CASTELLERS I GRALLERS

COLLA JOVE DE L ’HOSPITALET

REGLAMENT INTERN
COLLA JOVE DE L'HOSPITALET

Aquest reglament és d'obligat compliment i d'aplicació general a tots els membres de la Colla.
Està basat en els Estatuts i té com a finalitat concretar i aclarir aquells punts que poden presentar
algun dubte, o que no es contemplen. A fi i efecte de facilitar al màxim els objectius de la Colla,
aquest reglament és un compendi de normes cíviques i d'organització per mirar de fer més eficaç
el treball i la convivència dels castellers.

Capítol 1. LA DENOMINACIÓ, ELS FINS I EL DOMICILI

•

Castellers i Grallers Colla Jove de L’Hospitalet, domicili social al C/ Joncs, 10, 08902
l’Hospitalet de Llobregat.

•

El distintiu de la Colla és la camisa verda. El seu escut mostra una carxofa amb una
gralla a la mà i un tabal, sobre la senyera catalana.

•

La colla es la propietària del seus drets d'imatge. Per cedir aquests drets caldrà comptar
amb l'aprovació de l'Assemblea General. Només en casos de col·laboració puntual, la
Junta Directiva queda facultada a fer-ho, sempre que compti amb la conformitat de la
majoria dels seus membres.

Capítol 2. MEMBRES DE LA COLLA, DEURES I OBLIGACIONS (Art. 4
Estatuts)

•

Per entrar a formar part de la Colla i per tant ser sòcia de la mateixa, cal pagar la quota
d'entrada.

•

Superar un període “d'aprenentatge” que serà d'un mínim de TRES mesos, a partir de la
data de pagament de la quota. Passat aquest temps el nou soci podrà ser votat en la
propera Assemblea ja sigui ordinària o extraordinària.

•

Si el resultat és favorable a la incorporació del membre proposat, i en funció de la seva
participació i a proposta del Cap de Colla, es reconeixerà públicament al nou casteller
fent-li entrega de la camisa de la Colla.

Capítol 3. LA CANALLA I L'ASSEMBLEA
•

Pel paper important que representa per la Colla la participació dels castellers més joves
s'ha decidit establir el dret de vot dels majors de 16 anys.
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Capítol 4. REGULACIÓ DEL CENS


El secretari/a serà l'encarregat d'actualitzar el registre de socis de la Colla. Ho farà
sempre que en tingui una notificació i com a mínim una vegada cada trimestre.



Per facilitar la regularització d'aquest cens cal que tothom que tingui previst deixar
d'assistir temporalment a les activitats amb la regularitat en que ho fa habitualment ho
faci saber al secretari/a. D'aquesta manera evitarem que es confongui un absència
temporal per un abandonament o una baixa.



Baixa per inactivitat: D'un bon treball a l'assaig depèn en gran part l'èxit d'una Colla. Per
això el compromís més ferm d'un casteller es assistir-hi amb certa regularitat. Qualsevol
soci que, sense haver-ho comunicat, superi un període de DOS mesos sense participar
en cap activitat de la Colla (assaig, actuació, assemblea, etc), té dret a rebre una
notificació de la Junta, demanant-li una resposta sobre la seva continuïtat. En cas de no
rebre resposta, se'l donarà de baixa.



Aquells castellers que pertanyin a un altra colla no podran ser socis del Castellers i
Grallers Colla Jove de L’Hospitalet. Podran col·laborar i venir a les actuacions com a
convidats però no tindran drets de soci. Excepte els castellers de colles universitàries.



Els castellers que per qualsevol motiu hagin causat baixa a l’entitat i vulguin tornar a ser
admesos com a socis hauran de complir de nou amb el que disposa l'article 4rt dels
Estatuts i el capítol 2 del present reglament intern.

Capítol 5. LA JUNTA DIRECTIVA.


Està formada pel President/a, Sots president/a, Secretari/a, Tresorer/a i Cap de Colla.



La tècnica té com a finalitat dirigir el treball tècnic de la Colla. El seu representat serà el
Cap de Colla.



Els membres de la Tècnica i els vocals de la Junta, poden presentar las seva dimissió
abans de complir el temps estipulat, restant obligats a continuar les seves funcions,
mentre no es resolgui la seva substitució. Aquesta substitució serà proposada per la
Junta Directiva. En cas de dimissió del Cap de Colla, Secretari o Tresorer, han de ser
substituïts i votats en assemblea general extraordinària.



En cas de dimissió de qualsevol membre de la Tècnica, el Cap de Colla ha de buscar un
substitut. La Junta però queda facultada per resoldre provisionalment, qualsevol vacant
que hi pugui haver a la Tècnica, i que no pugui resoldre per sí mateixa.



La Tècnica podrà decidir, quan ho cregui necessari, convocar un assaig extraordinari,
fora dels dies habituals, i ho comunicarà amb 15 dies d'antelació a la Junta
Administrativa.
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El Cap de Colla serà el responsable de vetllar pel compliment de la normativa tècnica,
sempre amb el recolzament de tota la Junta Directiva.

