Reglament intern de funcionament i règim sancionador de l’Agrupació de
Balls Populars de Sitges.
TÍTOL PRELIMINAR
Antecedents
Aquest reglament neix de la voluntat de la Junta
Directiva de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges de
fixar per escrit el procediment i funcionament intern de
l’associació, així com regular la incorporació de nous
balls i balladors a les seves colles.
Aquest document, un cop aprovat, deixarà sense
efecte l’anterior reglament que es modifica per tal de
simplificar-ne els continguts i adequar-los a la realitat
actual. Tanmateix, s’hi regulen qüestions no recollides
en el seu antecessor.

Cabeçuts

A partir de Màxim 28
16 anys

15

Panderetes

A partir de Màxim 18
14 anys

12

Cercolets

A partir de 8 Màxim 14
anys
i2
angelets

12 i 2 angelets

Pastorets

A partir de Màxim 20
16 anys

12

Cintes

A partir de Màxim 16
16 anys
noies i 4
nois

12 noies i 2
nois.

Gitanes

A partir de Màxim 16
20 anys
noies i 5
nois

12 noies i 5
nois.

Moixiganga

A partir de Màxim 30
20 anys

18, dels quals
5 han de ser
bastaixos

Diables

A partir de Màxim 18
20 anys els diables, 2
diables.
diablesse
s, 2
A partir de
Llucifers i
18
els
2
timbalers.
angelets.

12 diables, 1
diablessa, 1
Llucifer i 2
angelets.

TÍTOL PRIMER
Àmbit objectiu i subjectiu.
Article 1.
Aquest reglament és exclusivament intern i afecta a
qualsevol persona que representa l’entitat en
qualsevol àmbit.
TÍTOL SEGON
Balladors de les colles.
Article 2.
Tots els balladors de les colles han de ser socis de
l’entitat i estar al corrent de pagament de les quotes de
soci i possibles derrames. Tots els balladors han de
tenir coneixement d’aquest reglament i disposar-ne
d’una còpia si ho sol·liciten.
Article 3.

Timbalers

Per ser socis de l’entitat han de complir els requisits
que estableixen els Estatuts de l’associació. No
complir-los o no haver satisfet les quotes a dia 23 de
juliol de l’any en curs pot causar l’expulsió de l’entitat i,
per tant, no poder ballar en cap de les colles.
Article 4.
Les edats i el nombre de components dels balls són
les següents:

25 timbalers.

Màxim 40
timbalers.
* En funció del tipus de sortida, els caps de colla, amb
el vist-i-plau de la junta directiva, podran modificar el
número mínim de balladors al carrer.
Article 5.

BALL

EDAT

Gegants

A partir de Màxim 26
18 anys

Número
de
membres
de la
colla

Número
mínim de
balladors al
carrer

Per entrar a formar part d’un ball cal omplir la butlleta
corresponent (Annex 1) i ser soci/a de l’entitat. El
compliment d’aquestes condicions és imprescindible
per ser inclòs a la llista d’espera del ball sol·licitat.
L’ordre d’aquesta llista es determina per la data de la
sol·licitud vàlida.
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No obstant, per ser admès com a membre d’un ball, a
més de la petició, també es considerarà l’activitat en
altres balls de l’entitat en els anys immediatament
anteriors de la forma següent:

• 1 punt per cada any a la llista d’espera.
• 1 punt per anys ballats a un altre ball de l’entitat.
• 2,5 punts per estar ballant en el moment de la
sol·licitud en un ball de l’entitat.

En els balls infantils, en cas d’empat té prioritat el nen
o nena de més edat.
Les llistes d’espera podran ser consultades per
qualsevol soci.
TÍTOL TERCER
Representació de les colles i elecció dels caps de
colla.
Article 6.
Totes les colles han de tenir fins a un màxim de dos
representants, que han de ser majors d’edat,
anomenats “caps de colla”, els quals seran escollits o
ratificats per les colles cada 2 anys. Aquests han de
ser escollits per majoria simple pels seus balladors,
excepte en els Cercolets i les Panderetes: els
representants d’aquestes colles seran designats per la
Junta Directiva cada 2 anys.
Article 7.
La Junta Directiva vetllarà per tal que l’elecció dels
representants de cada colla es realitzi adequadament.
L’elecció ha de realitzar-se de la forma següent:

•

El representant de la Junta Directiva vetllarà
pel compliment del present reglament. Té dret
a veu, però no a vot.

•

La votació es farà a mà alçada. En cas que
un o més membres assistents a la reunió
sol·licitin que la votació sigui secreta,
aleshores serà per escrit.

