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2a. edició, desembre 2002

Heus aquí que els GALEJADORS DE SANTA COLOMA DE CENTELLES,
sentint-nos successors, dipositaris i continuadors dels sentiments, que en el decurs de la
història, han mogut als nostres avantpassats a mantenir i enaltir LA FESTA DEL PI DE
SANTA COLOMA DE CENTELLES, a la nostra vila, en data 25 d'Abril de 1976
vàrem constituir l'ASSOCIACIÓ que ha de maldar en la preservació i enaltiment de la
nostra festa tradicional, declarada Festa d'Interès Nacional per la Generalitat de
Catalunya (Diari Oficial de la Generalitat, n.922, dia 2 de Desembre de 1987), i que
s'haurà de regir per aquests ESTATUTS.
Volem fer constar, pel general coneixement, i majorment per les generacions que
ens han de succeir, que la nostra FESTA DEL PI, com tantes d'altres que es celebren
arreu del nostre país, no és pas una festa qualsevol. Tanmateix el seu significat arrela al
bell cor de la nostra Terra, esdevenint model i expressió de la fidelitat i l'amor que els
catalans sentim de forma immemorial pels nostres costums.
És de justícia recollir l'anhel que els Galejadors, perquè som fills de la Vila de
Centelles o perquè de tal faisó se'ns ha acollit, ens proposem per mitjà de
l'ASSOCIACIÓ que vàrem constituir, haver el present de ser dignes d'enaltir els valors
de la nostra estimada FESTA DEL PI, de la nostra Patrona Santa Coloma, de la Vila de
Centelles, i d'aquesta Nació que ens aplega: CATALUNYA.
Que sigui, doncs, notori a major abundament que l'ASSOCIACIÓ DE
GALEJADORS DE SANTA COLOMA DE CENTELLES s'ha de regir, en defecte del
costum que se'ns imposa, pels ESTATUTS següents:

CAPÍTOL 1er.: DEL NOM. OBJECTE, NATURALESA I ACTIVITATS DE
L'ASSOCIACIÓ

Art. Primer.- L'Associació recull el nom, i així plau que el porti amb tota
dignitat, d'ASSOCIACIÓ DE GALEJADORS DE SANTA COLOMA DE
CENTELLES.
Art. Segon.- L'Associació es constitueix sense límit de temps; car no és possible
limitar en el temps allò mateix que el temps ens ha donat i ens depassa.
Art. Tercer.- L'Associació tindrà com a fita primera l'agrupament i solidaritat
entre els Galejadors i la celebració de la tradicional Festa del Pi amb tot l'esplendor i
grandesa que li corresponen.
Art. Quart.- La naturalesa d'aquesta Associació és la unió cívica per la defensa,
enaltiment i manteniment de la FESTA DEL PI de Centelles. Com a tal, es reconeix a
l'Associació personalitat jurídica plena i capacitat d'adquirir, posseir i administrar tota
mena de béns, realitzar sobre ells qualsevol acte de disposició, contraure obligacions i

