
Assemblea General Ordinària i Electiva
Data 18 de desembre de 2021
Lloc Palau del Rei Moro
Hora inici 12:30
Hora final

ASSISTENTS:

Presidenta: Vinyet Esteban Martínez
Vicepresident: Oleguer Font Fullera
Tresorera: Dani Piques
Secretària: -

Socis i sòcies: Fali Morillas Villacañas (vot delegat de Ana Julia Braojos)
Natalia Hidalgo (vot delegat de Paula Hidalgo)
Pepi Martínez Font (vot delegat Eduard Terrado)
Antoni Muñoz (vot delegat de Carme Almirall)
Pol Arnau Malet
Mònica Berlán Micó (vot delegat de Maria Lluís Alcázar, secretària
de l’entitat)
Carme Comas Domingo
Josep Maria Esteban Pérez
Oleguer Font Fullera
Maria Marín Macaya
Lídia Martí Fusté
Lluïsa Saltó Plana
Eduard Sentís Perelló
Aarón Vidal Díaz
Júlia Vidal Fernández
Martín Vidal Heras
Marina Vergé
Laura Cosialls
Carlos Olivares
Judit Barlan
Òscar Farrerons



La presidenta dóna la benvinguda als assistents que es relacionen a l’encapçalament,
els agraeix l’assistència. Tot seguit es continua amb l’ordre del dia anunciat a la
convocatòria:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior Assemblea

L’acta de la sessió celebrada el dia 21 de desembre de 2019 s’aprova per 26 vots a

favor, 0 en contra i 0 abstencions.

2. Informe de les activitats de l’ABPS durant el 2020 i 2021

2020

Assemblea Ordinària Electiva 2019

● Nadal
○ Activitat Infantil: Les Corones dels Reis Mags
○ El Cant de la Sibil·la
○ El Quinto de l’Agrupa

● Carnaval
○ Festa Infantil de Carnaval
○ Xatonada Popular de Carnaval

● Sant Jordi
○ Les Gitanes d’Antes Confinades*

● Corpus
○ Decoració de la façana

● Festa Major
○ Projecció del Documental:“Sitges, Sentiments de Festa”
○ Una alfàbrega a casa
○ 8è Concurs fotogràfic d’Instagram*
○ Les sortides dels balls i entremesos des de casa (per Sergi Molina)*

● Santa Tecla
○ Exposició del 8è Concurs fotogràfic d’Instagram
○ Concert de gralles i Gitanes d’Antes

● Castanyada*
● Nadal

○ Calendari d’Advent*

ANIVERSARIS

40è Aniversari del Ball de Panderetes:

● Ofrena de Santa Tecla (2020)
● Recuperació del Ball de Panderetes de Sitges (2021)

SORTIDES
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● Feb. 2020: el Ball de Gitanes al Carnaval de Rocca Grimalda (Itàlia)

RENOVACIÓ DE VESTUARI

● Ball de Panderetes: compra de panderos
● Ball de Pastorets

PARTICIPACIÓ DE L’ABPS EN ALTRES ACTES 2020

● Congelació del Pubillatge 2019:
○ Mònica Berlan, Pubilla de l’ABPS 2019
○ Pol Arnau, Hereu de l’ABPS 2019

● Ofrena Floral per la Diada de Catalunya
● Verema

○ Cessió del Palau a Foment de Sitges

LES PUBLICACIONS DEL 2020

2021

● Carnaval
○ Xerrada Carnavalera (amb l’Ateneu)*
○ Decoració del Carrer d’en Bosch (amb Colla Smile)
○ MaskSitges*
○ La Xatona*
○ Xatonada i Cabaret a casa*

● Sant Jordi
○ Activitat infantil: Pintem el Drac Blau

● Corpus
○ Decoració del Carrer d’en Bosch
○ Participació dels Gegants Moros



● Festa Major
○ Presentació del Documental “Malalts de Festa Major” de Sergi Molina i

posterior col·loqui
○ Pregó satíric per Franchu Núñez
○ Intríngulis Festius: El Ram de la Geganta (amb Floristeria Mirabent)
○ Intríngulis Festius: Bosses de roba
○ 9è Concurs d’Instagram
○ Participació de les colles de l’ABPS
○ Esmorzar popular de Sant Bartomeu

● Santa Tecla
○ 5è Mercat de segona mà
○ Intrígulis Festius: Bosses de roba 2.0 (amb La Requena)
○ Festa Infantil de Santa Tecla
○ Concert de Gralles i Gitanes d’Antes
○ Participació de les colles de l’ABPS

● Castanyada
○ Festa de Tardor (solidària amb la Marató de TV3)

