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La Nova Junta dels Diables del Masnou va tornar a s er 
escollida per unanimitat a l’Assemblea General  

 
El Diumenge 17 de novembre de 2019, va tenir lloc l’assemblea General de la 
Colla de Diables del Masnou. Actualment a la Colla de Diables hi han 89 
membres, de les quals 9 persones van notificar que no podrien assistir, i 53 
no s’han manifestat per notificar l’assistència. 
 
Amb un total de 27 Assistents, es va parlar de l’actualitat dels Comptes, de 
les activitats realitzades entre l’any 2018 i 2019. 
 

 
 
Es va destacar que entre totes les seccions de la Colla es van fer unes 40 
activitats, i de les pròpies, en total son 11. Es va debatí si es treien activitats 
o es mantenien les 11, ja que el castanyot ha anat perdent afluència de públic 
en els últims anys malgrat el temps. Finalment per majoria es mantenen les 
11 activitats. 
 
Una novetat per al 2020, és la proposta de la Colla de Diables de Mataró, ja 
que volen saber una opinió pública per dur a terme un acte exclusiu, aquest 
cop només per a dones, només per cremar i realitzar el Correfoc d’Escapada 
a Negre Nit. 
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L’organitzen amb el motiu del 35è aniversari per oferir un espai on entre noies 
puguin tenir una gran trobada de reconeixements entre elles, ja que, el món 
dels diables i els correfocs està mol masculinitzat i volen celebrar aquest gran 
acte amb totes les dones d’arreu de Catalunya. 
 
El compromís de la Colla 
 
També es va destacar el compromís de la Colla, ja que es demostra que hi ha 
menys d’un 20% dels membres en qualsevol acte dels que la Colla organitza 
durant l’any, excepte els correfocs de la Festa Major del Masnou. Com s’ha 
decidit mantenir les 11 activitats, s’ha tornat a proposar i ha estat aprovat, el 
fet de que qualsevol membre ha de venir a col·laborar en un mínim de dues 
activitats que podrà escollir, per poder participar també als Correfocs. Venir a 
col·laborar, és ajudar en els muntatges, el desenvolupament de la activitat, la 
responsabilitat del sector, la recollida d’elements de la mateixa festa que es 
dugui a terme, etc. Per tant, es demana col·laboració per part de tots els 89 
membres, ja que normalment sempre ajuden els mateixos participants. 
 
Un altre aspecte molt important per entrar a la Colla de Diables, és obligatori 
tenir el curs CRE, (Consumidor Reconegut com a Expert) + la assegurança. 
Qui no te aquestes documentacions activades i donades d’alta a l’entitat, 
ningú podrà participar ni cremar als correfocs o les activitats que es realitzin. 
 
També es va esmentar que s’estan fent cursos de reciclatge sobre els 
RGCRE, (Responsables de Grups de Consumidor Reconegut com a Expert), 
ja que les normatives han canviat, i els que anteriorment ja tenien el curs, han 
de tenir el certificat actualitzat. Amb aquest curs, la persona responsable es la 
que donarà el curs CRE, als futurs nous membres que vulguin entrar a la 
Colla. 
 
 
Novetats dels Tabalers 
 
Els Atabalats de la Colla de Diables del Masnou, volen dur a terme la creació 
d’una nova banda infantil amb la finalitat de tenir una base de nens i nenes 
ensenyats, per tal de garantir membres que puguin servir per un futur a la 
Colla Adulta de la percussió per un reforç, o per cas de necessitat. 
 
També es va destacar la barrera existent entre el grup de percussió i els 
Diables, un mal entès per part dels que formen part dels Diables, i per al 
mateix grup de percussió. 
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La Banda de Percussió d’Atabalats del Masnou, forma part de la Colla de 
Diables del Masnou. Els membres es troben junts en les activitats com el 
Correfoc, però també els atabalats fan altres sortides, o participen en 
activitats de la mateixa Colla de Diables on no hi han actuacions per part dels 
dimonis joves, com la Sopa de Pedres, on només toca la percussió. 
 
Els Atabalats també queden per fer els assajos i es coneixen més entre ells, 
però això no es una barrera en la que el públic hagi de mirar malament, ja 
que tots son Membres de la mateixa Entitat. 
 
Per aquest motiu, la Colla de Diables del Masnou es vol comprometre amb 
tots per tal de poder solucionar aquest problema. 
 
Les Bruixes 
 
Aquest col·lectiu poc a poc va disminuint i en la actualitat es troba molt poc 
actiu. Actualment la encarregada es la Neus Querol, i s’hauria d’intentar en 
fomentar-la per tal d’evitar la seva dimissió en el càrrec, ja que li dedica molt 
esforç per mantenir-ho actiu. 
 
Dimissió de la Junta 2018 - 2019  

 

 
 
Aquests càrrecs van ser escollits el diumenge 19 de novembre de 2017 a 
l’assemblea General de la Colla de Diables del Masnou. 
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Nomenament de la nova junta 2019 – 2020 
 

 
 

Els càrrecs principals romanen com estaven, només varien alguns vocals. 
El Diumenge 17 de novembre de 2019, es van realitzar els següents canvis de 
la nova Junta a l’Assemblea General de la Colla de Diables del Masnou. 
 