exercitar les accions i excepcions que li corresponguin d'acord amb la tradició, l'objecte
de l'Associació i els presents Estatuts.
Art. Cinquè.- Les activitats que l'Associació, d'acord amb els seus més alts
objectes, promourà, són els següents:
a) Vetllar perquè la FESTA segueixi fidel al mateix esperit tradicional que l'ha
dipositada a les nostres mans.
b) Organitzar la FESTA DEL PI perquè no es desmereixi el fervor que tantes
generacions en ella han dipositat. Així mateix, continuï essent un motiu d'aplec entre els
centellencs i gent d'altres verals pel major prestigi de la nostra Vila ja de propi
acollidora. Per tot això, és convenient que la seguretat i el ritme de la Festa siguin
preservats en tot moment.
c) Promoure les campanyes i accions tendents a què la FESTA sigui enaltida i
coneguda en el seu autèntic esperit.
d) Organitzar o participar en activitats culturals i artístiques que enalteixin els
valors humans, en general, i en particular, els de la nostra FESTA i els de la Vila que
ens acull.
e) Treballar perquè l'esperit d'unió entre els Galejadors, tan pal.lès durant la Festa,
sigui una realitat que continuï en d'altres activitats lligades o deslligades a la tradicional
FESTA DEL PI.
f) Promoure la possibilitat de tenir un local propi, d'acord amb les necessitats de
l'Associació, que vingui a ser un lloc d'aplegament dels Galejadors i de recull dels
objectes i records que també han configurat la nostra Festa.
g) En concret i en relació a les diades finals del mes de desembre, correspon a
l'Associació:
1.- Fixar el calendari dels actes a realitzar, el seu horari i el seu desenvolupament.
2.- Coordinar tots els esforços que s'apleguen en cada acte significatiu i que
configura la Festa.
3.- Procurar que les armes estiguin en condicions i facilitar a tots els Galejadors
els mitjans necessaris.
4.- Cuidar que els vestits dels Galejadors siguin escaients.
5.- Vetllar perquè totes les instàncies afectades (Ajuntament, Parròquia, etc)
estiguin al cas de les obligacions que la tradició els ha llegat, així com proposar-los les
millores o modificacions que semblin oportunes sempre que pertoquin a l'àmbit de la
seva actuació, respecte de la Festa.

6.- Denunciar a les autoritats corresponents, les persones o activitats que
perjudiquin la Festa del Pi.
7.- Dictar les normes d'organització anual perquè la seguretat i el bon to
presideixin les celebracions i entre elles establir una assegurança d'accidents i
responsabilitat civil.
8.- Altres activitats o atribucions no especificades en els anteriors apartats, sempre
que siguin aprovades per l'Assemblea General o la Junta Directiva.
Art. Sisè.- L'Associació de Galejadors de Santa Coloma de Centelles fixa el seu
domicili social al carrer Nou, 11 1r., 1era. (Local Entitats-Ajuntament). 08540
CENTELLES (Barcelona). L'àmbit i extensió d'aquesta Associació comprèn tot el
territori de Catalunya.

CAPÍTOL 2n.: DELS SOCIS DE L'ASSOCIACIÓ O GALEJADORS

Art. Setè.- Els socis de l'Associació tenen la denominació tradicional de
"Galejadors".
Art. Vuitè.- Aquest terme aplega, sota la mateixa entitat, tant els qui són en actiu
com els qui, no assistint a galejar demanen de romandre encara dins l'Associació i
compleixin amb les obligacions de soci.
Art. Novè.- Són Galejadors tots aquells que en el moment de l'aprovació dels
presents Estatuts siguin alta en el Registre de l'Associació.
Per ser admès com a galejador/a nou/va cal:
- Tenir 18 anys complerts
- Ser fill/a de Centelles, o estar censat a Centelles amb una antiguitat mínima de 8
anys, i, mitjançant escrit a la Junta, ser proposat i avalat per dos galejadors en actiu,
abans del 30 de setembre de cada any. La Junta acceptarà o refosarà les sol·licituds.
Art. Desè.- La condició de soci es perd després d'estar dos anys seguits sense
complir les obligacions de soci.
Aquesta pèrdua inhabilita per l'exercici de tots els drets que com a galejador
corresponen i només hom podrà demanar una nova admissió d'acord amb el que disposa
l'art. novè.
Art. Onzè.- L'Associació no es fa responsable de les persones no Galejadors que
participin, disparant armes, a la Festa, així com de la seva seguretat i d'altres drets que
es reconeixen als Galejadors.

