
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN – SECCIÓ FILFERRO 
 
Article 21 
Activitats 

Les Activitats que porta a terme són: assajos, ballada i activitats esporàdiques  . 

 
Article 22 
Membres 

Són membres de la colla aquells qui , el 31 de desembre de l’any de la inscripció tinguin entre 8 i 16 anys o 
més i  hagin fet la sol·licitud d’inscripció per la colla del Filferro i els Dinamitzadors, aquest últims tindran vot 
a l’Assemblea General 

 
 Article 23 
Dinamitzadors i representants a la Junta General 

Els dinamitzadors de la Colla del Filferro faran  una presentació de la ballada durant el mes d’octubre i una 
reunió de revisió després de la capvuitada.  

Els assajos seran organitzats pels Dinamitzadors del Filferro, dividint-se en 3 grups : Petits, Mitjans i Grans 

Durant el període d’assajos es duran a terme les reunions necessàries per a la organització i el seu 
funcionament  . 

La Comissió del Filferro tindrà tres representants com a mínim que formaran part de la Junta directiva com 
a vocals, els tres tindran veu i vot 

Qualsevol altra que hi vulgui assistir ho podrà fer lliurement sense vot 
 

‘Article 24 
Vestuari 

Vestuari i complements responsabilitat de cadascú 

 
Article 25 
Composició de les parelles 

Les parelles de Filferro seran mixtes per raons de tradició, d’estètica de balls i coreografies i també per 
motivar balladors 

En el moment de la sol·licitud d’inscripció ja s’ha de tenir la parella 

Es dividiran en 3 grups que assajaran en diferents horaris 

PETITS – de 2n a 4t primària 

MITJANS – de 5è a 6è primària i 1r ESO 

GRANS – de 2n a 4t ESO 

Per passar d’un grup a l’altra és condició que els dos membres de la parella tinguin edat per passar-hi  

Requisit per passar a FERRO serà haver ballat els 3 anys de FILFERRO GRAN 

 
Article 26 
Es demana un compromís d’assistència als assajos, per la qual cosa només es permetran 3 faltes 
d’assistència i en cas de superar-les, sense motiu justificat, la parella haurà de deixar de ballar.  
S’estudiaran cassos excepcionals 
ASSAIG GENERAL serà obligatori per tothom 
 
Article 1 
Els pares acompanyaran els seus fills/es a l’assaig i els recolliran al final. 
No hi haurà acompanyants als assajos 

 


