
 
 



 

 

  

  

 

 

Benvolguts banyuts i banyudes! 

Us volem presentar el nou butlletí trimestral 
inFOC. Aquesta és una nova eina de 
comunicació interna, adreçada a tots els 
socis i sòcies de l’entitat. 

La Junta de la Colla ha decidit posar en 
marxa aquest butlletí per a tenir un mitjà per 
a informar-vos de les activitats que la colla 
va fent durant l’any. 

És un projecte impulsat amb moltes ganes i 
il·lusió, on – fugint de grans pretensions – 
volem que tots en formeu part i us el feu 
vostre! 

L’estructura i la imatge del butlletí no són 
rígides, sinó que s’anirà adaptant en funció 
de les necessitats. 

Qualsevol membre de la colla sigui diables, 
ajudant, pare de diable infantil, timbaler o 
fins i tot les encarregades de la botigueta, 
pot fer-nos arribar el seu escrit, el seu 
acudit, la seva vinyeta còmica a l’adreça 
info@angelsdiabolics.cat. 

La Colla de diables Àngels Diabòlics s’ha 
vist immersa a grans canvis des de fa 
quatre anys: s’ha aconseguit un remolc per 
poder desplaçar el Mamut Venux, s’ha 
format la secció infantil – actualment 
consolidada als gairebé 40 nanos – i s’ha 
engegat un nou projecte amb el grup de 
timbalers, amb moltes aspiracions de futur! 

Hem deixat de fer piromusicals per 
potenciar més les actuacions de diables i 
bestiar, que és la nostra raó de ser! 

També hem contribuït a recuperar la 
foguera i sopar popular per Sant Joan. 

Tot just fa un any es va crear el Programa 
Amics del Mamut Venux, que s’acabarà 
convertint en un club social que agrupi a 
tota la població que se senti identificada 
amb la figura del Mamut. 

Aquest any 2014 serà molt important per a 
nosaltres, ja que celebrarem 25 anys, el 
Mamut en farà 18 (sí, ja podrà sortir sol de 
festa!!!) i el nostre país s’està preparant per 
a un canvi històric. 

Som més gent que mai, i encara volem 
ser més grans!  Ens hi ajudes? 
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Els passats dies 17, 18 i 19 de gener vàrem 

participar activament com a entitat en 

l’organització d’actes en el marc de la Mostra 

Comercial i Agrícola de Sant Vicenç. 

 

 

Vàrem començar el divendres al vespre, amb el 

CORREFOC D’ADULTS, on també hi van 

actuar els Diables i diablesses de la República 

Independent de Sarrià, i el Drac de la Geltrú.  

El correfoc es va desenvolupar amb tota 

normalitat i sense cap incident (és el primer any 

que l’ambulància no ha assistit a ningú per 

cremades!!), on les colles convidades van fer 

una gran actuació, i on el públic va participar 

més que mai! 

 

 

Per últim, vàrem concloure la nostra Festa 

Major amb el CORREFOC INFANTIL, on també 

hi van actuar els Diables Infantils de Cervelló i 

els Diables Infantils de Cornellà.  

 

 

Durant tot el dissabte i el diumenge, vàrem estar 

presents a la mostra d’entitats, on es va posar 

un punt de venda de marxandatge i una petita 

exposició de fotografies de l’entitat. La pluja va 

passar per aigua alguns dels actes del cap de 

setmana, la qual cosa va fer que molta gent no 

sortís de casa.  

Ah, per cert:  

es van vendre gairebé 100 peluixos del 

Mamut en dos dies!! Ja s’han exhaurit tots!!  

DESTACATS: Festa Major d’Hivern 



 

 

  

  

 

 

 

En aquesta secció els timbalers us explicarem 
algunes de les coses que hem anat fent els 
darrers mesos. No serà una crònica molt 
exhaustiva sinó una mica de tot.  
 
A dia d’avui som uns 27 timbalers (7 adults i 20 
nens) i amb diferents edats (des dels 5 als 40 i 
pocs:-). Aquest curs s’han incorporat 3 timbalers 
nous: la Carla Miras, en Noah Puertas i la Eva 
Alcaraz.  
Ens agradaria molt poder ampliar les llistes però 
per temes logístics, dinàmica de grup i 
disponibilitat de material no ho podem fer. 
 
