MOIXIGANGUERS D’IGUALADA
ESTATUTS
Capítol I. La denominació, els fins i el domicili
Article 1
L’Associació Moixiganguers d’Igualada regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei
4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la
Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.
Article 2
Els fins de l’associació i les activitats que realitza són:
a) Fomentar, promocionar, ensenyar i difondre les activitats anomenades “castells” o “moixiganga”
mitjançant exhibicions públiques i privades i participació a concursos, festivals, actes públics i
populars, festes, fires i d’altres manifestacions d’iguals o semblants característiques.
b) Fomentar, organitzar, col·laborar i participar en aquelles conferències, col·loquis, exposicions i en
general activitats que siguin adequades a la normal difusió dels “castells”.
c) Dirigir-se als poders públics i d’altres entitats públiques i privades per a l’obtenció dels objectius
socials.
En queda exclòs tot ànim de lucre.
Article 3
L’associació es constituí per temps indefinit i començà les seves activitats a partir del dia 21 de
Desembre de 1994, data de l’acta de constitució de la Colla, nomenclatura que també s’utilitzarà en
endavant.
Article 4
L’àmbit territorial d’actuació de la Colla es concreta a Catalunya, sense perjudici d’actuar a qualsevol
altre indret.
Article 5
El domicili social de l’associació s’estableix a Igualada, i radica al carrer St. Antoni de Baix, núm. 106108. El canvi de domicili serà acordat per la Junta Directiva, de la qual cosa es donarà compte a
l’autoritat corresponent.

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions
Article 6
L’associació està formada per moixiganguers, socis, protectors i membres honoraris; en tots els casos
el seu nombre és il·limitat, i poden formar part de l’associació persones de totes les edats que, de
manera lliure i voluntària, tinguin interès en participar en les seves finalitats. També ho podran ser les
persones menors d’edat, prèvia autorització del pare, mare o tutor.

Article 7
Hi ha 4 tipus de membres a l'associació:
- Moixiganguers: totes les persones que són o han estat col·laboradores en les activitats de
l'associació i que tenen camisa, sense tenir en compte l'edat.
- Socis: moixiganguers que tenen els drets descrits a l’Article 8 i paguen una quota anual establerta
per la Junta Directiva que haurà de ser aprovada a l’Assemblea General. Aquesta quota haurà
d’ésser satisfeta mitjançant domiciliació bancària, omplint la butlleta que la Junta Directiva
facilitarà. Tots els drets que tenen els socis com a tals, seran d’aplicació transcorreguts 6 mesos del
pagament de la primera quota de soci i sempre que es mantinguin al corrent del seu pagament de
forma continuada.
- Protector: Qualsevol persona que, voluntàriament, realitza una aportació econòmica addicional per
ajudar a sufragar les despeses de l’associació, sense que això pugui suposar cap privilegi.
- Membre Honorífic: Són aquelles persones a qui es confereixi aquesta distinció, a petició d’un mínim
del 10% del cens dels socis o de la Junta Directiva. És competència de l’Assemblea General
designar aquesta condició.
Per cada tipus de membre es portarà un registre numerat.
Sense perjudici de l’exposat als paràgrafs anteriors, en qualsevol supòsit d’incompatibilitat en
l’exercici dels objectius de l’associació, s’estarà al que es disposa per la legislació laboral vigent i
altres lleis que puguin ser aplicades.
Article 8
Els drets dels membres de l’associació estan supeditats a les condicions de l’Article 7 i són:
a) Ser beneficiari de les pòlisses d’assegurances que es puguin subscriure per la Colla, d’acord amb
els presents estatuts.
b) Participar personalment i directament a les actuacions castelleres que la Colla realitzi, sempre
sota les directrius del cap de Colla.
c) Realitzar propostes sobre activitats a la Junta Directiva, sent competència d’aquesta l’acceptació o
no d’aquelles, d’acord amb les finalitats de l’associació.
A més d’aquests drets els moixiganguers podran assistir a les assemblees, però no hi tindran veu ni
vot.
Els socis menors de 16 anys podran assistir a les assemblees, on hi tindran veu però no vot.
Els socis majors de 16 anys tindran els següents drets:
a) Assistir a les assemblees amb veu i vot.
b) Ser elegits per exercir qualsevol dels càrrecs directius de la Colla, a partir que siguin majors de 18
anys.
c) Portar propostes de punts a tractar a les assemblees generals en les condicions establertes a
l’Article 15.

