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Lloc Palau del Rei Moro
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ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE SOCIS I
SÒCIES DE L’AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS DE

SITGES

ASSISTENTS:

Presidenta: Vinyet Esteban Martínez (vot delegat de Júlia Vidal)
Vicepresident: Oleguer Font Fullera (vot delegat de Xavier Hernandez Alias)
Tresorera: -
Secretària: -

Socis i sòcies:
Mònica Berlán Micó (vot delegat de Maria Lluís Alcázar, secretària de l’entitat)
Pol Arnau Malet (vot delegat Albert Cabezuelo)
Marina Vergé (vot delegat Aleth Font)
Laura Cosialls (vot delegat Xavi Alaman)
Carlos Olivares (vot delegat Ana Julia Braojos)
Judit Barlan (vot delegat Oriol Barlan)
Aarón Vidal (vot delegat de Gabriel González Miret)
Pepi Martínez Font (vot delegat Josep Maria Esteban Pérez)
Toni Muñoz (vot delegat Rita Marzoa i Font)
Clàudia Vidal (vot delegat de Magda Fernàndez)
Josep Maria Palma (vot delegat Aina Gallardo)
Mario Rodríguez (vot delegat Carles Ripoll)
Berta Carbonell (vot delegat Xavi Huete)
Paula Hidalgo (vot delegat Carme Comas)
Eva Vilà (vot delegat Cèlia Esteban)
Diana Carbonell
Jetzabel Alcazar Muntané
Isak Almena Flores
Encarnita Berdala
Rafael de la Torre Gonzalez
Rafael de la Torre Villa
Lucas Estruch Peñalver
Rita Font Carbonell
Mª Carmen Gonzalez Minguez
Cristina Guiu Navarro
Òscar Gutierrez Vidal
Natalia Hidalgo Escolano
Xavier Jansà Pellejero
Maria Marin Macaya
Lídia Martí Fusté
Fali Morillas Villacañas
Àxel Neumann Amigó
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Lourdes Pedreny Rubí
Josep Ramon Parés Corretgé
David Pato Mendez
Pau Plana Salesas
Vinyet Planas Lluís
Cristina Sàez Alcazar
Judith Vallverdú Pedreny

Total: 61 assistents
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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
Rafael de la Torre Villa diu que no està l’acta penjada a la pàgina web.
Es revisa i sí que hi és.
Vinyet Esteban explica que s’ha enviat al butlletí del mes de desembre en un enllaç
que dirigeix a la web de l’entitat.
Amparo Ginovart diu que el Sr. Carlos Olivares, en l’acta de l’assemblea anterior,
comentava un tema de les cintes i a l’acta es diu que la junta treballarà en això.
Amparo demana aclariment de quin tema es tractava.
Carlos Olivares explica que el tema parlat era per les llistes d’espera, en concret
per l’entrada de nous nois.
Eva Vilà (cap de colla de Cintes) argumenta que és un tema que s’ha parlat i resolt
de forma prèvia a l'assemblea.

Es procedeix a la votació. L’acta de la sessió celebrada el dia 18 de desembre 2021
s’aprova per 1 vot en contra, 4 abstencions i 56 a favor.
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2. Informe de les activitats de l’ABPS durant el 2022

Es detallen les activitats i tasques dutes a terme en l’últim any. Essent les següents:

● Assemblea Ordinària Electiva 2021
● Nadal (2021)

○ Activitat Infantil: Taller de boles de Nadal
○ El Cant de la Sibil·la
○ El Quinto de l’Agrupa (2022)

● Carnaval
○ Festa Infantil de Carnaval: Tocats carnavalers
○ MaskSitges a Instagram
○ Xatonada Popular de Carnaval

● Setmana Santa
○ Exposició del Sant Sepulcre
○ Participació a la Processó de Divendres Sant
○ Cantem Caramelles

● Sant Jordi
○ Activitat infantil: Celebrem Sant Jordi (manualitat de confecció de roses

de paper)
○ Sorteig a Instagram dels llibres editats per l’entitat

● Maig
○ AgrupaFest (Festa del soci)

● Corpus
○ Decoració de la façana del Palau
○ Vestim els Gegants Moros
○ Catifa a càrrec de la Colla de Capgrossos amb motiu del Centenari del

Patufet
● Estiu (juny-juliol)

○ Trobada amb els 100 primers socis i sòcies de l'entitat
○ Dia Cinter per celebrar el 40è aniversari del Ball de Cintes de l’ABPS
○ Presentació dels nous vestits del Llucifer i la Diablessa de la Colla de

Diables de l’ABPS
● Festa Major

○ Patufesta (Festa infantil per celebrar el Centenari del Patufet)
○ Pregó satíric per Maria Junyent
○ 10è Concurs d’Instagram
○ Vestim els Gegants Moros
○ 21 morterets a càrrec del Ball de Cintes
○ Participació de les colles de l’ABPS al seguici popular.
○ Pa amb tomàquet de la vigília de Sant Bartomeu, vermut popular de

Sant Bartomeu i fi de festa al Palau
● Santa Tecla
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○ Trobada de Cabeçuts pel Dansaplaça, organitzada conjuntament amb la
SACA

○ BallaPop, formulari telemàtic en substitució del Mercat de 2ª mà
○ Exposició del 10è Concurs Fotogràfic de Festa Major a la Biblioteca

Santiago Rusiñol
○ Festa Infantil de Santa Tecla: activitat infantil, espectacle i vestim els

Gegants
○ Ball de Gralles i Gitanes d’Antes
○ 21 morterets a càrrec del Ball de Cabeçuts
○ Participació de les colles adultes de l’ABPS
○ Participació de les colles infantils de l’ABPS a la mostra i Matinal Infantil

● Castanyada
○ Festa de Tardor

Altres activitats dutes a terme durant el 2022:

● Aniversaris
○ Centenari del Cabeçut del Patufet
○ 40è Aniversari de la colla del Ball de Cintes de l’ABPS

● Renovació de vestuari
○ Gegants Moros: camises geganters
○ Ball de Cabeçuts: vestuari complert o renovació de peces concretes,

depenent del cabeçut.
○ Ball de Panderetes Infantil de l’ABPS

Vinyet Esteban explica que el nou vestuari infantil que es faci de cara al 2023 serà
de propietat de l’Agrupació per tal de que tothom tingui accés als balls i per igualar el
tracte dels balls infantils amb els adults.