El curs va començar al setembre i des de llavors 
hem anat assajant gairebé cada divendres. Això 
ens ha permès anar a diferents sortides: nit 
infernal de Bellvitge, correfoc de Can Sàbat, 
correfoc infantil de Sant Feliu, sortida del mamut 
a Molins de Rei, correfoc infantil del Club 
Super3, sortida amb la gent de Xarxa, trobada 
de diables del Baix Llobregat a Castelldefels, 
participació en els actes de la Marató amb una 
petita cercavila i els correfocs (adults i infantils) 
de la Festa Major d’Hivern 2014.  
 
Com podeu veure no hem parat, més de 10 
sortides! I tot això ho hem aconseguit gràcies a 
l’esforç de tots i totes. 

 

Sortida a la Festa dels Súpers (19 octubre 2013) 

 

ESCOLA DE TIMBALERS 
 
La Colla de Diables Àngels Diabòlics ha arribat 
a un acord amb l’Escola de Música de Sant 
Vicenç dels Horts per tal de crear l’Escola de 
Timbalers. Un dels motius que ens van portar a 
fer aquest pas va ser que l’Andrea Ribes (fins 
ara la directora i mestra de percussió) ja no 
podia venir als assajos. 
 
Amb aquest projecte pretenem oferir als nostres 
timbalers una base formativa musical sobre 
percussió, així com també l’aprenentatge de 
nous ritmes i la consolidació dels ritmes actuals. 
 
Per aquest motiu, des del mes de gener i fins al 
mes de juny, els timbalers duran a terme els 
assajos a l’Escola de Música. El nostre 
professor de percussió de moment és el 
Santiago Sánchez. 
 

Primer assaig de l’Escola de Timbalers (10 de gener 2013) 

 
Us recordem que podeu contactar 
amb nosaltres a través del correu 

timbalers@angelsdiabolics.cat 
  

SECCIÓ TIMBALERS 



 

 

  

  

 

 

 

El passat 24 de novembre vàrem ampliar la 
secció infantil. Els nous diables van poder 
iniciar-se en el món del foc i van tenir el primer 
contacte amb una forca carregada amb foc. 
 
La prova de foc ja és un ritual tradicional que es 
duu a terme amb els nous diables infantils, per 
tal que perdin la por al foc i per veure com es 
defensen sota les espurnes d’una carretilla. 
 
No us podeu imaginar com pugen aquests 
dimoniets!! Ben entremaliats i amb moltes 
ganes de cremar!!  
 
Aquests nous diables ja s’han incorporat amb la 
resta del grup i s’han estrenat en el correfoc 
infantil de la Festa Major d’Hivern, que es va dur 
a terme el diumenge 19 de gener de 2014. 
 
La secció infantil està formada per prop de 
quaranta infants, d’entre cinc i dotze anys. 
Actuen en formació, formen figures artístiques al 
llarg del recorregut dels correfocs, i sempre van 
acompanyats dels seus pares, els quals vetllen 
per a que ningú s’escapi del seu lloc. 
 
 

 
Trobada amb pares dels nous diables (24 novembre 2013) 

 
 

 
Prova de foc amb els nous diables (24 novembre 2013) 

 
 

 
Correfoc infantil de Festa Major (19 gener 2014) 

 
 

Us recordem que podeu contactar 
amb nosaltres a través del correu 

infantils@angelsdiabolics.cat 
  

SECCIÓ INFANTIL 



 

 

  

  

 

 

 

Ufffff! Quanta feina aquesta 
Festa Major!  

Ja vam començar amb les 
jornades del Mamut no em 
fa por, altre cop un èxit, amb 
les escoles de Sant Vicenç 
que venen a conèixer la 
seva bèstia de foc. A més 
estrenàvem trompa i ulls, els 
vau veure?? Ostres que 
guai, gràcies al Kim i també 
al Raúl, que ja ens ha dit 
que els ulls encara no estan 
acabats... ja veurem que fa 
en Raúl, haurem d’estar 
atents!!! 

I el Correfoc del divendres, com el vau veure? 
Ens han arribat varis inputs positius del 
Correfoc, esperem que la idea de posar 
diferents cortines al llarg del recorregut us 
agradés, així com també les colles convidades, 
que per cert, els diables de Sarrià ens han 
convidat a participar a al Correfoc de Sant 
Gervasi!! Déu ni do quin catxet ehh!!! 

