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Tota persona integrant de la Festa Major Infantil de la Ciutat de Vic ja
siguin els propis integrants de la comparsa, com els caps de colla o
els cuidadors hauran d’acceptar aquesta normativa per garantir el
bon funcionament de la comparsa i el treball en equip.
Art 1: La Festa Major Infantil de la ciutat de
Vic forma part d’una entitat cultural,
l’Associació de Geganters i Grallers del Carrer
de la Riera, oberta a tothom i sense cap
discriminació a cap col·lectiu, ètnia o religió.
La seva funció principal és fomentar i
conservar el folklore i la cultura de la ciutat
de Vic.
Art 2: La Festa Major Infantil és una organització sense ànim de
lucre, independent, apolítica i laica.
Art 3: Els Caps de Colla en són els màxims responsables de les
comparses de les quals se’n encarreguen, les seves funcions són
dirigir els assajos, fomentar la cooperació entre els integrants de la
comparsa i mantenir l’ordre i el bon funcionament de la comparsa. Els
Caps de Colls faran d’enllaç entre les mares i pares i la Festa Major
Infantil.
Els Caps de Colla seran designats per la Comissió de la Festa Major
Infantil més amb dos suplents que ajudaran al Cap de Colla en la
realització de les seves funcions.
Art 4: La inscripció a la Festa Major Infantil només es realitzarà els
dies designats per la comissió, en cap cas es podran fer excepcions
establint nous dies.
Art 5: La ocupació de les places vacants es realitzarà mitjançant
sorteig públic sempre i quan el nombre de nens inscrits superi el
nombre de places vacants.
Art 6: Les comparses s’assignaran segons altura del participant als
dies de les inscripcions.
Art 7: Els assajos seran designats per la Comissió de Festa Major
Infantil i al participants acceptats a la plaça vacant haurà d’assistir
com a mínim dos dies de tres en les comparses petites.
En quan els assajos dels Gegantons els assajos seran de més durada
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per la complicitat que comporta aprendre si mai no han
portat gegants.
Art 8: El ballador serà designat per la colla mitjançant sorteig entre
tots els integrants de la comparsa.
Art 9: La Comissió proporcionarà als participants, camises blanques,
armilles, faixes i barretines. El material faltant hauran de ser adquirit
per les famílies a saber, mitges blanques i sabates de set betes.
Les camises blanques només es proporcionaran al portadors dels
Gegantons.
Art 10: Com s’ha esmentat a articles anteriors, el cap de colla n’és el
màxim responsable de la comparsa i així de mantenir la convivència
entre els participants.
No s’admetrà cap tracte groller vers al Cap de Colla o a qualsevol
participant de la comparsa o comparses alienes. Si es detecta un
problema, el Cap de Colla serà l’encarregat de comunicar-ho a les
famílies i trobar una solució al conflicte al més ràpid possible.
Art 11: El dia del seguici Infantil els Caps de Colla hauran d’estar
localitzables en tot moment i en contacte amb els responsables de la
Comissió de Festa Major Infantil, hauran d’estar al cas de les
comparses però sempre a segona fila, cal recordar que és un dia
exclusiu pels més menuts i ells en són els protagonistes, per tant el
Cap de Colla només assessorarà als
integrants de la comparsa i solucionarà
els problemes que puguin sorgir, en cap
cas agafarà un paper principal durant el
Seguici.
Els nens hauran d’estar en tot moment al
cas de la comparsa, així fomentem el
companyerisme i l’amistat. Si treballem
en equip podem aconseguir grans fites.
Si entre tots treballem de forma responsable i amb cooperació entre
els altres integrants podrem gaudir com cal de la Festa Major Infantil
i assegurem la seva continuïtat.
Només treballant tots a una aconseguirem la perpetuació de la
festa.

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ.