Amparo Ginovart diu que si els particulars tenen roba si la poden donar a l’entitat.
S’explica que això ja es fa en els casos que es dóna de forma voluntària o
s’intercanvia vestuari en el cas de creixement de balladors/es infantils.

Cristina Saez pregunta com es gestionarà en cas que algú el vulgui en propietat. Es
reson que aquesta no és la idea i que caldrà explicar-ho prèviament als pares i
mares dels i les balladores per tal d’evitar possibles conflictes. Es remarca la voluntat
d’equiparar el vestuari de les colles infantils a les adultes, motiu pel qual el vestuari
no podrà ser de propietat particular.

Sortides dels Balls Populars ABPS 2022:

● El Ball de Diables de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges al Correfoc de
Sant Pau de Ribes

● El Ball de la Moixiganga de l’ABPS a les Decennals 2021+1 de Valls
● Els Gegants Moros a la Ciutat Gegantera 2022, Sant Boi de Llobregat
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● El Ball de Gitanes de l’ABPS al barri de Gràcia, Barcelona
● El Ball de Pastorets de l’ABPS a Nou Barris, Barcelona
● El Ball de Panderetes de l’ABPS al Concert d’Estiu de l’Escola Municipal de

Música (Sitges)
● El Ball de Diables de l’ABPS a Llorenç del Penedès
● El Ball de les Gitanes de l’ABPS a Reus i Castelldefels
● El Ball de Cintes de l’ABPS a l’aplec de la Trinitat (Sitges)
● El Ball de Cintes de l’ABPS a la Festa Major de Campdàsens
● El Ball de Pastorets de l’ABPS a la Festa Major d’Esparreguera
● El Ball de Panderetes ensenyant les coreografies i apadrinant el Balls de

Panderetes d’Hostalets de Pierola
● El Ball de Cercolets de l’ABPS a Vilanova i la Geltrú, 25è aniversari del Ball de

Cercolets de l’ABP de Vilanova i la Geltrú
● El Ball de la Moixiganga de l’ABPS a Sant Fèlix, Vilafranca del Penedès
● El Ball de Panderetes de l’ABPS a la Nit de les Pubilles i els Hereus (Sitges)
● El Ball de Diables de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges al Correfoc de la

Nit de Foc (Sitges)
● El Ball de la Moixiganga de l’ABPS a la Cercavila del Convit del 700, Tarragona
● Els Gegants de Montornès, colla infantil,  a Seròs, Lleida
● El Ball de Cabeçuts de l’ABPS a l’Homenatge d’en Ramon Soler (Sitges)
● El Ball de Gitanes de l’ABPS al Congrés Internacional de Mobilitat (Sitges)

En total s’han fet 20 sortides.

Participació de l’ABPS en altres actes 2022:

● Barraques 2022
● Pubillatge 2022:

○ Clàudia Vidal, Pubilla de l’ABPS 2022
○ Adrià Saumell, Hereu de l’ABPS i de Sitges 2022

● Ofrena Floral per la Diada de Catalunya
● Verema

○ Dinar de pubillatge
○ Cessió del Palau a Foment de Sitges per celebració del Pregó de la

Verema

Altres tasques de l’ABPS 2022:

● Endreça periòdica i manteniment del Palau del Rei Moro
● Marxandatge de l’ABPS: samarretes, dessuadores i barrets
● Butlletí mensual (petició assemblea 2021)
● Digitalització del procés de donar-se d’alta de soci i inscriure’s a la llista

d’espera del ball de  l’entitat (petició assemblea 2021)
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● Reunions personalitzades amb les colles (adultes i infantils)
● Vestuari infantil de propietat de l’entitat
● Reunions periòdiques amb l’Ajuntament de Sitges
● Participació al Consell de Cultura de l’Ajuntament de Sitges
● Promoció de la creació d’un Consell de Cultura específicament Popular
● Presència en mitjans de comunicació (Eco de Sitges, Ràdio Maricel, Canal

Blau)
● Representació a la comissió de FM

S’explica que la futura comissió de Festa Major i Santa Tecla, que s’aprovarà
probablement en el proper ple municipal, comptarà amb dos representants de
l’entitat, tal i com determina el vigent protocol i fet que no succeïa en les passades
comissions més recents.

Les publicacions 2022:

Cristina Saez comenta que tarden molt en arribar-li les publicacions. Que sempre li
arriben passat la festa que correspondria.

Vinyet Planas diu que a ella si que li ha arribat. Viu a Vilanova.

Pepi Martínez diu que hi ha gent que pot arribar a robar.
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3. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes 2022

Amparo Ginovart diu que les despeses bancàries hi ha associacions que busquen
bancs que no tenen aquestes despeses, mirar de trobar una solució. Diu de posar
bizum, però la presidenta que s’ha sol·licitat a l’entitat bancària i la resposta va ser
que com a associació se’n pot tenir.

Pepi Martínez consulta si, tot i estar en números vermells, hi ha saldo al banc. Es
respon que sí, que l’entitat està econòmicament sanejada i que queda pendent el
cobrament d’alguna factura i quotes.

