
ESTATUTS DE LA COMPARSA 

GUITA GROSSA 
 

 

 

 

La comparsa de la Guita Grossa decideix elaborar uns estatuts interns 
per al seu bon funcionament durant els actes de les festes de la 

Patum i altres relacionats amb la mateixa. 
 

 
 

PUNT 1 
 

El cap de colla de la comparsa Guita Grossa, recau en la figura de 
Jordi Capdevila i Carbajo , juntament amb l’equip de vocals, secretari, 

proposaran a l’assemblea (bates, barristes i col·laboradors) els punts 

a discutir i votar. 
 

 
PUNT 2 

 
 

Si per qualsevol motiu concret, (malaltía, absènsia o la successió del 
carrec, etc...) Jordi Capdevila no pot exercir el paper de cap de colla, 

aquest recaura en les  persones de Lluis Bargues , Mireia Capdevila, 
Aina Capdevila, Joan Gassó o qualsevol proposta d’altres membres de 

la comparsa. Sempre amb l’aprovació per votació dels membres de 
l’assemblea. 

 
 

PUNT 3 

 
La comparsa de la Guita Grossa queda formada per 20 guitaires 

(bates) i 8 barristes, sent els altres acompanyants, col.laboradors de 
la comparsa. Aquests col.laboradors no podran lluir cap bata ni tan 

sols de la seva propietat, amb l’objectiu de disminuir el nombre de 
bates que es veu en l’actualitat a la plaça. La bata podrà ser 

substituida per el polo blanc o una xaqueta que es fará per l’ocasió. 
Els col.laboradors tindrán veu i vot a les decisions de la comparsa. 

 
 

PUNT 4 
 



La llista dels guitaires i barristes titulars s’anirá renovant a mida que 

aquests es vagin retirant. La renovació es portará a terme  amb el 
vist i plau de l’assemblea i es valorará el comportament, l’actitud i el 

grau d’implicacasió . La comparsa de la Guita Grossa és una 

comparsa oberta a tothom sense distinció de sexes, origens o 
diverses creences e ideologies.  

 
PUNT 5 

 
Jordi Capdevila proposa  a Joan Urrea Canal, Jesús Ruíz Ferrer, Manel 

de Haro Martín, José Antonio Díaz Luceño, Cristian Tejerina 
Noguerola, Jordi Selga Freixas, Marc Olonia Torrantalles , Cristina 

Farrás Lizan com a vocals supervisors i Manel Fernández Sosa com a 
Secretari de la comparsa. Proposta aprobada per votació de 

l’assemblea.  
Els vocals supervisors i el Secretari, s’encarregaran de controlar el 

bon funcionament de la comparsa als diferents actes de la 
Festa,(cercaviles,lluiment etc...). 

En punts com assistència i comportament dels components de la 

comparsa. El Secretari fará constar totes les decisions presses. 
 

 
PUNT 6 

 
Els components de la comparsa es reunirán quan el cap de colla 

vocals i secretari creguin convenient, o a petició de qualsevol membre 
de la comparsa per tractar temes que es considerin necesaris ja sigui 

a nivel general o a nivel particular de la comparsa. Es prega la 
máxima assistència, 

Tret de causes majors. 
 

 
PUNT 7 

 

Durant la Patum de Lluiment del dijous i diumenge, les 20 bates i els 
barristes es concentrarán obligatoriament a les 10 a la plaça de sant 

Pere a les Patums de lluiment, i una hora abans de començar les 
Patums del vespre, tret de causes majors. En aquest cas s’haurà 

d’avisar al cap de colla a algun dels vocals o al Secretari.Si l’absència 
es injustificada, el cap de colla es reserva la mesura a pendre al 

respecte. 
 

 
PUNT 8 

 
No es permetrà cap actitud dels guitaires que pugui entelar la bona 

imatge de la comparsa. 



El cap de colla amb el vist i plau de l’assemblea pot apartar de la 

comparsa a qualsevol element que resulti conflictiu. 
 

 

PUNT 9 
 

Els carrecs de vocals i Secretari restaran a disposició de la comparsa 
cada 4 anys. Sera el cap de colla qui proposarà el nou equip, pero 

sempre ratificat per l’assemblea. 
 

 
 

BERGA 10 de maig de 2009. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  


