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NORMATIVA QUE ENS ÉS APLICABLE 
 
L’activitat de De Bòlit! Unió de Colles de Cultura Popular de Premià de Mar es basa en 
el llibre III del Codi Civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d’abril. 
Complim, amb el que podeu llegir en l’apartat “transparència” del nostre web, el que 
indica la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
 
 
FUNCIONS 
 
Els fins que marquen els nostres estatuts són: 
 
Agrupar i potenciar les colles de Premià de Mar que es dediquen a la tradició festiva i 
popular Catalana, funcionant com a coordinadora entre elles.  
En queda exclòs tot ànim de lucre. 
 
Coherents amb aquests fins les funcions que realitza són: 
Culturals, promovent la cultura popular catalana 
Formatives, de cara a la formació dels membres de les colles 
Divulgadores de la cultura popular catalana a través de les activitats que es realitzen. 
Socials, per mantenir una entitat activa en el teixit associatiu del municipi, que li permet 
ajudar a dinamitzar-lo, afavorint la relació entre els socis, amb altres entitats del poble i 
persones que participen o assisteixen a les activitats que es realitzen. 
 
 
ACTIVITATS  
 
Assaigs setmanals de totes les colles  
Festa Major d’Hivern 
Rebombori 
Festa Major 
Campus de Cultura Popular 
Casal de la Festa 
A més participa activament en diferents activitats a través de les seves diferents colles, 
tant a Premià de Mar com arreu de Catalunya. 
 
 
ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
 
L’Assemblea és la base organitzativa de l’entitat (socis) 
La junta directiva escollida entre els socis per l’assemblea del 2016 (febrer) és la 
següent: 
Presidenta:  Elvira Reñé Barril 



Secretària: Mariona Gómez Fontanills 
Tresorera: Bàrbara Anglí Ritter 
Vice-president:Sebastian Mendoza Catalan 
Vocal1:     Immaculada Cisa Dòria 
Vocal2:     Neus Serra Gay 
Vocal3:     Laura Luna Surinyach 
 
 
PRESSUPOST 2016 

 

  Ingressos 
   

Quotes socis 3.400,00 

Activitats 13.840,56 

Subvencions 6.500,00 

Total 23.740,56 

  Despeses 
 

  Assegurances i quotes 2.244,00 

Material 3.000,00 

Activitats generals 18.496,56 

Total 23.740,56 

  Subvencions rebudes any 2016 
 Ajuntament de Premià de Mar 4.500,00 

Diputació de Barcelona 1.493,00 

Generalitat de Catalunya           1.368,00 

   
CONVENIS 
 
Amb l’Ajuntament de Premià de Mar de llicència d’ocupació temporal sense exclusivitat 
de la masia Can Manent. 
 