Cristina Guiu, pregunta si hi ha un pressupost previst durant l’any. S’explica que
s’exposarà i sotmetrà a votació més endavant durant l’assemblea.

Es procedeix a la votació. S’aprova l’estat de comptes del 2022 per unanimitat.
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4. Relació d’altes i baixes de socis

Pepi Martínez diu que l’entitat té molts socis i sòcies. S’explica que la digitalització
de la sol·licitud d’alta com a soci/a, així com el preu de la quota, ha facilitat el
creixement de socis/es en el darrer any després de la lleugera davallada d’associats
durant la pandèmia global provocada per la COVID19.
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5. Relació de l’estat de les llistes d’espera dels balls

La data de referència per les dades exposades en relació a les llistes d’espera és el
10 de desembre de 2022.

Colles adultes:

Colles infantils:
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Es posa en valor el funcionament de les llistes d’espera i, després de l’extens debat
que es va generar a l’assemblea de l’any anterior, s’exposa l’estat i evolució de les
mateixes amb la voluntat d’augmentar-ne la transparència.

Vinyet Esteban explica el funcionament de les colles per tal d’entendre els gràfics:
la primera columna representa el nombre de balladors/es actuals de la colla, la
segona són les noves incorporacions al 2022, la tercera és el nombre total de
persones a cada llista d’espera i l’última és la llista d’espera real, és a dir, el nombre
de persones amb l’edat mínima complerta a l’última d’actualització de les llistes
d’espera (10 de desembre de 2022).

Es fa una valoració positiva de l’evolució de les llistes, doncs el resum és que un/a de
cada 4 balladors/es adults és de nova incorporació i quasi la meitat de membres de
les colles infantils. També es posa de manifest el fet que la renovació a les colles
infantils és més fluïda donat els mínims i màxims d’edat per formar part dels balls.

Es posa el focus en la possibilitat de marge de millora de crear una nova colla de
pastorets infantils, al ser la llista infantil més estancada. S’ha de gestionar i parlar
amb les caps de colla.

Laura Cosialls diu que hi ha gent que s’apunta a totes les llistes. Aquest fet suposa
que les persones apuntades a més d’una llista tenen més opcions de poder ballar
efectivament.

Maria Marin agraeix tota la feina feta i proposa fer un estudi per saber més o
menys quan pots entrar en una colla, com a exercici didàctic, visual i informatiu.

Rafael de la Torre Villa pregunta com es pot saber l’ordre dins d'una llista
d’espera. S’explica que cadascú pot consultar el seu propi posicionament dins d’una
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llista a través de l’ABPS, però no es poden saber la posició de tercers, degut a la Llei
de Protecció de Dades. També pregunta si es respecta l’ordre a l’hora de entrar a les
colles. S’explica que es procura respectar l’ordre estrictament, però es deixa cert
marge per casos excepcionals i justificats, sempre amb el previ coneixement i
aprovació de la Junta.

Amparo Ginovart consulta si es podria fer una llista d’espera amb les inicials.
S’explica que no es pot fer per la Llei de Protecció de Dades i per evitar conflictes en
casos excepcionals.

Josep Ramon Parés explica que fa uns anys no hi havia llista d’espera. Exposa que
no és el mateix haver format part d’una colla de l’entitat, creu que els i les balladores
haurien de tenir prioritats alhora d’accedir a balls gestionats per l’ABPS, que una
persona que no n’ha format part prèviament.

Vinyet Esteban explica que es va aprovar als estatuts del 2015 un sistema de
puntuació que finalment no es va arribar a aplicar mai per ser molt complicat de
controlar i perquè la filosofia de l’ABPS és que tothom pugui accedir a la festa i
formar part d’un ball.

Pepi Martínez comenta com a persona ex membre de la junta que segur hi ha
llistes d’espera desde 2012. Agraeix la feina que s’ha fet i s’està fent. Diu que amb
els % és molt notòria.

Oleguer Font diu que enguany ha estat un any de represa, després de la COVID, i
que hi ha balladors/es que han “aguantat” un any més per tal de poder acabar en un
any normal.

Encarna Berdala agraeix que es treballi en el vestuari de propietat de l’entitat i, per
tant, gratuït pels i les nenes infantils. Proposa posar una limitació d’anys per poder
estar dins d’una colla adulta.

Pepi Martinez explica que ja es va plantejar al 2016 i la votació va sortir
desfavorable a la limitació. Proposa que es podria fer en un futur, ja que s’ha fet fa
relativament poc.

Encarna Berdala manté en el seu raonament i comenta experiències personals
sobre deixar pas a les colles.

Oleguer Font recorda que el 25% de balladors/es és nova.

Vinyet Esteban explica que hi ha balls on l’entrada es fa més complicada pel
nombre total de persones que formen el ball. Hi ha balls on entrar és més fàcil.

Encarna Berdala segueix en el seu reafirmament.

Pepi Martinez afegeix que hi ha una diferència important entre la gent que vol
ballar i el nombre de places d’alguns balls.

Jetza Muntané opina que s’hauria de parlar de les llistes d’espera de tots els balls,
ja que les llistes d’espera de l’Agrupa són molt efectives. Parla de la poca
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predisposició de les colles de l’Ajuntament per tenir una renovació.

Vinyet Esteban exposa que l’ABPS pot parlar i treballar en les seves colles, les
altres colles estan fora de l’abast de l’entitat

Josep Ramon Parés comenta que moltes coses han canviat gràcies al funcionament
de l’entitat, com, per exemple, el fet de tenir limitacions d’edats per tal d’estar en
una colla.

Vinyet Esteban explica que, en relació a la regulació de la pròpia entitat versus
altres colles que no en formen part, l’entitat té un règim sancionador gràcies a la
feina que es va fer en el moment de modificació del estatuts al 2015 i que a l’ABPS
hem de vetllar pel nostre àmbit d’actuació.

