidal, Albert 
Gutierrez Vidal, David 
Huete, Xavier 
Llop Almiñana, Anton 
Martínez i Font, Pepi 
Martínez Sancho, Ferran 

Marzal Ortiz, Miquel 
Matas Casademon, Adriana 
Matas Plass, Guillem 
Merino, David PD 
Millan, Joaquim, PD 
Molina Angulo, Joan 
Monasterio Miró, Joaquim 
Nebleza Raventós, Rosa M. 
Neumann Amigó, Axel 
Neumann Amigó, Markus 
Ortiz Mirabent, Òscar 
Panadero Àlvarez, Eduard 
Picas, Daniel 
Planas Lluís, Raquel 
Planas Lluís, Vinyet 
Planas Salesas, Pau 
Puighibet Massó, Zoe 
Raventós Mirabent, Josep 
M.  
Rodriguez, Alex PD 
Romà, Samanta PD 
Sáez Alcázar, Cristina 
Sales Climent, Josep 
Sales, Oona PD 
Salmeron Carbonell, Xavier 
Sanchez Andreu, Pere 
Sanchez Estarli, Araceli 
Sànchez, Patrícia PD 
Sentís Perelló, Eduard 
Serra Massó, Serena 
Terrado i Pablo, Eduard 
Terraza, Santi PD 

 

Abans de començar la reunió, la Secretària informa de la circumstància que s’ha 
donat en què diversos socis i sòcies que no podien ser presents a la reunió, han fet 
arribar les seves delegacions de vot en diversos socis assistents.  Un cop fetes les 
comprovacions relatives a la condició d’aquests socis i sòcies delegants, s’han 
registrat un total dotze delegacions vàlides.  Aquesta situació es reflexa a la llista de 
socis assistents amb un PD (per delegació), al costat del nom dels socis. 
 



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 1 de 
desembre de 2013.  S’aprova per unanimitat. 
 
 
2. Lectura de les memòries d’activitats de les entitats amb seu al Palau. 
 
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, convida el representant dels Castellers, Nandu Blasco inicia la seva 
intervenció recordant la reivindicació que la Colla Jove ja ha fet arribar en diverses 
ocasions a la Junta de l’Agrupació, relativa a la utilització de l’espai de la torre.  
Recorda que amb aquest espai es resoldrien els problemes que té la colla pel que fa 
l’emmagatzematge del material que els hi és propi.  A continuació dóna les gràcies al 
president i la secretària per la bona disposició i el tracte que reben des de 
l’esmentada Junta.  Tot seguit informa de les consecucions que la temporada 
castellera ha deparat a la colla, relacionant el nombre de sortides i de castells 
aconseguits. 
 
En el seu torn de paraula, la Cristina Sáez en nom de LA SACA també enumera les 
activitats que l’entitat ha desenvolupat durant l’any. 
 
 
3. Informe de les activitats de l’ABPS durant el 2014 
 
Es presenta l’informe esmentat i es relaciona a continuació: 
 
NADAL 2013-14 

- Cant de la Sibil·la durant la Missa del Gall amb Gemma Biosca (veu) i Nídia 
Berbegal (orgue) a la Parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla. 

- Inauguració de l’exposició de Diorames del Grup Pessebrista de Sitges. 
- Tradicionals sessions del joc del Quinto Nadalenc, el Quinto Solidari per la 

Marató de TV3 i els del dia de Sant Esteve i del dia d’Any nou. 
 
CARNAVAL 14 

- Xerrada de Carnaval sobre els diferents punts de vista del Carnaval sitgetà.  
- Xatonada popular al Palau i repartiment de La Gallofa, amb la visita de SM 

Carnestoltes i la Reina i espectacle d’acudits a càrrec de l’Oriol Nebleza i 
amb la companyia d’en Josep Maria Esteban. 

- Show Cabaret de dilluns de Carnaval amb les germanes SHIMAI 
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SETMANA SANTA 2014 

- Exposició del Pas del Sant Sepulcre  decorat per Joan Roca. 
- Participació a la Processó de Divendres Sant, amb Carmen Escolano com a 

pendonista i la Cochi i la Paula com a cordonistes. 
 
PASQUA 2014 

- Col·laboració (Cessió del palau) amb les Caramelles Sitgetanes. 
- Cantada de Caramelles al Palau amb les tres colles sitgetanes, mufló i vi 

dolç. 
 
