GRUP DEL CORREFOC DEL FOLLET I LA FANTASMA
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE NOVA COLLA INFANTIL
28 DE FEBRER DE 2014  SANT FELIU DE CODINES
Presentació
Des del Grup del Correfoc del Follet i la Fantasma, portem 30 anys cremant, divertint, formant i
creient en els valors del treball en equip, difonent la cultura catalana en general i la cultura del
foc en particular. Durant aquests anys hem iniciat i acabat diferents projectes de foc, d’esbarjo,
festius i culturals.
Durant aquest any 2014 volem iniciar un nou projecte, que esperem que perduri durant molts
anys, i asseguri un gran futur al grup: una colla infantil dins la nostra entitat. Volem que serveixi
per acostar el foc de la manera correcta i segura als nens i nenes de Sant Feliu de Codines.
Composició de la colla infantil
Aquest és un projecte ampli, que afecta a tres sectors principals, membres del correfoc,
dimonis de la colla infantil, i pares i mares. Cal, des d’un primer moment, la plena implicació
d’aquests tres col∙lectius perquè la colla infantil funcioni bé i sigui un èxit.
Des del Grup del Correfoc entenem la colla infantil com un espai de formació i diversió comú
amb els actuals membres que formen la colla adulta, doncs són els que han de formar i guiar
als nous dimonis; els pares i mares, que han d’acompanyarlos en aquest procés de formació i
també en les actuacions infantils, i els nens i nenes, protagonistes del projecte.
Per tant, des de l’entitat, degut a la normativa vigent i a les característiques de l’actual colla,
volem iniciar el projecte de la colla infantil amb una oferta màxima de 25 places per a
dimonis/es, acompanyats per un màxim de 15 tabalers/es.
Cada dimoni necessita venir acompanyat d'un adult a les actuacions i aquest serà el seu
responsable durant el desplaçament, l'espera i l'actuació. També pot portar una autorització
dels tutors delegantne la responsabilitat en un altre adult (pare o mare) que se'n faci càrrec.
El límit d’edat de la colla infantil està fixada entre un mínim de 6 anys i un màxim de 12 anys.
Dins d’aquest forquilla hem definit unes franges d’edat per mirar de garantir que puguin entrar
nens de totes les edats, de manera que les places queden així:
 10 places de petits: 6 a 9 anys
 10 places de mitjans: 10 a 12 anys
 5 places d’ajust
Aquestes franges d’edat es contemplen només pel que fa les inscripcions, i cal destacar que el
grup serà compacte en tots els actes que faci.
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Formació i pirotècnia
Abans de la primera actuació per Festa Major, realitzarem diverses trobades amb els nous
membres de la colla infantil. L’objectiu d’aquestes trobades és crear el grup, fer i
personalitzarnos el material, aprendre a organitzarnos, la formació bàsica adaptada als nens i
nenes pel que fa a pirotècnia i interioritzar les normes i comportament en un correfoc.
La idea inicial és realitzar 3 o 4 trobades durant els propers mesos que ens permetin fer una
bona estrena per Festa Major amb totes les garanties possibles. Un cop els membres de la
colla estiguin inscrits i consolidats buscarem el millor calendari i horari per aquestes trobades.
La pirotècnia que utilitzarem a les actuacions de la nova colla, no té res a veure amb la que
utilitzem a la colla gran. Utilitzarem únicament material pirotècnic especial per les colles
infantils, que es fabrica ja d’entrada amb una càrrega inferior i sense tro final.
Part econòmica
Com sabeu la nostra entitat és sense ànim de lucre. El plantejament econòmic d’aquest nou
projecte el basem amb el funcionament actual de la colla, és a dir, totes les activitats que
organitzem, si generen algun excedent, aquest és destinat íntegrament al funcionament de la
colla. En el cas de la colla infantil, la despesa més gran que tindrem inicialment serà els nous
vestits.
Tot i això, creiem necessari que una part de les despeses d’aquest nou projecte sigui assumit
per les famílies dels nous dimonis, és per això que fixem una quota anual que inclourà els
següents conceptes:
15€ d’assegurança
5€ de material
10€ de material de protecció pel correfoc (guants i ulleres).
Total 30€
Inscripcions
Per a formular les inscripcions caldrà portar el full d’inscripció omplert el dia que s’obrin les
inscripcions.
En cas de rebre més sol∙licituds que les places ofertades, separarem totes les inscripcions
rebudes per dues franges d’edat i en farem un sorteig, els nens i nenes que no hi puguin entrar
quedaran en llista d’espera.
Més dubtes
Per a qualsevol dubte que tingueu envieunos un correu electrònic a qualsevol membre de la
Junta o al responsable de la colla infantil (Jofre Delgado) a correfoc@correfoc.org.
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