Berta Carbonell diu que no va tenir coneixement quan es va fer l'assemblea del
2016 (votació del màxim de temps a un ball) i que estaria bé fer-ho de nou per
veure com seria actualment el resultat de la votació. Explica que agraeix que no es
doni preferècia per entrar a colles de l’entitat a les persones que venen d’altres balls
de la mateixa i que creu fermament en el funcionament de les llistes d’espera.

Rafa de la Torre Gonzalez diu que els formar part d’una colla no només implica
participar per Festa Major i que li agradaria que això es mirés i que no es donessin
situacions com haver de reforçar la colla amb ex membres o persones que formen
part de la llista d’espera per fer sortides fora dels dies de FM i ST.

Vinyet Estaban explica que en el moment d’accés a les colles s’explica als i les
noves membres les implicacions de formar part d’una colla, però que també poden
succeir situacions personals per les sortides, doncs no són en dates marcades com
FM i ST. Com ha Agrupació no es pot fer fora a ningú per les situacions personals.

Maria Marin comenta que es pot fer un recull i estudi de dades, mirar el temps en
llista d’espera i proposar una nova votació.

Vinyet Esteban comenta que la implicació dels membres de les colles amb les
sortides és un aspecte a millorar de cara a l’any vinent.

Toni Muñoz contesta a Jetza Muntané que l’Agrupa treballa conjuntament amb
comissió i Ajuntament i que gràcies a l’entitat han canviat moltes coses.

Fali Morillas diu que li sembla molt important la renovació de balls. Sobre les llistes
d’espera creu que hi hauria d’haver una edat mínima per poder apuntar-se a una
llista d’espera per tal de descongestionar-les. Posa com a exemple que les seves
cosines es van apuntar de petites i ara que les han trucat a les dues, una d’elles ja
no tenia motivació per ballar i ha decidit declinar l’oferta. Diu que sí que hi ha
renovació, però que s’ha de mirar bé l'oferta i demanda. Parla del compromís alhora
de formar part d’una colla.

Oleguer Font recull la proposta per tal de treballar-la durant l’any o valorar-la de
nou a la propera assemblea.

Lourdes Pedreny pregunta si es pot saber el % de la votació de l'assemblea
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extraordinària del 2016 sobre l’estada en els balls. Es respon que l’acta de
l’assemblea està penjada al portal de trasparència.

Cristina Saez diu que és de les assemblees que més gent veu (2022).

Carlos Olivares comenta que els caps de colles tenen la feina d’explicar la
implicació quan s’entra a la colla i que és un exercici que es fa any rere any amb
totes les incorporacions d’una colla. Parla d’experiències pròpies i que sempre es
valora cada situació personal.

Rafa de la Torre Gonzalez diu que ell es refereix a que hi ha gent que només vol
sortir a Sitges i que quan es fan sortides fora no hi volen anar.

Lourdes Pedreny explica que cada colla s’autogestiona com pot a la seva manera, li
sembla bé.

Vinyet Esteban recalca que, com bé diu el Carlos, hi ha sortides que s’avisen amb
poca antelació i els membres de les colles no sempre tenen marge per organitzar-se.
Repeteix la voluntat de la junta de saber com s’autogestionen les colles i entendre la
seva casuística en les reunions que s’han anat fent amb cada colla.

Josep Ramon Parés fa una reflexió sobre que els balls populars de Sitges no són
de ningú. Passar-ho bé és fundamental, però que els balladors están interpretant un
“paper” i cal fer-ho bé. Ofereix la seva ajuda a la junta pel tema de les llistes. Que
els socis decideixin.

Toni Muñoz diu que com ser que hi hagi 19 nens a la llista de Cercolets infantils i
que enguany els han faltat nens, fet que és estrany havent-hi nens/es esperant per
entrar. També explica que en ocasions quan es truca per entrar a un ball, el
sol·licitant no vol en aquell moment o no va als assajos.

Vinyet Esteban explica que no sempre es diu que si a entrar quan es truca a un/a
sol·licitant i que només s’elimina de la llista d’espera als qui ho sol·liciten
específicament (sinó se’ls baixa al final) o quan es supera l’edat màxima per ballar,
en els casos infantils. Són els caps de colla dels balls qui contacten amb els possibles
balladors i els hi indiquen el mode de procedir en cas de negativa a entrar a la colla.
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6. Modificació de les quotes de socis i sòcies

S’explica que fa 10 anys que no es toca la quota de soci i que l’entitat comença a
notar la inflació ocorreguda en els darrers mesos, especialment pel que fa als
subministres del Palau del Rei Moro.

La Junta proposa pujar la anual 2€, passant a ser de 18€ a 20€ pel 2023.

Es vota la pujada de quotes que queda aprovada per unanimitat dels vots dels
assistents a l’assemblea.
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7. Canvis en la Junta Directiva 2022

Objectius de la candidatura 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

Es posa èmfasi en el projecte d’ordre de l’arxiu de l’ABPS, que es vol iniciar durant el
2023.
Xavi Jansà pregunta si serà en format digital i físic.
Vinyet Esteban explica que la voluntat de la Junta és seguir els següents passos:
contactar amb els i les sòcies que s’han oferit a dur a terme tal tasca, doncs tenen
els coneixements per a fer-ho de forma correcta i amb els criteris arxivers
necessaris; sol·licitar ajuda a l’Associació Arxiu Digital de Sitges per dur a terme
conjuntament l’ordre i catalogació física i digital de l’arxiu; un cop finalitzada la
digitalització del material contingut a l’arxiu de l’ABPS, volcar la informació a la
pàgina web de l’ADS per tal que la consulta pugui fer-se a través de la mateixa i la
informació estigui a l’abast de qui la pugui requerir.
Josep Ramon Parés diu que hi ha dues persones que ja van començar aquestes
tasques, Miquel Marsal i Francesc Parra i que també es podria contactar amb ells.