DOCUMENTAL DE FESTA MAJOR: SITGES, SENTIMENTS DE FESTA 

- Presentació del Tràiler al Bar “El Cable” (23 de Gener) 
- Estrena del documental al Cinema Retiro (26 d’abril) 
- Projeccions a Sitges, al Cinema Retiro (27 d’abril en dos sessions) 
- Entre l’estrena i les dues projeccions del 27 d’abril, van veure el 

documental unes 1500 persones. 
- Projeccions en d’altres poblacions:  Terrassa, El Vendrell, Sant Pere de 

Ribes, Barcelona (Gràcia i Poble Sec). 
- DVD: S’han venut aproximadament unes 800 còpies. 

 
CORPUS 

- Elaboració de la catifa de Corpus, a càrrec de la Colla de les Cintes. 
- Muntatge de l’Ou com balla, a càrrec de la Família Núñez – Comas i Joan 

Molina. 
- Participació a la Processó de Corpus, per part de la Moixiganga i els 

Gegants. 
 
SORTIDES DELS BALLS 

- Gitanes a Calafell, Seguici de les Basíliques, Tricentenari a Barcelona 
- Panderetes a Calafell, Campdàsens 
- Moixiganga a La Trinitat  
- Cercolets a Calafell  
- Cintes a Calafell 
- Gegants a Sant Andreu, Molins de Rei, Montbrió del Camp, Gràcia 
- Pastorets a Tarragona 
- Diables a Sant Martí Sarroca 

 
FESTA MAJOR DE SANT BARTOMEU 
Dia 19 

- Lectura del Pregó Satíric de Festa Major, per Jordi Cubillos. 
- Presentació de la Pubilla de l’entitat, Mariona Piqué. 
- Presentació de l’Hereu de l’entitat, Josep Carbonell 
- Reconeixement a la sòcia, Maica Díez Alcón 
- Tast de pastes salades i cava. 

 
Dies 19, 20 i 21 

- Col·laboració amb les Barraques amb barraca pròpia. 



 
Dies 21, 22, 23 i 24 

- Organització de la xerrada:  Festes Majors o no, peculiars de Catalunya. 
- Vestim la La-ia i en Fa-luch. 
- Balls a les cercaviles i processons. 
- Ofrena floral a l’Ofici a càrrec del ball de Gitanes. 
- Fi de festa al Palau. 

 
ONZE DE SETEMBRE 

- Ofrena floral amb motiu de la Diada Nacional al monument del Dr. Robert 
 
NIT DE FOC 2014 

- Participació del ball de Diables a les enceses i al correfoc. 
 
NIT DE LES PUBILLES 2014 

- Participació a la Nit de les Pubilles. 
 

SANTA TECLA 2014 
- Exposició del Concurs de Fotografia a Instagram de Festa Major. 
- Tarda infantil amb xocolatada al Palau i representació del conte “Perquè 

Santa Tecla té 3 braços?” 
- Vestim els Gegants Moros. 
- Ball de Gralles al Prado i representació del ball de Gitanes “Com es feia 

antes” 
- Balls infantils a la mostra folclòrica del Parc de Can Bóta. 
- Balls a la Matinal Infantil. 
- Balls a les cercaviles i processons. 
- Vermut i fi de gesta amb concert de “Veneno en la Piel”, al Palau després 

de la ballada final dels gegants. 
 
ALTRES ACTIVITATS I ACCIONS: 
 

- Participació de l’ABPS amb el Ball de Pastorets al ‘CREATIVE CONNEXIONS, 
Festival de Cultura Irlandesa i Catalana. 

- Publicació del número 31 de la revista El Fogall i del número 37 de 
l’Espurna 

- Organització del 2n Concurs de Fotografia a Instagram de Festa Major 
- Participació de l’equip de Trepitjadors en el concurs de la Verema. 

 
 
 
 
 
 
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: 
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El tresorer explica el quadre anterior que un cop sotmès a votació, queda aprovat 
per majoria amb una abstenció i la resta de vots dels assistents a favor. 
 
 
5. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost 2015 
 
Igual que en el cas anterior, s’exposa i s’aprova amb una abstenció i la resta de vots 
a favor, el pressupost que es transcriu en el quadre següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, el President comenta que donat que la 
discussió i evolució del punt número set, pot fer modificar el número sis, proposa 
que s’avanci aquell en l’ordre del dia, de manera que s’altera l’ordre establert en la 
convocatòria inicial.  Tots els assistents s’hi mostren d’acord. 
 