•

En cas d’empat, s’ha d’arribar a un acord, i la
última paraula la té la Junta Directiva.

•

El cap de colla escollit sense aquest
procediment no es considerarà legítim fins
que s’hi sotmeti.

•

Aquells membres de la colla que no puguin
assistir a la reunió podran delegar el seu vot,
comunicant-ho per escrit o correu electrònic
al cap de colla actual, amb anterioritat, màxim
fins a 24 hores abans de la reunió. Cada
assistent podrà exercir únicament un vot
delegat.

Article 8.
La funció dels caps de colla és ser el màxim
responsable de la colla que representa. També serà la
persona d’enllaç entre la colla i la Junta Directiva.
Els caps de colla poden delegar responsabilitats a
altres membres de la colla, caldrà però, notificar-ho a
la Junta Directiva.
Article 9.

El cap de colla es veurà recolzat en les seves
decisions per la Junta Directiva. I, si aquelles
presenten conflictes, seran valorades per la Junta
Directiva.
Article 10.
Els caps de colla tenen l’obligació d’assistir a
l’Assemblea de Balls de l’ABPS o de delegar un
representant cada vegada que aquesta sigui
convocada per la Junta Directiva o el President.
TÍTOL QUART
Vestuari dels balladors
Article 11.
El cap de colla donarà les llistes dels balladors i el
número de peu durant la primera setmana de Juliol o
quan la Junta Directiva mitjançant la secretaria els ho
demani.
Article 12.
Els dies de repartiment del vestuari s’efectuarà en els
dies previs a la Festa Major de 18 a 21h. Es farà amb
una bossa personalitzada per a cada ballador, on hi
haurà un document amb les indicacions de quan s’ha
de tornar la roba.
Article 13.
La roba s’ha de tornar el dia 23 de setembre en
acabar la ballada dels Gegants i durant el Fi de Festa.
En cas de no ser possible, el cap de colla es farà
responsable de que es torni la roba en un termini
màxim de 30 dies posteriors.
Article 14.
El dia de recollida de la roba el ballador signarà un
document on s’hi reflectirà el nom del ballador i el nº
de soci i es farà responsable de tornar la roba en el dia
assenyalat. En cas de ser menor d’edat, ho signarà el
pare, mare o tutor legal del ballador.
Article 15.
En cas de no acomplir els terminis marcats per
entregar la roba, la Junta Directiva passarà un rebut
extraordinari per l’import total de fer nou el vestuari
perdut. En cas d’impagament de tal rebut, la Junta
Directiva podrà fer efectiva l’expulsió del ballador.
Article 16.
En el cas de sortides extraordinàries, els caps de
vestuari i els caps de colla, marcaran les dates per
recollir i lliurar la roba. Els caps de colla en seran els
responsables.
Article 17.
En cas de pèrdua del vestuari, s’haurà de fer efectiu,
entre tota la colla, l’import del valor de la peça
perduda.
Article 18.
El vestuari dels balladors infantils haurà de ser de
propietat.

Article 25.
TÍTOL CINQUÈ

Els comportaments sancionables són els següents:

Sortides i promoció dels balls

Lleus:

Article 19.

a)

S’entén com a sortides totes aquelles que es
representin públicament. Aquestes poden ser:

Faltar a una sortida sense avisar al cap de
colla.

b)

No tornar la roba en el dia indicat.

c)

No seguir les directrius marcades pels caps
de colla durant l’activitat de la colla.

•

Oficials: les que es realitzin durant les
festivitats patronals municipals de Sant
Bartomeu i Santa Tecla i que regula el
Protocol de Festa Major i Santa Tecla.

a)

Reiterar en els comportaments de falta lleu.

b)

Faltar a una sortida sense causa major,
havent-ne confirmat l’assistència prèviament.

Municipals: seran aquelles que per conveni
amb l’Ajuntament o per acord amb altres
entitats, colles o comissions municipals,
s’hagin de realitzar dins de terme municipal
del poble.

c)

Consumir begudes alcohòliques o altres
substàncies il · legals durant el cercavila i
actuacions.

d)

No seguir les indicacions dels responsables
de l’entitat en l’exercici de les seves funcions.

Altres: seran altres tipus de sortides que
puguin sorgir, sempre que sigui durant
esdeveniments culturals, per contractació o
voluntàries.

Molt greus:

•

D’intercanvi: seran aquelles sortides que es
realitzin amb intercanvi amb una altra colla
d’una altra població.

•

•

Greus:

a)

Reincidir en els comportament de falta greus.

b)

Agredir física o verbalment en qualsevol
àmbit relacionat amb l’entitat.

c)

Incórrer en els comportaments anteriors de
forma grupal.