16



Assemblea General Ordinària
Data 18 de desembre de 2022
Lloc Palau del Rei Moro
Hora inici 13:05h
Hora final 15:42h

8. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost 2023

S’explica que amb l’aprovació de l’augment de quotes el pressupost d’ingressos de la
partida SOCIS serà més elevat i es destinarà a les activitats i al manteniment,
especialment al canvi de porter automàtic donada la impossibilitat d’obtenir noves
targetes codificades per obrir la porta per part del proveïdor de l’aparell, així com
també pel fet que no tenim forma de controlar qui pot tenir claus i qui no.

També s’explica que l’Ajuntament ha acordat un augment de la subvenció a l’entitat
de 2.000€, passant de 6.000€ a 8.000€ pel 2023.

Cristina Saéz pregunta quan es farà el canvi del sistema per accedir al palau.

Vinyet Esteban diu que es farà el més aviat possible, que depèn dels diversos
pressupostos que es recopil·lin a principis del 2023.

Josep Ramon Parés explica com funciona un aparell amb el que tracta ell durant el
seu dia a dia.

Xavi Jansà diu que coneix una empresa.

Vinyet Esteban diu que ens posarem en contacte al gener per trobar el millor preu
possible i que s’adeqüi a les necessitats de les entitats que conviuen al Palau.

Jetza Muntané diu que si es pot tenir accés les colles a tenir una clau.

Vinyet Esteban explica la possibilitat de tenir un taquilles per guardar coses durant
mesos d’assajos.

Es sotmet el pressupost a votació i s’aprova per unanimitat.
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9. Informació relativa a la problemàtica generada al volant de la Colla de
Grallers Maricel

Seguidament, es detalla l’exposició dels fets més rellevants de la problemàtica
ocorreguda:

FM 23.08.21: Story a Instagram. Acusació d’abús sexual a menors per part d’un
membre de la Colla Maricel via XXSS on s’acusava de complicitat a la colla de Cintes
a través d’una etiqueta amagada.
FM 24.08.21: Colla Cintes participa a les mostres, però hi ha debat sobre la falta de
comoditat  d’alguns/es balladors/es davant l’acusació.

Entre FM i Sta Tecla: colla cintes absolutament dividida, es vetlla per la participació a
Sta Tecla del ball, sense plantejar canvi de grallers, donat el poc marge per reconduir
la situació. Suposa la no participació de 5 membres de la colla i continua la divisió a
la colla, amb un ambient molt tens.

Pre Sta Tecla (13-14.09.21): es comunica problemàtica a Ajuntament (Regidoria de
Tradicions i Festes) i Comissió FM. Consideren que no cal fer-hi res a l’haver-hi una
sentència judicial desestimatòria per falta de proves que ja va jutjar els fets.

21.09.21: Comunicat tecles, coneixement de la situació per part de la Regidoria
d’Igualtat i Alcaldessa.
22.09.21: Reunió d’urgència amb Alcaldessa, regidors i comissió. Aquesta última es
desvincula al considerar que no és qui ha de gestionar la situació. S’acorda deixar
passar Sta Tecla i estudiar les opcions per resoldre la situació per al 2.022.

Sta Tecla: transcurs amb relativa normalitat. 5 membres de la colla de cintes no
surten a ballar. Mal ambient i tensió dins la colla: constatació per part de l’ABPS que
hi ha un problema de gran magnitud.

Pre, durant i post Sta Tecla: des de l’ABPS es comença a treballar en buscar un espai
per resoldre la situació. L’àmbit d’actuació sempre es troba centrat en el bon
funcionament de la colla i l’entesa entre els membres de la mateixa, sense cap
voluntat d’incidir en el funcionament de cap altra associació (colla Maricel).
Es participa en diverses reunions amb la regidoria d’igualtat que finalment proposa
una mediació amb tots els agents implicats per tal d’assolir un consens.

Novembre 2021 - febrer/març 2022: s’inicia una ronda de reunions prèvies a la
mediació gestionada des d’una associació especialitzada, es dilata en el temps degut
a problemes personals amb la persona encarregada de dur a terme les reunions. En
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un primer moment, la colla Maricel accepta participar-hi, però finalment no arriben a
formar-ne part. L’ABPS en desconeix els motius.

Finalment, es determina que aquest procediment (que pretenia englobar tots els
agents afectats pel conflicte) difícilment serà fructífer i, des de la Regidoria
d’Igualtat, es proposa fer ús del servei de mediació gestionat per la Regidoria de
Participació de l’Ajuntament de Sitges en un procediment intern dins la colla de
Cintes.

Maig-juliol 2022: reunions personals amb el servei de mediació per part de tots els
membres de la colla de cintes i altres agents de la festa. Es decideix tirar endavant la
mediació pròpiament dins la colla de cintes per tractar, entre altres, la relació amb la
colla Maricel.

01.07.22: reunió de l’ABPS amb Regidoria de Tradicions i Festes on, entre altres, es
comunica l’estat de la mediació dins la colla de les Cintes i la possibilitat de sol·licitud
de canvi de grallers, en cas de consens dins la colla. Aquesta comunicació es fa per
tal que la regidoria pugui actuar amb temps i recol·locar la colla de músics en un
altre ball.

07.07.22: mediació dins la colla de les Cintes. Després de 5h, s’acorda, entre altres,
sol·licitud de canvi de colla de grallers.
08.07.22: el servei de mediació comunica la decisió tant a l’ABPS com a les
regidories corresponents.