ANIVERSARIS

● 40è Aniversari de la colla del Ball de Diables de l’ABPS

SORTIDES

● Set. 2021: els Balls de Cercolets, Pastorets, Panderetes i Gitanes a la Gala
Inaugural del Mundial d’Escacs Femení per equips celebrat a Sitges

● Oct. 2021: el Ball de Pastorets a la 46a Trobada Nacional de Bastons de
Catalunya celebrada a Salou

RENOVACIÓ DE VESTUARI

● Ball de Cintes
● Ball de Diables

PARTICIPACIÓ DE L’ABPS EN ALTRES ACTES 2021

● 62a edició del Ral·li Internacional Barcelona-Sitges
○ Cessió del Palau a Foment de Sitges

● Barraques 2021
● Pubillatge 2021:

○ Judith Vallverdú, Pubilla de l’ABPS i de Sitges 2020
○ Mario Rodriguez, Hereu de l’ABPS 2020

● Ofrena Floral per la Diada de Catalunya
● Verema

○ Dinar de pubillatge
○ Cessió del Palau a Foment de Sitges

● Quinto Solidari de la Penya Barcelonista
● Panera del Carnestoltes 2022
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LES PUBLICACIONS DEL 2021

Altres tasques 2020-2021

● L’Agrupa en temps de COVID
○ Adaptació assajos a normativa COVID
○ Adaptació actes i activitats a normativa COVID

● Endreça i manteniment Palau del Rei Moro
● Marxandatge de l’ABPs
● Passaport activitats infantils
● Confecció d’un pal per l’activitat de les Gitanes d’Antes



3. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes

2020
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Pepi Martínez demana si estarà al portal de transparència l’estat de comptes.

La Loreto i la Pepi pregunten pel tema de despeses dels socis. Es parla del tema del
retorn de les quotes de socixs, ja que la despesa és elevada.

La Pepi pregunta què està dins de l’apartat de manteniment, comunicació (primer
any manual, 2021 amb Correus)

Vinyet Esteban i Dani Piques expliquen que l’enviament dels Fogalls 2020 es va
fer manual pels socis i sòcies residents a Sitges, però l’enviament de la publicació
enviats fora del municipi va suposar una despesa similar a la d’anys anteriors quan
s’enviaven la totalitat de Fogalls. Aquest fet va ser degut a la confluència d’un
encariment en el preu del servei, així com també pel fet que a l’enviar un menor
nombre de publicacions no es podia fer l’enviament com a publicitat, d’aquí el cost
elevat de l’apartat d’enviaments.

Es parla de les aportacions econòmiques de les entitats que estan dins del Palau. 4%
de llum i despeses de neteja per entitat, la Colla Jove de Castells té una quota
superior, doncs fan mes ús del Palau que la resta d’entitats. (Pepi, Lluïsa Saltó).

Aprovació per unanimitat, cap vot en contra ni cap abstenció.



4. Relació d’altes i baixes de socis
 ALTES BAIXES SOCIS ACTIUS
2013 149 94 1064
2014 124 122 1066
2015 134 121 1079
2016 160 153 1086
2017 130 81 1134
2018 115 85 1164
2019 116 48 1232
2020 15 155 1092
2021 44 60 1076

5. Presentació de la candidatura i elecció de la Junta Directiva

Es sotmet a votació que surt escollida per 28 vots a favor (+ els vots delegats), 0 en
contra i 0 abstenció.

Objectius de la candidatura 2021-2023

● Balls Populars: adults i infantils
● Organització de les activitats de l’entitat
● Comunicació amb les sòcies i els socis
● Manteniment del Palau del Rei Moro
● Arxiu de l’ABPS
● Col·laboració amb altres entitats
● Participació en accions solidàries
● Entre d’altres



Assemblea General Ordinària i Electiva
Data 18 de desembre de 2021
Lloc Palau del Rei Moro
Hora inici 12:30
Hora final

6. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost 2022.
PRESSUPOSTAT

ACTIVITATS -8.000,00 €
MANTENIMENT -8.000,00 €
COMUNICACIÓ -4.000,00 €
PERSONAL/GESTIÓ -3.000,00 €
VESTUARI -5.000,00 €
DESPESES BANC -2.000,00 €
SOCIS 20.000,00 €
SUBVENCIONS 10.000,00 €
Total 0,00 €

Pepi M. pregunta d’on venen les subvencions. Se li respon: 6000 ajuntament, 4000
generalitat

Loreto Baqués pregunta si és la mateixa de sempre la de la Generalitat. Se li
respon que sí, que no va sortir durant algun any, però s’ha reformulat per part de
l’Administració i seguim tenint dret a sol·licitar-la.

