
Assemblea FESTHI 12-03-2017 
 

Assisteixen: Jordi Vives, Marina Pelfort, David Torras, Núria Olivé., Laia Cuadras, Pau 
Duran, Guillem, Laura Farreras, Laia Domènech, Màrius Tomàs, Maria Muntané, i Ismael 
Miñano. Oriol Solà s’incorpora posteriorment. 

 
 
Inici de l’assemblea a les 11.10h. 
 
1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
La Laia Cuadras, presidenta, presenta l’acta anterior i es revisa, tot emfatitzant les proposes 
de millores i els objectius proposats en l’anterior reunió. 
 
S’aprova l’acta anterior amb 6 vots favorables. 
 
2.- Nova entitat com a membre de la FESTHI 
L’Associació Gegants Vells d’Igualada (portadors dels Gegants Vells de la FESTHI), 
constituïda ja com a entitat, sol·licita formalment la incorporació com a membre de ple dret 
de la Federació. 
S’aprova l’admissió de l’Associació Gegants Vells d’Igualada com a membre de ple dret de 
la FESTHI amb 6 vots favorables. 
 
Es comenta que una vegada incorporats a la Federació, es realitzarà la tramitació i 
signatura d’un conveni entre l’Associació i la Federació que reguli de manera formal i 
estable l’acord de col·laboració entre les dues entitats en termes dels drets i deures com a 
portadors dels Gegants Vells d’Igualada. 
 
3.- Presentació activitats 2017 
3.1.- Relació amb l’Ajuntament - Conveni 
En Pau exposa que s’està estudiant la possibilitat de plantejar una relació entre la FESTHI i 
l’Ajuntament a través d’un convenci de col·laboració. L’Ismael completa l’explicació 
comentant que la vessant econòmica (tal i com es veurà posteriorment en la lectura i 
aprovació del balanç i pressupostos) és un punt crític per la Federació, i que la possibilitat 
de tancar un conveni amb retribució econòmica seria positiu per mantenir viva la Festa. 
La Junta, per tant, seguirà treballant i mantenint converses amb l’Ajuntament per explorar 
aquesta possibilitat i mantindrà al corrent a l’assemblea de les possibles novetats. 
 
3.2.- Presentació conjunta de la Processó al maig 
La Laia Cuadras explica que enguany s’ha acordat amb l’Ajuntament que s’aprovarà un 
Protocol de la Processó amb molta antelació i es convocarà una reunió al mes de maig on 
s’hi convidaran a totes les colles participants a la Processó. En aquesta reunió s’explicarà el 
protocol i el funcionament de l’acte i d’aquesta manera es millora l’organització i es fa amb 
molt més marge de temps del que ve sent habitual. 
Es matisa també que l’Ajuntament possiblement aprofiti el mateix dia per fer una altra 
convocatòria i parlar de la resta de cercaviles. 
 



S’incorpora l’Oriol S. a la reunió. 
 
3.3- Renovació del logotip 
En David explica que aquest punt de la reunió i els 3 següents formen part del gruix de 
propostes per complir l’objectiu anual plantejat en l’àmbit de la comunicació. 
Hi ha la intenció de renovar el logotip de la Federació. No es pot presentar en aquesta 
mateixa assemblea perquè no està finalitzat, però si que n’explica les voluntats i què pretén 
ser: vol transmetre pes i importància. 
Quan estigui més evolucionat es farà arribar als representants la proposta d’imatge, serà en 
les properes setmanes. 
 
3.4- Renovació de la pàgina web 
L’Ismael exposa la idea per la nova web, que bàsicament ha de permetre resoldre dubtes i 
poder explicar qui és la FESTHI i què fa. 
A més a més de renovar-ne la imatge, es renovarà tot el contingut i es parlarà amb les 
colles per poder verificar que el contingut que s’hi exposa és l’adequat. 
 
3.5 Estratègia comunicació 
La Núria explica que s’està treballant en la creació d’unes càpsules de vídeo que permetin 
difondre missatges sobre la FESTHI, les colles de la Federació, i sobre la festa en general. 
Explica quin seran els diferents vídeos que es tenen preparats, on el missatge principal és 
en cadascun d’aquestes: destacar la importància i rellevància de la FM d’Igualada, posar en 
relleu quanta gent conforma la Federació i les seves colles, explicar com es prenen 
decisions sobre els actes de la FM, Sant Bartomeu com a patró de la ciutat, explicar actes 
concrets així com la FESTHI dins del conjunt de la FM. 
S’aprofita per tornar a demanar recursos i vídeos a les diferents colles. 
 
3.8 Proposta candidatura FM com a Festa Tradicional d’Interès Nacional 
S’avança aquest punt donat que en Pau, que l’ha d’explicar, ha d’abandonar la reunió en 
breu. 
En Pau explica la proposta que hi ha sobre la taula de tirar endavant la candidatura per 
obtenir el reconeixement de la Festa Majori d’Igualada com a Festa Tradicional d’Interès 
Nacional, n’explica els diferents aspectes tècniques i comenta que les condicions podrien 
ser favorables per obtenir el reconeixement. 
Exposa també que la presenta es pot realitzar a títol individual. 
Es comenta que una vegada tiri endavant, es buscarà el suport i recolzament de 
l’Ajuntament i altres entitats, com Coll@nada, Dessota, etc. 
 