Article 20.
Les sortides de cada colla es gestionaran a través de
la Junta Directiva, amb el vist-i-plau del ball. Si la
Junta aprova un a sortida, consultada la colla
prèviament, serà d’obligat compliment per part dels
balladors. No fer-ho pot comportar sancions tal com
estipula el Títol Sisè d’assistència, comportament i
sancions d’aquest reglament.

La Junta Directiva podrà considerar altres
comportaments no inclosos en aquesta llista com a
lleus, greus o molt greus.

Article 21.

Les sancions corresponents
comportament són:

La Junta Directiva informarà als membres dels balls,
mitjançant el cap de colla, i amb material pedagògic,
del significat del ball i del vestuari.
Article 22.
Cal representar el ball amb seriositat i rigorositat, ja
que s’està preservant, difonent i celebrant la cultura
popular del poble.
TÍTOL SISÈ
Assistència, comportament i sancions
Article 23.
El cap de colla podrà decidir un mínim d’assajos als
que calgui assistir per poder prendre part en les
sortides. Es valoraran, en tot cas, situacions
individuals i excepcionals.

Article 26.
a

cada

tipus

de

Lleus: amonestació per escrit de la Junta
Directiva.
Greus: suspensió temporal de l’activitat de la
colla.
Molt greus: expulsió de l’entitat per part de la
Junta Directiva, que posteriorment ha de ser
ratificada en Assemblea General.
TÍTOL SETÈ
Balls infantils
Article 27.
Tots els articles anteriors seran d’aplicació als balls
infantils, excepte en els aspectes que es disposa en
aquest títol.

Article 24.

Article 28.

Consensuadament la Junta i el ball, valoraran la
possibilitat que un ballador realitzi esporàdicament
alguna sortida amb un altre ball, segons criteris
objectius.

Les edats aconsellables i el nombre de components
dels balls són les següents:

BALL

EDAT

Nombre màxim de
balladors

Gegants

Segons el tipus
de gegant

Segons gegants
disponibles

Cabeçuts

A partir de 4 anys

Segons cabeçuts
disponibles

Pastorets

Pals*

Gitanes

Pal i barrets

Moixiganga

Pals i barrets

Diables

Capa Llucifer i ceptrot
Vestit Diablessa i maça
Vestits dels angelets

*Caldrà dipositar una fiança de 20€.
Article 31.

Panderetes

De 6 a 9 anys

Màxim 40

Tots els elements de vestuari que hagi deixat l’ABPS,
seran retornats en acabar el cercavila infantil al Palau
del Rei Moro, al Cap de Vestuari o en qui aquest
delegui.

Cercolets

De 4 a 8 anys

Màxim 20

Article 32.

Pastorets

De 6 a 16 anys

Màxim 40

Cintes

De 9 a 12 anys

Màxim 30

En cas que l’element de vestuari en préstec es
malmeti o es perdi, l’ABPS en podrà reclamar el seu
valor en metàl·lic als pares o tutors dels balladors.
TÍTOL VUITÈ
Modificació i entrada en vigor
Article 33.

Gitanes

De 12 a 16 anys

Màxim 20

Moixiganga

De 10 a 16 anys

Màxim 20

Diables

De 10 a 16 anys

Sense límits

Timbals

De 6 a 16 anys

Màxim 40

Aquest reglament pot ser modificable, sempre que els
socis i la Junta Directiva de l’ABPS ho creguin
convenient de manera mancomunada. L’Assemblea
General de Socis i Sòcies pot demanar a la Junta
Directiva una modificació d’aquest, sempre i quan surti
a l’ordre del dia (amb prèvia comunicació a la Junta
Directiva).
Article 34.
El reglament l’aprovarà la Junta Directiva de l’ABPS i,
posteriorment, es ratificarà en Assemblea General,
ordinària o extraordinària.
Article 35.

Article 29.
Els caps de colla seran nomenats per la Junta
Directiva.

Un cop ratificat per l’Assemblea, aquest reglament
tindrà efectes retroactius al moment de l’aprovació per
part de la Junta del mateix.
Article 36.

Article 30.
El vestuari dels balladors de les colles infantils
serà propietat de cada membre de la colla.
L’ABPS el completarà amb aquells elements
que siguin necessaris i que es detallen a
continuació.
Gegants

Gegants

Cabeçuts

Cabeçut

Cercolets

Cercles i barrets

Qualsevol buit legal que pugui resultar dels Estatuts o
els reglaments serà resolt per la Junta Directiva
segons els seu criteri.

