24 de juliol de 2013

Projecte Colla de Diables del Mercadal Infernal
1/ Dades de l'entitat
Nom o raó social
Domicili
Localitat
Nom i cognoms de
qui subscriu
Telèfon
Correu electrònic
Web

ASSOCIACIÓ COLLA DE DIABLES DEL MERCADAL INFERNAL
C. DE CABRERA, 39
CIF/NIF
G65892291
BARCELONA
CP
08030
Ferran Verdaguer i Olsina

Càrrec

President

93 311 09 05
Fax
tresoreria.mercadal.infernal@gmail.com
http://diablesdelmercadalinfernal.cat

2/ Història de l'entitat
L'Associació Colla de Diables del Mercadal Infernal (DMI) neix oficialment el 15 d'octubre de 2012.
En aquests 8 mesos d'activitat DMI ha participat en diverses activitats. algunes de les quals
recollim tot seguit:
* Festa del Foc de la Federació de Diables de la Ciutat de Barcelona
* Recollida d'Aliments en col·laboració amb el Gran Recapte del Banc dels Aliments (a l'Escola
Pompeu Fabra)
* Rua de Carnestoltes de St. Andreu
* Rua de Carnestoltes de Barcelona
* Correfoc Infantil de Sta. Eulàlia
* Paraules de Festa, organitzat pel Centre Municipal de Cultura Popular de St. Andreu
* Calçotada organitzada per l'Ateneu L'Harmonia de Sant Andreu
* Festes de la Primavera organitzades per l'Ateneu L'Harmonia de Sant Andreu
* 1r Passeig per l'Educació St. Andreu
* Assajos al carrer
* Correfoc a l'Escola Pompeu Fabra
També volem destacar que el mes de desembre DMI es va incorporar a la Federació d'Entitats
de l'Ateneu L'Harmonia i també a la Federació de Diables de la Ciutat de Barcelona.

3/ Missió de l'entitat
La Colla neix per fer difusió de la Cultura Popular i Tradicional Catalana per mitjà de les activitats
pròpies del món del foc que desenvolupen tradicionalment les colles de diables, principalment
correfocs. A més, la Colla compta amb un grup de tabalers que recentment ha iniciat l'activitat de
la secció de músics.
El projecte sorgeix amb l'objectiu de transmetre les activitats pròpies de les colles de diables a tot
el públic, però amb especial èmfasi al públic familiar.

Per tant, tot i que la Colla està oberta a totes les persones que en vulguin formar part,
independentment de l'edat, dirigeix els esforços a integrar famílies senceres amb infants, molt
especialment famílies nombroses o monoparentals, o famílies amb dificultats econòmiques,
perquè hi trobin un lloc d'esbarjo, d'intercanvi, de participació i d'implicació.
En aquesta mateixa línia, la Colla ha mantingut converses amb la tècnica de discapacitats del barri
perquè durant 2013 pretén adreçar-se a col·lectius més desafavorits i a persones amb discapacitat
física o psíquica per tal d'apropar les activitats pròpies de la Colla a persones que probablement
mai haurien pogut veure's a si mateixes podent formar part d'una Colla de diables.
La Colla pretén promoure molt especialment els valors de la solidaritat i la integració entre els
seus membres, i concretament els infants. Per aquest motiu, s'anima a totes les persones que
formen part de la Colla a participar activament de totes les iniciatives i de les activitats de totes les
seccions (diables, tabalers o activitats i celebracions pròpies del calendari festiu). Aquest projecte
té una durada indefinida, ja que sintetitza les activitats que seran les pròpies de la Colla durant els
propers anys
4/ Destinataris
En un moment de crisi econòmica com el que vivim les famílies han de racionalitzar la despesa
més que mai i això fa que no puguin accedir a espais de lleure o cultura com el que representa la
nostra Colla.
En aquest sentit els 500€ de la dotació es destinarien íntegrament a adquirir material necessari
per realitzar les activitats de la Colla, que seria ofert en règim de préstec a les famílies que ho
volguessin formar-ne part i que no disposessin dels recursos suficients.
Concretament:
 2 vestits de diable adult
 2 vestits de diable petit
 2 tabals
 1 caixa de bateria
5/ Beneficis que aporta a la societat
El principal benefici que aporta DMI a la societat és la transmissió a famílies de manera
transversal dels valors i de la cultura del foc dins de la cultura popular catalana.
DMI centra els seus esforços a integrar famílies de tot tipus i aconseguir crear un espai d'esbarjo i
d'intercanvi on petits i grans participin conjuntament de les diverses activitats que realitza la Colla.
DMI fa especial atenció a la integració de famílies monoparentals i/o amb dificultats econòmiques
perquè la seva situació no sigui una barrera d'entrada al món de la cultura popular. En aquest
sentit la Colla ja compta actualment amb 3 famílies monoparentals i 2 amb pocs recursos que
participen i gaudeixen de totes les activitats de la Colla.
DMI també ha contactat amb col·lectius de persones amb discapacitats físiques i/o psíquiques per
integrar-los en activitats de la Colla. Aquests contactes continuen i esperem que donin fruit ben
aviat.

6/ Imatges

Més imatges: http://diablesdelmercadalinfernal.cat/category/fotografies/