En Pau D. deixa la reunió i es procedeix amb l’ordre del dia on s’havia quedat. 
 
3.6.- Revista FM 
En David i l’Ismael expliquen la proposta per realitzar una petita publicació per part de la 
FESTHI durant la FM 2017. En aquesta hi hauria el programa d’actes propi, una explicació 
de cada colla, i una explicació dels actes desenvolupada. 



Seria una eina de divulgació que respondria als objectius de comunicació de la Federació i 
que es tiraria endavant per tal de poder difondre i donar a conèixer el projecte i les seves 
colles. 
Es faria una bustiada d’entre uns 10.000 i 17.000 exemplars per poder cobrir totalment 
Igualada o una bona part.  
El projecte costaria al voltant d’uns 3000€ pels pressupostos que es tenen mirats fins ara i 
només es tiraria endavant en cas que es pugui finançar totalment amb publicitat que 
apareixeria a la mateixa publicació. 
 
3.7.- FESTHIVAL 
Davant de la incidència de la primera data proposta, s’intenta cercar una nova data que 
pugui anar bé a les diferents colles. 
Després de consultar diferents dates, es proposta el dia 8 d’abril. S’acorda un període d’una 
setmana perquè tots els representants validin aquesta data en les seves colles i en cas que 
la resposta majoritària sigui positiva, es realitzarà en aquesta data. 
En cas que aquesta data no encaixi, la segona opció serà el dia 6 de maig. 
 
Es procedeix a l’aprovació individual de cada punt presentat dins de les activitats i objectius 
del 2017, quedant tots aprovats amb la següent relació de vots: 
 
3.1.- 7 vots favorables i 1 abstenció 
3.2.- 8 vots favorables 
3.3.- 8 vots favorables 
3.4.- 8 vots favorables 
3.5.- 8 vots favorables 
3.6.- 8 vots favorables 
3.7.- 8 vots favorables 
3.8.- 8 vots favorables 
 
4.- Lectura i aprovació del balanç 2016 i el pressupost 2017 
4.1.- Balanç 2016 
L’Ismael explica el desglossament de despeses i ingressos que de l’any 2016, comentant 
els punts principals de cada apartat. 
Tot i que el balanç surt correcte i positiu, s’explica que la situació a nivell de cash és més 
delicada, ja que al tardar molt a rebre els pagaments de les subvencions són els membres d 
ela junta qui han avançats els diners per poder fer front als pagaments. 
 
Arran d’u comentari d’en Màrius surt la proposta, que s’havia aplicat en anys anteriors, de 
dividir la quota de socis de l’Ateneu entre aquelles colles que fan ús de la sala. Tothom veu 
correcte que la quota es reparteixi i s’estudiarà la proposta i es dirà quelcom en breu. 
 
4.2.- Pressupost 2017 
Es comenta el pressupost per aquest any, fet en base als pronòstics de despesa mantinguts 
ja al 2016. 
Es destaca del pressupost la proposta per contractar a algun professional perquè durant la 
festa major enregistri en vídeo els diferents actes i poder disposar de material de qualitat. 



Queda encara pendent conèixer l’assegurança per les figures dels Gegants Vells. 
 
S’aproven el balanç 2016 i el pressupost 2017 amb 8 vots favorables. 
5.- Precs i preguntes 

- Es proposa millorar la distribució de la sala de la FESTHI a l’Ateneu, penjant material 
i ordenant-lo millor per tal d’aprofitar més l’espai. 

- Els Gegants Vells demanen espai per guardar els cavallets a la sala, que es 
concedeix. 

- Es proposa que per a propers convocatòries, l’ordre del dia inclogui una breu 
explicació de cada punt per tal de poder preparar millor la participació a l’assemblea 
per part dels representant de colla. 

- L’Oriol explica que el proper dia 19/03 hi ha la inauguració del nou local de 
Moixiganguers i convida a totes les colles a assistir-hi. 

- Trabucaries: s’ha renovat la junta i hi ha gent nova. 
- Gegants Vells. S’han adherit a l’Associació de Colles Geganteres de Catalunya, 

sobretot per l’assegurança. Tema Font Vella el tenen parat. 
- La Junta comenta que es va enviar el manifest d’Aigua és Vida i es parla sobre si la 

FESTHI s’hi ha d’adherir. S’acorda que si les colles individual s’hi adhereixen, la 
FESTHI també ho farà. 

- L’Oriol comenta que Moixiganguers s’han adherit al Pacte Nacional pel Referèndum i 
proposta que la FESTHI també ho faci. S’acorda fer servir el mateix criteri anterior, si 
les colles s’hi adhereixen la FESTHI també. 

- En Jordi explica que enguany l’engalanament de carrers es vol ampliar i s’està 
parlant amb l’Ajuntament per millorar el finançament. La Junta es proposa buscar 
diners per pagar-lo. 

- La Marina P sol·licita el canvi de correu electrònic en les comunicacions de 
representants. 

- En Guillem es presenta com a nou representat de Diables. 
 
Es dóna per finalitzada l’assemblea a les 12.40h 
 