Loreto consulta si hi ha projectes de manteniment i reforma, a més de la neteja
com per exemple arreglar la porta de la torre, revisar l’instal·lació elèctrica i arreglar
el terrat. Se li respon que sí i que aquests es treballen en funció de les prioritats
pressupost.

Carme Comas pregunta si realment es neteja el Palau. Troba que el Palau està brut,
no es neteja bé, neteja ella el lavabo de dalt, igual que el safareig de dalt. L’escala
de dalt porta dos anys que no s’escombra. Comenta que ella i La Saca han
escombrat aquesta zona. Tema que s’està allargant des de fa molts anys, Pepi
Martínez proposa escombrar més que fregar pel tipus de terra que té el palau.

Es debat la idea de canviar l’empresa i mirar de buscar una de nova per tal de
solucionar aquest problema.

Carlos Olivares intervé i aclara que durant les reunions de Junta és un tema que
s’ha parlat però que fins que no es renovés la junta no es volia tancar per no
condicionar altres possibles candidatures.

Es respon que es parlarà amb l’empresa de neteja per tal de millorar la situació.

Pepi Martínez dóna l’idea d’agafar un/a particular, contacte més directe, pot ser
una opció més fàcil? S’ha de parlar.

Pepi Martínez comenta que hi ha col·lectius que no estan a l’Agrupa que embruten i
no netegen. S’hauria de controlar i millorar en un futur.

Loreto Baqués comenta excel d’ús per percentatges d’estança al palau. Com més hi
estiguis més pagues.



Pepi Martínez pregunta si l’entitat està en números vermells. Dani Piques aclareix
que està tot “sanejat” i que la situació de l’entitat és bona, durant tot l’any hi ha
diners al banc, es poden pagar sempre al moment les coses. Loreto diu que hi ha
una responsabilitat dins de la situació de la tresoreria de l’entitat.

Encarnación Berdala pregunta si hi ha una persona assalariada a l’entitat.
Pregunta si s’agafarà algú futurament.

Carme Comas comenta que estaria bé que quan la persona que està a la secretaria
no pot venir durant l’horari establert, comptar amb algú altre que estigui durant
aquell hora. S’aclareix que ho fa de manera voluntària.

Loreto pregunta si s’està valorant l’opció d’agafar algú. Es queixa que la
comunicació amb la persona de la secretaria sigui més positiva i educada, tenir uns
mínims amb la gent, ja que està treballant de cara al públic.

Edu Sentís es queixa de que l’ortografia de la Jetza hi ha vegades que no és
correcte. i que cal vigilar a l’hora d’escriure quelcom sigui de manera més positiva.

Es recullen les propostes per treballar-les durant el proper any.

Es sotmet el pressupost a votació i s’aprova per 28 vots a favor (+ vots delegats),
cap en contra i cap abstenció.

7. Torn obert de paraules
Carles Monasterio comenta un tema en nom seu i del també soci Roger Nicolas.
S’adjunta carta que llegeix Carles:
“Hola a tothom
Som en Carles Monasterio Sella i en Roger Nicolàs Gómez darrer ball a l'entitat
Pastorets de Sitges els millors dels Països Catalans!
Ja fa forces anys ens vam inscriure a la llista per entrar amb els diables, en el cas del
Roger va ser junt amb el Jordi Aumatell, però no era per entrar de seguida ja que
tenia pendent fer de bastoner, Carles, en el meu cas encara era pastoret en fer la
inscripció i porto forces anys ajudant amb la canalla i portant foc.
Comentant entre nosaltres incredulitat i sorpresa, noves incorporacions a la colla,
nous membres que mai han estat inscrits en aquesta llista o relació anterior amb
l'entitat, el Roger esborrat de la llista, davant dels nostres nassos aquest menyspreu
a balladors de la mateixa entitat, ja que un d'ells forma part de l'actual junta, instem
a rectificar envers aquesta mala praxi i prendre mesures.
A l'exposar aquests fets se'ns va cridar per fer algunes sortides fora de la vila,
matinals iajudar com sempre s'ha fet en els diferents balls de l'Agrupa, la Carme ja
ens té la roba enser els següents a la llista en teoria, ens fa molta il·lusió
evidentment, gran part som companys de tota la vida i ens encanta aquesta gran
festa de tots.
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La darrera Santa Tecla la Mae i en Carles van ajudar portant foc, per la sortida d’ofici
tornem a veure com un nou diable fa la sortida com a diable de ple dret, el coneixem
d’alguna matinal bon noi, pro els següents a la llista som en Roger i en Carles.
Instem a la Junta Directiva i a la colla prendre mesures, portem massa temps
esperant, els darrers fets ens obliguen a no quedar-nos de braços plegats una
segona vegada, volem incorporar-nos l'abans possible per ser justos amb igualtat de
condicions, també volem deixar clar que no tenim cap inconvenient amb cap
integrant de la colla els fets parlen per si mateixos, també seria genial tenir més
dones al ball com ja vam fer fa molts anys als Pastorets, que la mala praxi d'alguns
no ens faci caure en el parany, la Festa que tant estimem i forma part de tots no
s'ho mereix.”