 
7. Demanda a l'Agrupació pels versos del Ball de Diables 
 
En primer lloc, el President desenvolupa de forma cronològica com s’han anat 
esdevenint els fets d’ençà la interposició de la demanda ara ja fa dos anys.  Comenta 
que per a la Junta Directiva sempre ha estat prioritari en aquest cas la defensa de 
l’entitat i dels seus recursos, no entrant en el tema particular i familiar que va 
motivar en el seu dia els versos objecte de la demanda ni el l’argument dels 
mateixos. 
 
Fa exprés esment al fet que la Junta mai no va tenir notícies del greuge fins que va 
rebre la comunicació judicial que la demanda havia estat presentada.  De forma que 
en cap moment el demandant havia adreçat cap queixa a cap membre de la Junta, ni 
la present, ni la vigent en el moment de produir-se els fets.  Aquest punt es 
considera important per tal com, des de la Junta, sempre s’ha estat receptiu a 
aquells fets relacionats amb els seus balls i balladors, que poguessin constituir una 
molèstia o ofensa per d’altres socis o ciutadans. 
 
No obstant i això, per part d’aquesta Junta es va acordar l’obertura d’un expedient al 
Llucifer, Lluís Artigas i Masdeu, per tal com la seva reiterada actuació havia portat 
l’entitat als tribunals;  deixant però la tramitació en suspens, a l’espera de la 
resolució de l’assumpte davant la judicatura.  I és en aquest tràmit com encara es 
troba hores d’ara, donat que el judici encara no s’ha celebrat. 
 
Recorda que en un primer moment el demandant, Ramon Artigas Poch, ja va 
condicionar la retirada de la demanda, en la part relativa a l’Agrupació, si l’entitat 
expulsava de la mateixa el soci Lluís Artigas.  Aquesta petició però es va considerar 
que tenia un cert punt de xantatge i la Junta va acordar no fer cap altre acció més 
enllà de l’expedient esmentat anteriorment. 
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De tota manera però, s’ha estat sempre en disposició de diàleg per negociar i, veient 
la no resposta per la part demandant, es va demanar també que l’Ajuntament fes de 
mitjancer i que juntament amb la Direcció General de Cultura Tradicional i Popular 
de la Generalitat, fessin costat a l’Agrupació.  No ja només per la seva defensa 
puntual, sinó per la de la cultura i els versos satírics dels diables de tot Catalunya.  
Es dos estaments, així com reconeguts folkloristes d’arreu van donar públic suport a 
l’entitat. 
 
Cal dir que l’Ajuntament de Sitges, a través del seu Regidor de Festes i Tradicions, 
Sr. Almirall, s’ha implicat força en tot aquest tema.  Tot i això, no hi ha hagut una 
resposta positiva per la part demandant. 
 
Tampoc va tenir cap resposta positiva la lectura del manifest de disculpa que durant 
la Festa Major i en el mateix lloc i hora que els actes demandats, va fer la colla de 
Diables.   
 
Al mes d’octubre, data assenyalada per la vista judicial, aquesta no va tenir lloc pels 
problemes organitzatius que s’havien generat als Jutjats de Vilanova, on s’ha de 
veure el cas, en haver de cobrir la baixa d’una jutgessa entre els altres jutges.  A 
partir d’aquell moment ha semblat que la part demandant es feia una mica més 
receptiva a conversar. 
 
Arribats a aquest punt, i donat que la posició de la Junta no és unànime al respecte, 
davant la reiteració de la part demandant de l’expulsió del Soci Lluís Artigas de 
l’entitat, com a pas previ i innegociable per a la retirada de la demanda contra 
l’Agrupació, la Directiva ha acordat sotmetre aquesta decisió a la votació de 
l’assemblea de socis i, per tant, sota vot secret, sol·licita als presents que es 
manifestin a favor o en contra de l’expulsió exigida per Ramon Artigas Poch.   
 
Tot plegat ha quedat recollit en un preacord signat avui mateix entre les parts 
(demandant i Agrupa).  Aquest preacord és llegit en assemblea pel President, a 
petició del soci Òscar Ortiz, i quedarà incorporat al plec de documents relatius a 
aquesta assemblea. 
 