d) Sol·licitar i obtenir de la Junta Directiva informació sobre la marxa de la Colla, actuacions i situació
econòmica. Amb la facultat, per part del membre, de veure els llibres oficials i l’arxiu de la Colla
prèvia petició per escrit.
Tan els protectors com els membres honorífics tenen el dret descrit al punt d) igual que els socis.
Tot moixiganguer que deixi de formar part de la Colla, perdrà tots els drets que com a tal tenia.
Article 9
Són deures dels membres de l'associació:
a) Complir els estatuts i tots els acords presos per la Junta Directiva i per les assemblees generals.
b) Cooperar personalment i activament en el desenvolupament de les activitats de la Colla,
col·laborant per aconseguir un major prestigi per a aquesta.
c) Assistir personalment a tots els assaigs i actuacions de la Colla, duent en aquestes darreres
l’uniforme, tret d’aquelles que s’estableixi el contrari per la Junta Directiva.
d) Tota altra obligació que provingui de la legislació vigent.
Article 10
Són motius per perdre la condició de moixiganguer i per tant deixar de formar part de la Colla:
a) Per baixa voluntària.
b) Per qualsevol causa que legalment limiti la capacitat civil del casteller.
c) Per desobediència al cap de colla, especialment en el decurs de les actuacions públiques.
d) Per qualsevol acte, tant de paraula com de fet, que malmeti el bon nom i prestigi de la Colla o
qualsevol dels seus membres, i qualsevol altra causa que fa indigne al casteller de seguir com a
membre de la Colla.
e) Per l’incompliment sense justificació dels deures establert en l’article anterior.
f) Per pertànyer a una altra colla castellera, sense autorització de la Junta Directiva.
Serà potestat de la Junta Directiva retirar la condició de moixiganguer quan correspongui, atenent als
motius esmentats.

Capítol III. Règim econòmic
Article 11
El fons econòmic de la Colla serà fruit de les quantitats percebudes per cada actuació pública o
privada, de les quotes dels socis i protectors, així com d’aquelles donacions o subvencions que
atorgui qualsevol institució, organisme, persona física o jurídica, sense perjudici dels requisits legals
que estiguin establerts.

Capítol IV. Assemblea General i Junta Directiva
Govern i administració
Article 12
Els Moixiganguers d’Igualada estaran regits per l’assemblea general i per una Junta Directiva.
Assemblees generals ordinàries i extraordinàries
Article 13
L'Assemblea General és l’òrgan suprem de la Colla. Està composada per a tots els socis, essent les
seves decisions de compliment obligat per a tots els membres de la Colla.
Article 14
Les assemblees generals es convocaran mitjançant un escrit individual on figurarà l’ordre del dia,
transmetent-se amb una anticipació mínima de 15 dies naturals abans de la data de la celebració.
Article 15
Les assemblees generals ordinàries tindran lloc un cop a l’any.
L’ordre del dia serà el següent:
a) Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera assemblea general celebrada.
b) Lectura i aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’exercici anterior.
c) Lectura de la memòria d’activitats de la Colla durant l’exercici anterior.
d) Elecció dels socis que han d’ocupar els càrrecs de la Junta Directiva, quan es procedeixi
estatutàriament.
e) Propostes i projectes de la Junta Directiva.
f) Proposta d’import de la quota anual de soci i finalitat a la què es destinarà.
g) Propostes presentades pels membres de la Colla, les quals es sotmetran a votació i hauran de
presentar-se un mínim de 7 dies naturals abans de la data de la celebració de l’assemblea, i
hauran d’anar avalades per un mínim de 15 signatures de socis majors de 16 anys.
h) Precs i preguntes (no es sotmetran a votació).
Article 16
Seran atribucions de l’assemblea general ordinària:
a) Nomenar els membres que exerciran els càrrecs de la Junta Directiva.
b) Aprovar l’estat de comptes de l’exercici anterior.
c) Tenir cura del compliment de les finalitats i objectius de la Colla.
d) Controlar la recta actuació dels membres de la Junta Directiva en el desenvolupament de les
seves funcions.