Socis de l’entitat des de fa molt de temps, es troben en una situació que més d’una
persona. Es posen en llista d’espera d’un ball de l’Agrupa. Comenta que amb el Roger
l’esborren de la llista i després d’un temps torna a estar-hi. Carles s’inscriu a la colla
mentres balla Pastorets. Els dos sempre han estat ajudant a la colla de diables, en la
mesura que els han deixat. En un moment comenta que entra gent a la colla sense
haver estat a la llista, ni ser socis de l’entitat, s’hi fan quan entren. Genera malestar,
ja que ells dos han estat durant tota la vida en l’entitat i troben que no s’està tractat
amb igualtat a tothom.Comenten aquesta situació amb la colla i els hi deneguen
poder seguir fent sortides extraoficialment amb la colla.No tenen cap problema amb
la colla, els sorprèn la situació i les circumstàncies.L’última Santa Tecla, en Carles i la
Mae ajuden a la colla i durant la Sortida d’Ofici surt una persona que no havien
ajudat com ells dos. Demana a la Junta que es solucioni aquesta situació. (que plegui
gent que fa molt que surten, el relleu és molt complicat). Argumenta que ell quan va
veure que el ball ja no el feia bé (pastorets) va deixar la colla. La festa no llueix com
hauria de lluir, ja que hi ha gent que potser hauria de fer el pas per deixar noves
incorporacions.
La Loreto inclou que si és possible tornar a plantejar dins del reglament intern un
màxim d’anys. Hi ha llistes d’espera molt llargues i gent que fa molts anys que
ballen.
En Carles comenta que el Ball de Diables va una mica per lliure, que pot semblar
una colla a part de l’entitat.
La Loreto comenta que la justificació que donen és que l’ús del foc és delicat i que
s’agafen a aquest argument a deixar entrar la gent en comptagotes.
La Pepi diu que es va votar el temps màxim d’anys en un ball públicament i va sortir
denegat.
En Carles té constància que han trucat a gent per sota d’ell per fer sortides i ell que
està més amunt i no l’han trucat.
Òscar Farrerons comenta la dificultat que té la gent per poder accedir a un ball si
no té cap persona coneguda dins que li pugui facilitar l’accés. Tothom té dret a
entrar. Quan el ballador es sent atacat demana una reunió, però durant les



assembles la gent no ve. Demana una renovació del ball sense posar en perill la
dignitat del ball.
La Loreto i la Carme comenten que hi ha una sèrie d’egos que s’haurien de parlar.
Encarnación Berdala comenta que el problema està en els caps de colla. Que s’ha
de respectar els estatus de l’entitat i controlar els dos anys de “mandat”. També
demana rotació en els balls.
Òscar Farrerons: Tenir uns mínims sobre el ball. Si no es compleixen que el/la cap
de colla faci una selecció.
Laura Cosialls comenta que el ball s'aprèn, que amb els anys millora la manera de
ballar. No jutjar a la gent de primeres. No caure en el risc de ser injustos.
Toni Muñoz està d’acord en que tothom té dret a ballar i en les rotacions. Comenta
que no en totes les colles passa el tema de les rotacions. Hi ha balls que n’hi ha més,
és més fàcil rotar. Demana més comunicació amb el/la soci antic i comptar amb
ells/es.
Vinyet Esteban comenta que el tema de les llistes és un tema que la Junta s’hi està
posant al dia. Es plantejarà crear un resguard del dia i hora en la que t’apuntes a
una llista per tenir-ne constància.
Pepi Martínez afegeix que no hi havia llistes d’espera quan ella va entrar a la Junta,
any 2015. És partidària que hi hagi un màxim d’anys dins la colla. Si s’adopta,
treballar-ho molt bé i mirar que es fa i com s’aplica.
Òscar Farrerons demana fer una llista pública amb les inicials de la persona per
saber quan fa que la gent balla.
Carlos Olivares comenta un cas del ball de cintes.
Es dóna per tancat el tema amb el compromís de la junta que recullirà les peticions
dels socis i les treballarà durant el proper any.

La Vinyet felicita les festes i essent les tretze hores i 42 minuts del dia de la data, i
sense més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la reunió de la que com a
vocal n’estenc aquesta acta.

Mónica Berlan Micó Vinyet Esteban i Martínez
Vocal Vist-i-plau