La Regidoria de tradicions i festes convoca a l’ABPS a una reunió per valorar la
recol·locació de la colla Maricel dins els balls de l’ABPS (4 colles).
Després de consensuar-ho en junta directiva, l’ABPS demana que la colla no es
recol·loqui entre els seus balls per diversos motiu:

- S’entén que no és competència de l’ABPS determinar el repartiment de les
colles de grallers dins la Festa Major.

- Donar suport a la decisió presa per la colla de Cintes, donada la dificultat
d’assolir un acord dins la mateixa.

- Evitar la situació succeïda dins la colla de Cintes en una altre ball de l’entitat.
- Desgast emocional i personal de tot el procediment (tenint en compte que hi

ha 7 colles restants dins la festa que compten amb acompanyament de gralles
i, per tant, la postura de l’ABPS no suposa un esgotament de les possibilitats
de participació de la colla de grallers dins la festa).

Regidoria accepta i recull la postura de la colla de les Cintes i de l’ABPS.

Des de l’ABPS es dóna per tancat i resolt el procediment.
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La voluntat de l’ABPS a partir de la presa de decisió és desvincular a la colla de
Cintes per tal que els/les membres puguin gaudir del 40è aniversari del ball i passar
pàgina.
D’acord al que se’ns comunica des de la Regidoria de Tradicions i Festes, es busca
una colla amb la que la colla Maricel pugui participar a FM. L’ABPS no hi participa, al
no considerar que aquest fet es trobi dins el seu àmbit d’actuació.

5.08.22: 1r contacte de l’ABPS amb la colla Maricel: Rafael de la Torre Villa (pare de
graller i soci ABPS) sol·licita una reunió amb la Presidenta de l’ABPS.

8.08.22: Reunió amb Rafael de la Torre Villa. Es demanen explicacions de com s’ha
gestionat la situació per part de l’ABPS. S’explica. No s’hi està conforme i es proposa
com a “solució salomònica” mantenir la situació un any més. L’ABPS nega la
possibilitat, doncs la colla de les Cintes i l’ABPS han estat treballant en resoldre
aquest conflicte durant un any i s’ha finalitzat amb un consens. S’amenaça amb la
participació de la colla Maricel a la FM fora del seguici, fet que queda fora l’àmbit
d’actuació i competències organitzatives de l’ABPS. Es demanen responsabilitats per
la no participació de la colla Maricel. L’ABPS informa que no és l’encarregada de
contractar i, per tant, no està a les seves mans la recol·locació de la colla. Rafael de
la Torre truca al regidor de tradicions i festes i es cita a una altra reunió per al dia
següent. Es demana explicació per escrit del motiu de la sol·licitud del canvi.
S’informa que es farà passats els mesos de més feina dins l’entitat (agost i
setembre).

9.08.22: Reunió amb regidories de tradicions i festes i igualtat i Rafael de la Torre
Villa. Es torna a explicar la situació. La reunió puja de to, esdevenint una situació
molt desagradable. Rafael de la Torre Villa s’encalla en el fet que l’única resolució
possible passa per participació colla Maricel dins la FM. Es posa de manifest que hi ha
colles fora de l’ABPS on la colla Maricel podria tocar, però no correspon a l’ABPS
determinar-ho.

Mitjans agost (pre FM): Rafael de la Torre Villa es presenta a la secretaria de l’ABPS
sol·licitant a la presidenta la firma d’un escrit que no es rubrica al no estar conforme
amb el que el mateix disposa. Finalment, es rep aquest escrit per via E-mail amb
còpia a regidors.

12.08.22: La Colla Maricel envia un burofax al domicili particular d’un membre de la
junta. No es recull, doncs s’entén que hi ha un error de forma en l’enviament, ja que
és notòriament coneguda l’adreça de l’entitat i l’agost és un dels mesos amb més
activitat a la seu social de l’entitat, de forma que en qualsevol moment del dia hi pot
haver algú per recollir un document d’aquest tipus.
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Durant l’agost, la regidoria comunica a l’ABPS que no s’ha trobat cap ball per
recol·locar a la colla Maricel i es sol·licita a l’ABPS la reconsideració que es pugui
encabir amb una colla de l’entitat.

Donats els últims aconteixements, i tenint en compte que l’única interacció directa
amb la colla ha estat un burofax a un domicili particular (entenem que no amb la
millor intenció), es declina la petició de la regidoria.

16.08.22: declaracions a la ràdio municipal del cap de colla Maricel on s’acusa a
l’Agrupació de la falta de participació de la colla de grallers a la FM.

Sorpresa dins l’ABPS, al no ser la nostra feina vetllar per la participació de la colla a
la festa, a més de la falta d’implicació i interès en tot el procediment efectuat dins la
colla de les cintes per part dels grallers.

FM 22: succeeix amb relativa normalitat. Excepte alguns incidents:
- Persecució de persona relacionada amb la colla Maricel (mare de timbalera) a

la colla de les Cintes durant la FM, fent fotografies als membres de la colla i
preguntant a balladors/es: per les relacions familiars de membres de la colla
amb la Junta, l’edat de membres de la colla, entre d’altres. Cal destacar que
dins la colla hi ha balladors menors d’edat, tenint la més jove tenia 15 anys,
complint-ne 16 (edat mínima per entrar al ball) durant el 2022.

- Presència de Rafael de la Torre Villa al domicili particular de la Presidenta, que
es troba en el recorregut de la matinal, on se l’observa amb actitud
intimidadora cap a la mateixa.

Passada la FM, es reben diversos emails de Rafael de la Torre Villa, dels que es
desprén certa intenció amenaçadora. En un dels quals qüestiona l’edat de la
balladora més jove de la colla de cintes.

Donada l’actitud de violència verbal implícita de Rafael de la Torre Villa, es decideix
no atendre les seves peticions de comunicació escrita, fins que la situació s’hagi
exposat a l’assemblea. Doncs com a junta no estem d’acord a atendre a qui no tracta
amb respecte i educació a l’interlocutor.