En Xavier Salmeron dona pas a Nacho Benazet, lletrat que representa els interessos 
de l’Agrupació en aquest cas. 
 
En Nacho Benazet comenta que a tenor de tot el que ha vist i parlat amb la part 
demandant i el seu representant, creu que la retirada de la part de l’Agrupa pot 
ajudar a que tot plegat es desenvolupi amb èxit per l’entitat.  Si bé tot plegat 
significarà la culpabilització d’en Lluís Artigas per part de l’ABPS, ja que haurà 
d’esgrimir el desconeixement de la Junta de les intencions del Llucifer en les seves 
respostes als versos.  Recorda també que hi ha un procediment similar encetat a 
l’Arboç, en el que el ministeri fiscal s’està mostrant molt bel·ligerant i que aquest cas 
que ens ocupa pot servir de jurisprudència per d’altres de similars.  El fet que 
l’entitat surti del conjunt de la demanda, també pot afavorir l’acord familiar entre les 
parts.  Adverteix igualment de la reversibilitat de la mesura d’expulsió si finalment el 
soci resulta absolt de les acusacions.  Com a defensor dels interessos de l’Agrupació, 



creu tenir arguments més que sobrats si pot demostrar que des de l’entitat s’ha fet 
tot el possible (inclosa l’expulsió) per tal de resoldre amistosament el tema. 
 
A continuació s’obre un torn de paraules en què els socis poden expressar les seves 
opinions al respecte.  L’esmentat torn l’enceta en Pau Plana, Cap de Colla dels 
Diables de l’agrupació.  En Pau comenta que des de la colla s’ha seguit fil per randa 
el procediment i en tots els aspectes tractats per la junta s’hi ha mostrat d’acord.  
També han fet gestions per tal d’arribar a un acord amb el demandant però ha 
resultat impossible.  Ara té la sensació que la Junta ha canviat d’actitud cedint a les 
pressions xantatgistes del demandant.  També vol deixar constància que la quantitat 
econòmica que el demandant reclama, propera als divuit mil euros, està calculada 
segons uns supòsits de possibles pèrdues que les empreses on participa haurien 
tingut, degut a les injúries rebudes.  Remarca que tal cosa és una invenció que no 
s’entén i que en cap cas és demostrable.  També sol·licita a la presidència que la 
votació es pugui fer a ma alçada. 
 
En Ramon Artigas creu que des de l’agrupació “se li fa el llit” al Lluís i se l’està 
jutjant dins l’entitat quan encara no ho ha fet el jutge.  A més a més, com a membre 
de la família Artigas, ha mantingut contacte amb les dues parts i assegura que des 
de la banda de la demanda no hi ha cap intenció de resoldre el tema amistosament o 
per la via d’una negociació privada. 
 
També demana si en properes ocasions la Junta haurà de signar els versos per 
validar-los o es farà com fins ara. 
 
La sòcia Rosa Pascual creu que si s’expulsa el Llucifer el demandant quedarà retratat 
en tots els balls de diables des d’ara fins qui sap quan.  I es pregunta com pot ser 
que una persona que diu que és de Sitges i que s’estima el poble i l’Agrupació, posi 
ara l’entitat en aquesta tessitura.  A més a més es mostra indignada amb el xantatge 
que el demandant està fent a la Junta Directiva. 
 
En Joaquim Monasterio comenta que passi el que passi a partir d’ara, tothom filarà 
molt prim i es demana fins i tot en quina posició quedaran les pòlisses d’assegurança 
de les colles, i si serà necessari incloure-hi l’opció de la defensa jurídica per aquestes 
situacions que, de ben segur, es continuaran produint si resulten reeixides. 
 
En Joan Molina, demana quina necessitat hi ha de dir noms i cognoms en els versos?  
Creu que aquest fet agreuja el tema, ja que no és una possible interpretació que faci 
el demandant, sinó que el seu nom i cognoms es repeteix durant quatre anys 
consecutius.  En Pau Plana comenta que els jutges no valoren el tema nominal si 
queda clar qui és el destinatari de les frases. 
 