I ara una mica més seriosos, moltes gràcies a 
tots per venir al Correfoc, sabeu que molts cops 
a les reunions s’insisteix en la importància 
d’assistir a aquestes i que estaria bé que fóssim 
més, molts cops és cert que són avorrides i 
pesades, però són necessàries. I us agraïm als 
que veniu, els que no podeu ho entem però ara 
ens toca posar-nos les piles i poder preparar 
amb ganes els nostres 25 anys!!!! 

I per finalitzar gràcies a tots els que vau venir al 
correfoc gràcies, el detall que vau tenir tots en 
oferir-vos a fer el que fes falta, i fins i tot a 
renunciar a la forca, diu molt de vosaltres i de la 
nostra colla! GRÀCIES diables/esses i com 
dèiem al correfoc: QUE EL FOC NO PARI!!!! 

 

Reparació de la trompa del Mamut (desembre 2013) 

 

Reparació de la trompa del Mamut (desembre 2013) 

 

Us recordem que podeu contactar 
amb nosaltres a través del correu 

diables@angelsdiabolics.cat 
  

SECCIÓ DIABLES ADULTS 



 

 

  

  

 

 

 

Volem estrenar aquesta nova secció fent 

referència a la publicació municipal d’El Butlletí 

de Sant Vicenç dels Horts del juliol de 1996, on 

s’anunciava el bateig de l’actual Mamut Venux. 

 

 
El Butlletí, juliol 1996 

 

Era el 1996, la colla just s’acabava de fundar i 

tot just els primers correfocs arrancaven. Era en 

un moment inicial de la colla i ja els diables 

d’aquell moment van creure que calia tenir una 

bèstia de foc. Així que dit i fet els diables vam 

anar per feina i vam encarregar al Kim Prats i el 

Francesc Queralt, que h van dedicar 450hores 

 

en realitzar la nostra bèstia. Tot i que, com 

passa en les nostres fotos antigues podem dir 

que tot i que som els mateixos no estem igual!. 

 

El Butlletí, juliol 1996 

 
Podeu proposar continguts per aquesta secció 

mitjançant el correu electrònic de l’entitat 

info@angelsdiabolics.cat. També podeu 

enviar-nos fotografies i retalls de premsa 

relacionats amb els diables i el Mamut!  

PASSAT: Bateig del Mamut 



 

 

  

  

 

 

 

MARXANDATGE I PUNTS DE VENDA 

A finals de l’any passat, es va engegar una 

campanya de marxandatge per tal de difondre la 

figura del mamut venux i els diables per tota la 

població, a la vegada que generi una nova font 

d’ingressos per finançar la restauració del 

mamut i els actes del 25è aniversari. 

A partir de les il·lustracions que va fer el Riki per 

al nostre remolc, es van fer samarretes, tasses i 

pitets. També es van fer nous mocadors i es 

van trobar peluixos de mamut. 

Es va muntar un punt de venda a la Fira de 

Nadal i pels carrers dies abans de Reis. 

 

punt de venda a la Fira de Nadal (20-22 desembre 2013) 

 

ACTIVITATS PER A LES ESCOLES 

Des de fa gairebé 20 anys, organitzem un cicle 

d’activitats incloses al Pla Educatiu d’Entorn 

adreçades als infants de les escoles de Sant 

Vicenç dels Horts, en col·laboració amb la 

Regidoria d’Educació. 

Enguany s’ha dut a terme els dies 15 i 16 de 

gener, on hi ha assistit més de 1.000 infants. 

S’ofereixen dues activitats a les escoles: 

 El Mamut no fa por, adreçat als infants de 2 

a 6 anys 

 El Venux, els diables i els correfocs, 

adreçats als infants de 7 a 12 anys 

 

Aquestes activitats de divulgació ens aporten un 

públic als correfocs de la població i futurs 

diables, a la vegada que contribueix a identificar 

el Mamut Venux com a símbol de la nostra 

població. 

És cert que organitzativament ens costa molt 

d’aconseguir gent que faci de monitors de 

l’activitat, però és una activitat estratègica de 

cada a garantir el futur de la nostra tradició. 

Necessitem públic i futurs diables! 

El Mamut no fa por (gener 2013) 

PROJECTES 



 

 

  

  

 

 

25È ANIVERSARI 

Portem prop de dos anys dissenyant els actes 

de celebració dels 25 anys de la nostra entitat.  

Es van començar a fer gestions per acollir la 

Fira del Món del Foc de Catalunya, de 

referència nacional per al nostre sector, però no 

ho vàrem aconseguir per la manca d’interès de 

la Federació de Diables de Catalunya. 