Durant el mes de setembre, conversa amb Amparo Ginovart (mare de graller i sòcia
de l’ABPS), 1a interacció relacionada amb la colla Maricel (que no pròpiament amb
membres de la mateixa) amb to amable. Consulta com ha succeït la situació.
S’explica i es faciliten vies comunicatives directes amb presidenta en cas de ser
necessaris.
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06.10.22: servei de mediació cita a la presidenta de l’ABPS a explicar com s’ha
desenvolupat la FM dins la colla de cintes. Finalment, l’encarregat del servei
comunica intent d’inici de mediació per part d’Amparo entre colla Maricel i ABPS.
L’ABPS comunica al servei de mediació que, donats els fets exposats, així com degut
a que entenem que no ha de ser la mare d’un membre de la colla qui iniciï aquest
procediment, en aquest moment es declina la invitació a participar a la mediació.

Mitjans de novembre 22, reunió amb regidories de tradicions i festes i igualtat per
actualitzar l’estat de la situació. L’ABPS comunica que s’exposarà l’evolució de la
situació a l’Assemblea i es sotmetrà a votació la decisió presa per la Junta de
sol·licitar que no es recol·loqui la colla Maricel dins els balls amb acompanyament de
gralles.

Story a Instagram: disculpant-se amb la colla Maricel. Des de l’ABPS es desconeix
l’origen i motivació d’aquesta.

La Junta no considera canvi en la decisió, a més de la recurrent, de no ser
competència de l’ABPS la decisió de com i on participen les colles de músics; es
segueix tenint en compte la prevenció de futurs conflictes similars dins altres colles
de l’entitat; i, com a element determinant, es valora l’evolució de la situació i el
tracte oferit a l’entitat i a alguns dels seus socis/es per part de la colla de grallers i
persones afins, doncs res justifica la invasió d’espais personals com és un domicili
privat o els intents d’amenaces, intimidació i coacció.

Rafael de la Torre Villa i Amparo Ginovart comenten que no és cert que la colla
Maricel es desvinculés de la participació a la mediació.

Rafael de la Torre Villa diu que no se li va explicar res de com es va gestionar la
situació en la reunió que va tenir amb la presidenta.

Amparo Ginovart explica la cronologia des del punt de vista de la colla Maricel:
2012 una persona denuncia al seu agresor, al 2018 surt la sentència desestimatòria
per falta de proves, 2021 per la festa major aquesta persona es dirigeix a l’Agustí
Marcet i li diu lo de l’agressor i com que l’Agustí no li fa cas publica l’story.
Argumenta que es posa dins del mateix pot a tota la colla i no només a les persones
que tenen el problema. Es torna a penjar l’story i la colla denuncia a la persona que
ha fet l’acusació per injúries i calúmnies. L’Associació No em toquis la Tecla es
reuneixen amb l'Amparo per parlar sobre el tema. Diu que les noies li diuen a tot que
no i no entén perquè la colla no surt. Amparo li pregunta a la persona de l’story que
si ha passat res i essent la resposta negativa i que la finalitat era deixar a tota la
colla fora. Sobre les mediacions, comenta que en una van declinar participar-hi i en
la segona, amb el mediador municipal, no se’ls va proposar anar.
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Vinyet Esteban explica que la colla comunica que no vol participar en el procés
segons la informació que s’ha facilitat a l’ABPS des de la regidoria d’igualtat, doncs,
com s’ha explicat, l’ABPS no ha tingut contacte amb la colla de grallers.

Amparo Ginovart continua: al 2022, el 13 d’agost diu que el David (regidor de
tradicions i festes) truca a l’Ignasi (cap de colla de la Colla Maricel) i li comunica que
no s’ha trobat un ball per recol·locar a la colla. La colla aconsegueix sortir a l’entrada
de grallers i el 15 d’agost es proposa sortir a la matinal amb el ball de faixes.
Segueix reunint-se amb diverses persones, diu que en el passat, les persones que
estaven al capdavant van decidir tirar endavant tot i no haver-hi una sentència.

Vinyet Esteban exposa que no és competència de l’Agrupació organitzar
l’acompanyament de les gralles i recorda que el dia 12 d’agost, com a primer
contacte entre l’ABPS i la colla de grallers, es rep un burofax dirigit a l’entitat en un
domicili particular i que aquest fet és detonant per la falta d’entesa i comunicació
entre l’entitat i la colla Maricel.

Amparo Ginovart diu que Vinyet Esteban té raó en l’enviament del burofax, però
argumenta que es va enviar a casa d’un particular per la por de la pèrdua d’aquesta
carta i també perquè segurament la Junta a vegades s’enduïa feina a casa.

Vinyet Esteban respon que, en qualsevol cas, ha de ser decisió del membre de la
junta en qüestió endur-se feina a casa i no una imposició de l’interlocutor. A més, de
la incomoditat que suposa rebre un burofax a casa, i encara més quan va dirigit a
una entitat.

Oleguer Font i Mònica Berlan argumenten que mai cap persona responsable de la
colla es posa en contacte amb l’Agrupa de cap altra forma que a través del burofax,
sinó que qualsevol contacte sempre ha estat a través d’intermediaris.

Rafa de la Torre Gonzalez comenta que s’etiqueta a les cintes per fer mal a qui en
el seu moment era una de les caps de colla de les cintes per tal de que així segur
que vegi l’story que es va fer el 23 d’agost 2021. Diu que hi ha una falta de
comunicació i que l’entitat acusa a tot una colla.

Vinyet Esteban explica que l’entitat dóna suport al que la colla de l’entitat decideix i
que, en cap cas, s’està fent una acusació a una colla, sinó que es resol un conflicte
intern dins la colla de les cintes. En relació a la falta de comunicació, s’explica que si
no hi hagués hagut el burofax, sinó un contacte directe i una voluntat per part de la
colla de grallers de seure a parlar, probablement no s’hagués arribat a la mateixa
situació.