En Jordi Baqués no es pregunta el que és o no és just, però creu que no tot és 
defensable i que l’entitat està per damunt de tot i hauria de ser el primer.  No creu 
que sigui un problema que algú en concret tingui la responsabilitat dels fets i els 
assumeixi personalment. 
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Finalment pren la paraula en Xavier Salmeron per comentar que la votació és secreta 
perquè així ho ha decidit la Junta en aquesta ocasió i que, en tot cas, només que un 
soci ho hagués demanat, ja s’hi hauria de fer. 
 
Pel que fa a les afirmacions que la Junta ha canviat d’opinió des de l’inici del 
procediment, recorda que tal com deia al principi en l’exposició d’aquest punt de 
l’ordre del dia, dins la pròpia junta hi ha opinions oposades.  La proposta es fa 
perquè ara per ara, és la única opció que es té per treure l’entitat de la demanda.  I 
pel que fa a la validació dels versos a partir d’ara, la idea es continuar fent el que 
s’ha fet fins ara, però potser es valorarà que ni que sigui una sola persona de la 
junta, es puguin conèixer les respostes que el Llucifer voldrà donar. 
 
A continuació es procedeix a la votació secreta amb paperetes on es pot assenyalar 
SI, NO o deixar-ho en blanc.  S’emeten un total de seixanta quatre vots vàlids.  
Finalment, per 17 vots a favor, 45 en contra i 5 abstencions, s’acorda no expulsar el 
soci Lluís Artigas i Masdeu.  Aquest resultat deixa sense efecte el document de 
preacord entre el demandant Ramon Artigas Poch i l’Agrupació de Balls Populars de 
Sitges. 
 
 
6. Relació d’altes i baixes socis 
 
Segons informe de la secretaria de l’entitat, les baixes de l’exercici han estat 133, les 
altes 124 i el nombre total de socis a data d’avui és de 1066.  
 
8. Presentació de les candidatures* i elecció de la Junta Directiva 
 
En Xavier Salmeron encapçala la única candidatura presentada a elecció en aquesta 
Assemblea i explica que els membres de la mateixa, majoritàriament ja en l’actual 
Junta Directiva, han optat per acompanyar-lo en un exercici de responsabilitat 
davant la situació generada per la demanda judicial debatuda al punt anterior. 
 
Aquesta candidatura pretén amb les noves incorporacions una renovació i promoure 
el debat intern (amb la celebració de taules rodones i altres accions), per permetre 
ressituar l’entitat dins el teixit associatiu de la Vila i alhora, plantejar-se el paper dins 
la festa.  Tot i que l’elecció és per un període de dos anys, la intenció de la 
candidatura és treballar durant el proper exercici per poder efectuar el relleu a finals 
del mateix. 
 
En aquest sentit, en Joan Molina comenta que potser no és de tot adequat 
manifestar-se disposats a no acabat la legislatura i qüestiona fins i tot la legalitat de 
la mesura.  En Xavier Salmeron li respon que evidentment que la Junta acabarà la 
legislatura si no hi ha relleu possible, però creu que és en l’Assemblea de socis on cal 
exposar l’estratègia i les intencions de la direcció de l’entitat perquè aquest és el foro 
on tots hi poden expressar l’opinió. 
 
A continuació es procedeix a votar la candidatura que queda elegida per 37 vots a 
favor, 1 en contra i 2 abstencions. 



 
 
9. Torn obert de paraules 
 
En Pau Plana sol·licita en nom de la Colla de Diables de l’Agrupació, a la nova junta, 
que en Ramon Artigas Poch sigui declarat persona “non grata” per l’entitat, pel mal 
que està causant amb la seva demanda judicial. 
 
La Cristina Sáez, comenta una informació relativa a les noves normatives en relació 
a la comptabilitat i fiscalitat de les entitats culturals.  En Xavier Salmeron li comenta 
que no es té notícia de la convocatòria que comenta, però que s’informaran del tema 
ja que és prou important per tenir-ho present a partir del primer de gener. 
 
Pren finalment la paraula en Ricard Baqués, soci número 2 de l’entitat per donar les 
gràcies a la Junta i a l’Assemblea per la seva capacitat de diàleg en temes tant 
delicats com els que s’han tractat avui aquí.  Recorda que l’entitat és forta si els seus 
socis ho són i fan pinya amb valentia per continuar endavant.  La seva intervenció es 
clou amb una ovació dels assistents. 
 
I essent les vint-i-tres hores i cinquanta-cinc minuts del dia de la data, i 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 
 