 

Però no podíem abaixar massa el llistó: a Sant 

Vicenç, quan ens hi posem, la fem ben grossa! 

A continuació, es va treballar amb el 

plantejament d’un conjunt d’activitats que 

representin la nostra raó de ser: els diables i el 

bestiari festiu i popular. 

Portem més d’un any plantejant pressupost i 

dates amb la Regidoria de Cultura, els quals 

han posat a la nostra disposició bona part dels 

recursos que ens calen. 

 

Us destacarem alguns dels actes més 

importants: 

 Correfoc de celebració: acte d’obertura, 

important presència de colles de diables 

d’arreu del territori català 

 Exposició al forn romà: que repassarà la 

trajectòria de l’entitat al llarg dels 25 anys 

 XIII Mostra Representativa del Bestiari 

Festiu de Catalunya: acte central de 

celebració, on es preveu la participació de 

més de 25 bèsties (amb i sense foc, infantils, 

de diferents tipologies...) d’arreu de 

Catalunya. 

 Trobada de diables infantils del Baix 

Llobregat: serà una de les primeres 

trobades infantils a nivell comarcal 

 Concert de cloenda: adreçat als joves de la 

població. Pendent de definir format i grups 

 

Per a fer-ho possible, necessitarem la 

col·laboració de tots vosaltres. Us necessitem 

per a preparar coses, per a organitzar les 

trobades, per acollir i acompanyar les colles 

convidades... però sobretot, per a què gaudiu 

dels actes d’una forma activa!! 

Podrem comptar amb tu? 
 

 

 



 

 

  

  

 

 

 

Mateu Tres 

nascut el 6 de 

juliol de 1986 en 

el sí d’una família 

vicentina. Està 

implicat a l’entitat 

des dels 17 anys, 

on va descobrir la seva passió pel món del foc. 

Des del 2012 és vocal territorial del Baix 

Llobregat a la junta de l’Agrupació del Bestiari 

Festiu i Popular de Catalunya. Tot just fa uns 

dies ha acabat els seus estudis com a Enginyer 

Tècnic en Informàtica de Sistemes.  

És l’actual cap de colla, la qual gestiona com 

pot amb l’ajuda de tots. 

 

Com va ser el primer correfoc?  

Em vaig estrenar a un correfoc de Torrelles. Em 

van donar una capa, uns guants, una forca i a 

córrer! Em va enganxar l’olor de pólvora.  

El teu millor record com a diable?  

Recordo amb molt d’afecte les sortides que hem 

fet amb el Mamut en llocs significatius: Holanda 

(2006), Ulldecona (2012), Tuïr (2013) ... 

Com portes la gestió de la colla?  

Com es pot!! Quan el Salvador va plegar, vam 

prendre el relleu el Ricard i jo. Llavors, a la colla 

érem 25 o 30 persones. 

Aquests darrers anys hem viscut un boom: ha 

entrat gent nova, s’ha consolidat la secció 

infantil i s’està creant una cantera de timbalers. 

Hem hagut de repartir part de la gestió en 

seccions, estem potenciant les funcions de la 

junta i cal aprendre a delegar. Això no és fàcil! 

Omple molt veure fins on s’ha arribat. 

Qualsevol mena de responsabilitat s’ha 

d’assumir de forma altruista, amb ganes i 

il·lusió. Així que us animo a que avanceu una 

miqueta més la vostra implicació en aquest 

projecte!  Les coses no es fan soles, i els que 

avui som davant, hi estem de pas! 

Com veus el futur de la colla?  

Li veig un futur prometedor. Com a entitat, s’ha 

apostat per a la infància per tal de garantir la 

continuïtat de les tradicions. Tant des de la 

vessant dels futurs diables i percussionistes, 

com per als futurs públics. 

Acaba la frase: Els 25 anys seran un gran 

esdeveniment per la colla... per a reivindicar 

qui som, què fem, com som i com volem ser. 

Així, doncs, compto amb tu? 

 

 

 

Us convoquem a: 

ASSEMBLEA 

GENERAL 

ORDINARIA 
Diumenge 16 de febrer de 2014, a 

les 11h 

Al gimnàs del CEIP La Vinyala 

 

Rebreu l’ordre del dia per correu electrònic 

Un cop acabada l’assemblea, es farà un 

dinar popular per a tots els assistents 

 

L’ENTREVISTA 

AGENDA 