Oleguer Font argumenta que a les reunions que es fan, la Junta actua com a
intermediària, però és en el si de la colla on es debat i s’arriba a un conces. L’ABPS
vetlla per la colla i els socis. En cap moment, s’acusa ni s’ameneça a ningú. El que es
vol és que tothom se sentit còmode. Recorda que 5 persones no van sortir en un
moment de retornada, en el que tothom tenia moltes ganes de ballar, assumint-se
per part de l’ABPS que suposava una situació molt greu. Comenta que al proper ple
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és on s’ha de parlar aquests tipus de coses ja que és l’Ajuntament qui contracta les
colles de grallers i no l’entitat.

Amparo Ginovart comenta que s’entén a l’ABPS, però que es senten rebutjats i
dolguts amb l’entitat ja que és aquesta qui no vol a la colla.

Pepi Martínez diu que, quan era membre de la junta al 2012, la persona acusada
va preservar la seva innocència apartant-se de la colla i la junta va decidir no fer
safareig del conflicte. Rectifica que potser no va ser la millor decisió i creu que
s’hauria d’haver fet fora aquella persona de la colla i així preveure qualsevol cosa.
L’ABPS no en té la culpa ni la colla. Creu que la colla de forma preventiva hauria de
treure aquesta persona de la colla per no perjudicar-la.

Vinyet Esteban comenta que s’està desviant el tema i explica que si s’ha actuat
d’aquesta manera també és per com ha tractat la colla la situació: falta de
comunicació i interès per l’estat de la colla de les cintes, invasió d’espais personals,
entre d’altres que s’han explicat. Per part de l’ABPS, mai hi ha hagut cap intenció de
fer fora a la colla Maricel de la Festa Major, essent plenament conscient que hi ha
altres possibilitat de recol·locació.

Josep Maria Esteban diu que el debat està entrant en un bucle i proposa tirar
endavant la votació de ratificar la decisió presa per la Junta, de demanar que la colla
Maricel no toqui amb cap coll de l’entitat, o no.

Es vota, havent-hi 6 vots en contra, 5 abstencions i 47 vots a favor. De forma que la
decisió de la Junta queda ratificada.

Josep Ramon Parés demana que es faci constar que els vots en contra són de
persones de la colla Maricel.

Amparo Ginovart diu que aleshores també consti que els vots a favor són
majoritàriament de la Junta).

Nota: Es fa constar que la Junta consta de 14 membres, de forma que dels 47 vots
només 14 podrien ser de la Junta, però tampoc hi ha tots els membres de la mateixa
a l’Assemblea.
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10. Torn obert de paraules

Xavier Jansà comenta que ha viscut des del 2012 el problema. Diu que si s’acusa
una persona i hi ha falta de proves… tot el que vingui després stories, etc, és un
tema. Concienciar que per un storie ha passat tot això.

Vinyet Planas diu que es dóna més pes un story que a una sentència.

Vinyet Esteban respon que des de l’entitat no s’ha jutjat a ningú, sinó que s’ha
resolt un problema intern i s’ha pres una decisió per preveure futurs problemes
similars, ja que com a entitat s’ha de vetllar per tots els socis, incloent les persones
que van decidir no sortir per Santa Tecla del 2.021.

Xavier Jansà comenta que si la persona que va fer l’acusació es va sentir malament
i va rectificar és per alguna cosa.

Amparo Ginovart diu que perquè se li dóna credibilitat a una publicació i no a la
resta de fets succeïts.

Vinyet Esteban torna a explicar que, si bé l’story és el punt inicial, l’evolució de la
situació i el tractament de la problemàtica ha condicionat a la decisió presa, que en
cap cas es jutja a ningú, sinó que s’actua amb previsió per assegurar el bon
funcionament de l’entitat, els seus socis i els seus balls.

Pepi Martinez diu que el que s’ha votat és la determinació de la junta sobre la
gestió de la situació, sense entrar en deliberacions de qualsevol conducta individual.

Maria Marin proposa fer les assemblees més aviat.

Fali Morillas explica que la colla de Pastorets ja va demanar un canvi de músics i no
hi va haver cap problema.

Rafa de la Torre Gonzalez explica que no culpa a l’Agrupació, però que els molesta
que la colla Maricel no participi a la FM i que altres colles de fora de la vila sí que ho
facin.

Adrià Saumell comenta que acaba d’entrar a la junta de l’escola i que, de cara a
Festa Major i Santa Tecla, des de l’Ajuntament se’ls va demanar que traiessin 9 colles
a tocar, de forma que així es va fer.

Cristina Saez diu que entén que aquest no és un problema que l’Agrupació hagi de
gestionar i que ningú ha sortit guanyant, que fins i tot hi ha una persona que ha
deixat la colla de Cintes.

Amparo Ginovart diu que el problema és que qui ha iniciat aquesta situació no està
ni als Maricel, ni a les Cintes, ni a l’Agrupació.

Pepi Martinez comenta que és el que té la facilitat de tenir accés a les XXSS.

Rafael de la Torre Villa comenta que les reunions són una de 10 minuts i una de
més estona, esmenta que l'actitud és totalment negativa cap a la colla Maricel.

Vinyet Esteban explica que no és la seva negativa si no de l’entitat. També comenta
que l’actitud de Rafael de la Torre Villa era agresiva amb un seguit d’amenaces des
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del primer moment.

Rafael de la Torre Villa diu que no creu que sigui cap amenaça i que la Vinyet
desvaria sobre el tema.
En vistes d’un inici en augment del to i sense cap tema pendent a tractar, Vinyet
Esteban felicita les festes i essent les quinze 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
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