e) Autoritzar l’endeutament de la Colla mitjançant crèdit o altra figura financera, designant per això a
qualsevol persona física de la Junta Directiva a fer-ho en nom de l’associació.
Article 17
L’assemblea general extraordinària se celebrarà:
a) Sempre que ho consideri convenient la Junta Directiva.
b) A petició d’un mínim d’un 10% del cens de socis de la Colla, els quals s’hauran d’adreçar a la
Junta Directiva per escrit, indicant el motiu de la seva sol·licitud, celebrant-se dins dels 30 dies
naturals següents al de la recepció de la petició.
Article 18
Seran atribucions de l’assemblea general extraordinària:
a) Modificar els estatuts i el reglament d’ordre intern de la Colla.
b) Acordar la dissolució de la Colla.
c) Tractar únicament els punts anunciats a l’ordre del dia de la convocatòria de l’assemblea.
d) Acordar el cessament de la Junta Directiva per una majoria qualificada de 2/3 dels assistents.
Article 19
Les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran vàlidament constituïdes en
primera convocatòria quan hi assisteixin, presents o degudament representats, la majoria del cens
dels socis. En segona convocatòria, que s’efectuarà mitja hora més tard, quedaran vàlidament
constituïdes, qualsevol que sigui el nombre de socis presents.
Article 20
Els acords seran presos per les assemblees generals per majoria simple de vots. Hi ha majoria simple
si els vots afirmatius són més que els negatius. No obstant això, serà necessari el vot favorable de les
2/3 parts dels socis presents o degudament representats, per adoptar acords sobre disposició o
alienació de béns, nomenaments de Junta Directiva (en el cas que hi hagi més d’una candidatura),
sol·licitud de declaració d’utilitat pública i modificació dels estatuts i del reglament intern.
Junta directiva
Article 21
La Junta Directiva estarà formada com a mínim per un president, un secretari, un tresorer, un cap de
colla i els vocals que es cregui convenient.
Article 22
Els càrrecs de la Junta Directiva no seran retribuïts, tindran durada de dos anys, seran escollits per
l’assemblea general, i podran ser reelegits indefinidament.
Article 23
La Junta Directiva es reunirà quantes vegades es cregui oportú. Els acords s’adoptaran per majoria
de vots, decidint en cas d’empat el vot del president.

Article 24
Seran tasques de la Junta Directiva:
a) Portar la gestió administrativa i econòmica de l’associació.
b) Gestionar, tramitar i realitzar totes les actuacions adients per a la consecució de les finalitats i
objectius de la Colla.
c) Vetllar les activitats, publicacions, etc., que es realitzin amb el nom de la Colla.
d) Dur a la pràctica els acords presos en les assemblees generals.

Capítol V. Procediment del règim disciplinari
Article 25
L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels membres que incompleixen les seves
obligacions. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions
corresponents poden anar des d’una amonestació fins l’expulsió de l’associació, segons el que
estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació.
La junta directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució,
amb audiència prèvia de la persona presumptament infractora. La resolució final, que ha de ser
motivada, l’adopta aquest òrgan de govern.
Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s’hi
pronunciï l’assemblea general, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment
oportunes.

Capítol VI. La dissolució de la Colla
Article 26
L’acord de dissolució de la Colla s’haurà de prendre en una assemblea general extraordinària
convocada a tal efecte, essent necessari el vot favorable de les 3/4 parts del cens dels socis presents
o representats. No obstant això, l’acord quedarà sense efecte, i per tant continuarà existint la Colla, si
en la mateixa assemblea o durant els 20 dies naturals següents, 15 membres comuniquen per escrit
la seva decisió que no es procedeixi a la dissolució, la qual cosa haurà de constar en acta, signada
pels referits membres.
Article 27
Cas de produir-se la dissolució, es constituirà una junta liquidadora composada pel president, el
secretari, el tresorer i dos vocals escollits per l’assemblea, que procediran en un termini màxim de 6
mesos, comptat des de la data d’acord de dissolució, a la liquidació dels deutes pendents, així com a
rebre els cobraments també pendents. Una vegada efectuades aquestes operacions el patrimoni
resultant serà entregat a la institució cultural o benèfica que l’assemblea general hagués escollit.

Diligència per fer constar que aquests estatuts s’han aprovat en l’assemblea general de 19 de
desembre de 2015 i en l’assemblea extraordinària de data 22 d’abril de 2016.
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