Capítol 6. ASSAJOS I ACTUACIONS.


El màxim responsable a nivell tècnic de la Colla és el Cap de Colla tant a l'assaig com a
plaça. Per aquest motiu haurà d'estar assabentat de qualsevol problema que pugui sorgir
durant l'assaig o actuació per tal de trobar les solucions adients juntament amb qui
escaigui (tècnica, administrativa...).



Cal avisar a la Tècnica si algú preveu que no podrà assistir a algun assaig o actuació.
Per aquest fi es disposa dels correus de la Colla (info@collajovelh.org i
capdecolla@collajovelh.org).



Durant els castells a plaça es demana la màxima atenció a la pinya, així com evitar
parlar i cridar ja que pot provocar angoixa a la canalla. A més, es prega a tothom que
no sigui de la Tècnica o de col·laboradors que així se'ls hagi demanat que s'abstingui de
fer correccions durant les proves. En qualsevol cas es demana que es faci saber a la
Tècnica per tal que prenguin les mesures adients.



Evidentment queda exclosa de l'anterior punt la necessària comunicació entre els
membres dels diferents pisos dels castells sempre que es faci de manera ordenada.



Com a qualsevol activitat física cal tenir cura de la higiene personal a l'hora de fer
castells.



Durant els castells no es podrà dur qualsevol element que pugui ferir als altres
membres (rellotge, anells, arracades, penjolls...).



Per participar activament dels assajos caldrà dur la faixa ben posada, pantalons llargs i
camisa. No es podrà assajar amb una camisa d’una altra colla, sigui convencional o
universitària.



La camisa es reservarà per les actuacions i actes de la mateixa, i no es podrà dur als
assajos. Per afegir a la camisa qualsevol element que no sigui la Senyera s’haurà de
demanar permís a la Junta Directiva que avaluarà cada cas particularment.



Tots els membres de la Colla han de respectar al màxim els horaris que es fixen per
a les diferents activitats.



No es pot abandonar l'assaig per anar a fumar ni a menjar, en cas necessari es farà
una aturada per a tal fi. En el cas de les actuacions es pot fumar entre els diferents
castells però sempre sense abandonar la plaça i tenint en compte que també cal ajudar
a la resta de colles com elles ens ajuden.



Abans i durant els assajos i les actuacions, no es pot consumir begudes alcohòliques ni
cap altra substància que alteri les nostres facultats. Per aquest motiu, la Tècnica o en el
seu defecte la Junta Directiva, pot amonestar verbalment al casteller en qüestió.
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És imprescindible la concentració i l'atenció en allò que estem fent. Per tant, durant els
intents i proves, es mantindrà SILENCI i s'estarà atent al Cap de Colla o del membre de
la Tècnica que guiï la prova.



Qualsevol membre pot demanar de fer una prova. Aquesta proposta haurà de ser
entregada per escrit al Cap de Colla en qualsevol moment de l'assaig per tal que l'estudiï
amb la Tècnica i prenguin la decisió que creguin oportuna.



Cal que tothom respecti totes les proves fent silenci i fent pinya. Per tant es demana
que ningú es tregui la faixa abans d'acabar. En cas de necessitat o indisposició cal
comentar-ho abans amb la Tècnica.



Tothom que vulgui assistir a una actuació s'apuntarà amb prou antelació a les llistes que
a tal efecte es posaran a l'assaig.

Capítol 7. CIVISME I AMONESTACIONS


Sempre que s'utilitzi la camisa de la Colla es procurarà dur de manera correcta, neta i
ben cordada. Un cop ens enfaixem, la camisa ha d'anar per dins del pantaló.



L'actitud del casteller ha de ser Positiva, Respectuosa i Solidària amb tots els membres
de la Colla i del seu entorn.



Hem de vetllar pel benestar de la Colla, els seus interessos i la seva imatge.



Quan portem la camisa, no només representem a la Colla, si no a tota la ciutat, sobretot
quan sortim fora de l'Hospitalet.



Si s'esdevingués algun comportament mereixedor de ser amonestat, la Tècnica o la
Junta Directiva en el seu defecte, serà l'encarregada de fer-ho. Tot casteller abans de
ser amonestat formalment per l'incompliment de qualsevol article dels Estatuts i d'aquest
reglament, té dret a rebre l'amonestació per escrit, on s'exposi ben clar les faltes
comeses i les possibles conseqüències que aquestes puguin comportar, en cas de
repetir-se. A la tercera amonestació formal, el casteller en qüestió, pot ser sancionat amb
l'expulsió de la Colla temporal o definitivament. Aquesta decisió serà presa per la Junta
Directiva en la seva totalitat i haurà de constar en acta en una assemblea extraordinària.

Aquest Reglament Intern es pot modificar, corregir i/o ampliar en funció de les necessitats de la
Colla. Per fer-ho serà imprescindible comptar amb l'aprovació de l'Assemblea General, tal i com
regulen els nostres Estatus.
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