Art. Dotzè.- Per part de la Junta Directiva es lliurarà a cada galejador, una
insígnia acreditativa de la seva condició que serà necessària per a la participació a la
Festa. Aquest document serà personal i intransferible.
Art. Tretzè.- El nombre de socis o sòcies és il.limitat sempre que s'acompleixin
les condicions de l'art. novè.
Art. Catorzè.- Els Galejadors tenen dret:
- A portar-ne el nom, amb el significat que pertot ha de merèixer i circumscrivintlo solament a l'àmbit de celebració de la FESTA DEL PI DE CENTELLES.
- A participar a la FESTA en qualitat de màxim responsable i executant en peu
d'igualtat amb qualsevol altre galejador.
- A obtenir la pólvora i la insígnia acreditativa d'assegurança col·lectiva per part
de l'Associació a l'objecte de participar com cal a la Festa.
- A fer oir la seva veu i exercir el seu vot en totes les Assemblees que celebri
l'Associació.
- A ser elegits pels càrrecs gestors en la Junta Directiva i elegir-los lliurement.
- Proposar suggeriments, i conèixer l'estat de tots els actes impulsats o
competència de l'Associació. Aquestes peticions es faran per escrit davant la Junta
Directiva que les resoldrà en primera instància i l'ape1·lació de la seva resolució serà
acordada per l' Assemblea de forna majoritaria.
Art. Quinzè.- Són obligacions dels socis:
Participar a la FESTA DEL PI amb el seny que ha preservat la festa fins avui,
tenint en compte que la insolidaritat i els excessos, desmilloren la imatge de la Festa i
augmenten el perill per a tots els participants.
Així el capteniment de tot galejador, ha d'ésser immillorable en tota la celebració
d'acord amb l'ardor que aquesta genera.

CAPÍTOL 3er: DELS ÒRGANS DE GOVERN I DE LES FUNCIONS DE
CADASCUN

Art. Setzè.- Són els òrgans de Govern i administració de l'Associació:
- L'Assemblea General dels socis, i
- La Junta de Galejadors.

Art. Dissetè.- L'Assemblea General és l'òrgan superior de l'Associació i estarà
integrada per tots els socis. Celebrarà reunions de caràcter ordinari i extraordinari. De
les primeres n'haurà d'efectuar una cada any per tal de deliberar sobre l'actuació de la
Junta i la preparació de la Festa. D'extraordinàries se'n convocaran tantes com la
urgència dels temes a tractar ho recomanin per part de la Junta o a petició fonamentada
d'almenys 20 Galejadors a través també de la Junta.
Art. Divuitè.- Les reunions de l'Assemblea, tant ordinàries com extraordinàries,
seran convocades per la Junta de Galejadors mitjançant avís particular, adreçat a cada
galejador i amb set dies d'antelació, com a mínim, a l'assenyalat per la seva celebració,
fent-hi constar allà mateix l'ordre del dia que s'hagi de tractar.
Art. Dinovè.- Les assemblees generals, tant ordinària com extraordinàries,
restaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi assisteixin almenys la
meitat dels Galejadors, i en segona convocatòria a celebrar-se almenys mitja hora més
tard que la primera, qualsevulla que sigui el nombre d'assistents.
Art. Vintè.- Els acords de l'Assemblea General, s'adopten per majoria dels vots
dels Galejadors presents.
Art. Vint-i-unè.- Les Assemblees són públiques igualment que les votacions, fora
del cas en què 1'Assemblea decideixi de forma contrària.
Art. Vint-i-dosè.- Presideix l'Assemblea qui ostenti aquest càrrec a la Junta de
Galejadors.
Actuarà de Secretari de l'Assemblea qui ostenti aquest càrrec a la Junta de
Galejadors.
Art. Vint-i-tresè.- Correspon a l'Assemblea General convocada amb caràcter
ordinari:
- L'aprovació de les actes de les sessions anteriors.
- L'elecció dels membres de la Junta Galejadors.
- Fixar les quotes anuals dels Galejadors.
- L'aprovació dels projectes anyals presentats per la Junta. Aprovar així mateix la
gestió de la Junta, així com els pressupostos de cada any.
- Conèixer i aprovar la memòria relativa al desenvolupament de la Festa
immediatament anterior.
- Aprovar la constitució al si de l'Associació de sessions i/o comissions que
estudiïn propostes concretes.
Art. Vint-i-quatrè.extraordinari:

Correspon

a

L'Assemblea

reunida

amb

caràcter

a) La modificació dels presents estatuts.
b) Adquisició, alienació i disposició dels béns immobles de l'Associació.
c) La dissolució de l'Associació.
d) Qualsevol altre qüestio que necessiti l'aprovació de l'Assemblea General o que,
essent competència de la Junta de Galejadors, aquesta decideixi sotmetre-les a
l'aprovació de l'Assemblea.
Art. Vint-i-cinquè.- De totes les reunions de l'Assemblea se n'aixecarà l'acta
corresponent per part del Secretari. Aquesta acta haurà d'ésser aprovada en la immediata
convocatòria de l'Assemblea. Des del moment de la seva aprovació l'acta és executiva.
Art. Vint-i-sisè.- La Junta de Galejadors és l'òrgan de representació, govern i
administració de 1'Associació.
Art. Vint-i-setè.- La composició d'aquesta Junta és la següent:
- Capità de Galejadors.
- Tinent de Galejadors.
- Secretari.
- Tresorer.
- 7 vocals.
Tots aquests càrrecs, excepte el Capità i el Tinent, són elegits pel comú dels
Galejadors de forma majoritària reunits en Assemblea.
Art. Vint-i-vuitè.- DEL CAPITÀ DE GALEJADORS. La Junta compta amb dos
membres de caràcter vitalici que són el Capità de Ga1ejadors i el Tinent. Aquests
càrrecs que ens ha llegat 1a tradició representen el comandament i el símbol humà en el
moment de la Festa.
El Capità té, com tots els altres membres, veu i vota la Junta dels Galejadors; i el
seu nomenament vindrà condicionat pels criteris d'elecció tradicionals i s'haurà de
respectar la unanimitat de criteris, l'esperit de servei a la Festa, a l'hora de triar la
persona idònia. En cas de conflicte, només tindrà capacitat decisòria l'Assemblea
extraordinària.
És funció que es reconeix de manera especial al Capità la preservació de la Festa,
la vetlla pels seus valors, i l'alt comandament dels Galejadors en el moment de la Festa.
També es recull la figura adjunta a la de capità anomenada Tinent de Galejadors,
que ha de recaure en persona amb mèrits semblants als del Capità. La seva funció és la
de donar suport al capità i de substituir-lo si ve el cas.

Art. Vint-i-novè.- Els drets i les obligacions del Capità són:
a) Representar l'Associació.
b) Convocar i presidir les assemblees i la Junta de Galejadors.
c) Autoritzar amb la seva signatura les actes redactades pel Secretari i altres
documents que calgui així com la correspondència.
d) Donar compte a l'Assemblea de les actuacions de la Junta de Galejadors.
Art. Trentè.- El capità delegarà les seves funcions en qualsevol membre de la
Junta en el supòsit que això sigui precís.
Art. Trenta-unè.- Els drets i obligacions del Secretari són:
a) Actuar com a tal en les reunions de la Junta i de l'Assemblea de Galejadors.
b) Portar el llibre d'actes, el registre de socis, l'arxiu de documents i l'atenció de la
correspondència.
c) Cursar les convocatòries de les reunions per ordre del Capità.
Art. Trenta-dosè.- El tresorer portarà la comptabilitat de l'Associació i actuarà
corn a dipositari dels fons. Farà els pagaments que decideixi la Junta i presentarà l'estat
de comptes anual davant 1'Assemblea General.
Art. Trenta-tresè.- Tots els càrrecs de la Junta de Galejadors són gratuïts i tenen
un mandat de 3 anys. Renovant-se la Junta per terceres parts cada any amb
independència de qualsevol dels càrrecs. Els membres sortints no podran tornar a ser
elegits fins al cap de tres anys.
Art. Trenta-quatrè.- Correspon als vocals:
- Assistir amb veu i vot a les reunions de la Junta de Galejadors.
- Realitzar les funcions que els siguin encomanades pel Capità, la Junta o
l'Assemblea General.
Art. Trenta-cinquè.- La Junta de Galejadors es reunirà com a mínim, una vegada
al trimestre, a convocatòria del Capità i tantes vegades com siguin necessàries, per la
bona marxa de l'Associació. També es podrà reunir a petició d'almenys 3 dels seus
membres.
Art. Trenta-sisè.- Els acords es prendran al si de la Junta de Galejadors, per
consens dels membres assistents, sempre que sigui possible. Per a prendre acords vàlids,
serà necessària l'assistència d'almenys sis dels membres que la composen.
Art. Trenta-setè.- A part de les funcions que corresponen a la Junta de
Galejadors, com a òrgan executiu de l'Associació, aquesta podrà:

a) Delegar facultats a algun dels seus membres per a funcions concretes.
b) Nomenar provisionalment els socis que puguin cobrir vacants a la Junta, fins a
la pròxima Assemblea.

CAPÍTOL 4rt: DE LES ACTIVITATS MÍNIMES QUE HA DE PORTAR A
TERME L'ASSOCIACIÓ PER A SERVIR ELS INTERESSOS DE LA FESTA

Art. Trenta~vuitè.- Es reconeixen com a activitats mínimes de l'Associació, a
més de les que pugui acordar l'Assemblea dels Galejadors, les següents:
a) Acte de marcada del Pi.
b) Preparació de la Festa (Assegurança, cobla, esbart, carreta, etc.)
c) Repartiment de la pólvora i insígnies.
d) Actes pertocants a l'enaltiment de la Patrona i colaterals a la Festa (Ofici
solemne, ball de Galejadors o concert, etc.)
e) Davallada del Pi, i, repartiment de les pomes.
f) Festa de la plantada anual de pins, preferentment a l'indret on s'ha tallat el Pi.

CAPÍTOL 5è: DEL PATRIMONI I DE LA HISENDA DE L'ASSOCIACIÓ

Art. Trenta-novè.- En el moment de la seva constitució l'Associació dels
Galejadors de Santa Coloma de Centelles, no té patrimoni fundacional.
Art. Quarantè.- La Hisenda de l'Associació està constituïda:
a) Per les quotes ordinàries i extraordinàries que estableixi l'Assemblea General.
b) Pels donatius, herències i llegats, així com les subvencions que puguin ésser
concedides pels organismes de l'Estat, Generalitat, Corporacions provincials i locals, per
entitats públiques o privades o de persones físiques, acceptades per la Junta de
Galejadors.
c).- Pels interessos que puguin produir els fons de l'Associació així com els
ingressos procedents del Patrimoni que pugui aribar a posseir.
d).- Qualsevol altre tipus d'ingrès que s'obtingui a través d'activitats que realitzi
l'Associació per a la consecució de llurs fins.

CAPÍTOL 6è: DE LA MODIFICACIÓ DELS PRESENTS ESTATUTS I
DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Art. Quaranta-unè.- Aquests Estatuts, sols podran ser modificats per mitjà de
l'acord de 1'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari especialment per
a aquest tema i pel vot favorable dels dos terços dels assistents.
Art. Quaranta-dosè. - L'Associació només podrà dissoldre mitjançant l'acord
pres per l'Assemblea extraordinària de Galejadors, convocada especialment per a aquest
tema i amb el vot favorable de tots els Galejadors assistents.
Art. Quaranta-tresè.- En el cas de la dissolució, la Junta de Galejadors, assumirà
les funcions de Comissió liquidadora de l'Associació i un cop acomplertes totes les
obligacions, i finiquitats els deutes existents, farà el repartiment de les quantitats
restants d'acord amb el manament exprés de l'Assemblea extraordinària de dissolució, i
en cap cas es farà entre els socis.
Centelles, 2 de desembre de 1990

