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1.- Objecte 

L’objecte d’aquest reglament és regular el procediment de presentació de representants de 

les entitants d’Amposta per a les Festes Majors. 

 

2.- Requisits 

- Ser designat per una entitat d’Amposta com a representant d’aquella entitat. 

- L’entitat haurà d’estar inscrita al registre d’entitats locals d’Amposta i presentaran com a 

màxim dos representants: un o una juvenil i un o una infantil 

- L’entitat haurà de tenir una antiguitat mínima de 10 anys o bé ser una entitat que realitzi 

activitats durant l’any a la ciutat d’Amposta. 

- El o la representant juvenil ha de complir amb el requisit d’haver nascut l'any 2005 o 

abans; mentre que el o la representant infantil ha d’haver nascut l'any 2013, 2012 o 

2011. 

 

3.- Inscripcions 

- Cal omplir la sol·licitud d’inscripció de representant d’entitat de Festes Majors que es 

troba al web municipal www.amposta.cat i enviar-la telemàticament o bé portar-la 

presencialment al registre de l’Ajuntament d’Amposta (plaça Ajuntament, núm. 3-4, planta 

baixa), de dilluns a divendres, en horari de 9 a 14 hores. 

- Cal adjuntar a la sol·licitud  d’inscripció una fotocòpia del NIF del representant de l’entitat. 

- El període d’inscripció serà del 1 de febrer al 30 d’abril de l’any 2022. 



 

4.- Drets i deures 

4.1. Responsabilitats Ajuntament 

- Mantenir una reunió amb els representants juvenils i infantils, juntament amb les seves 

famílies, per oferir-los informacions relacionades amb l’acte de presentació, previst pel 30 

de juliol. I una segona reunió per informar-los dels actes als quals hauran d’assistir la 

setmana de Festes Majors (del 12 al 21 d’agost), amb detall de  l’horari, el lloc i el vestuari. 

- Vetllar pel bon funcionament de tots els actes en què participin els i les representants de 

les entitats de la ciutat d’Amposta. 

- Convocar-los als actes o esdeveniments festius i culturals que es celebren a la ciutat 

d’Amposta i als quals hagin d’assistir. 

- Lliurar una banda o distintiu a cada representant, amb el nom de l’entitat, l’escut 

d’Amposta i l’any en què són representants. 

- Lliurar a cada representant un ram per a l’ofrena. 

 

4.2. Responsabilitats dels i les representants 

- Hauran d’assistir el dia 30 de juliol a la presentació i als diferents actes de Festes Majors la 

setmana del 12 al 21 d’agost. 

- Participar en els assajos de: l’acte de presentació, ball del vals i de la jota, els dies i les 

hores que se’ls convoqui. 

- Assistir a la sessió fotogràfica, respectant el dia i l’hora marcats, per a fer les fotografies 

que es publiquen  al programa de Festes Majors d’Amposta. 

- Procedir de forma respectuosa i responsable en els actes que s’organitzen a la ciutat. 

- Conservar de forma correcta la banda o distintiu que l’Ajuntament d’Amposta facilita a 

cada representant. En cas que es malmeti o perdi, el o la representant es farà càrrec de la 

despesa que ocasioni la seva reposició. 

- Mantenir l’aspecte adequat de la indumentària, amb els complements de la vestimenta 

que corresponguin, sense mostrar distintius o insignies que facin al·lusió a qüestions 

polítiques, ideològiques o aficions personals i evitar portar ulleres de sol. 

- No dur el mòbil en el transcurs dels actes. 

- En cas de no poder assistir a un acte s’haurà de comunicar amb antelació a la regidoria de 

festes (festes@amposta.cat). 

- Hauran d’assistir a altres actes o esdeveniments festius i culturals que se celebrin al 

municipi, quan se’ls convoqui, representant la seva entitat i la ciutat d’Amposta. 

 

5.- Vestuari 

 

5.1. Vestuari per la presentació: 

Vestit de gala, cerimònia, etiqueta... llarg o 3/4. Color: indiferent. 



 

5.2. Vestuari tradicional: 

- Si teniu qualsevol peça de roba tradicional antiga podeu usar-la per vestir-vos. 

- Si us heu de confeccionar el vestit tradicional penseu que és estiu, que fa calor, 

escolliu teles d’estiu, que no siguin massa gruixudes. 

 

OPCIÓ 1:  

Faldilla + gipó de màniga llarga o 3/4 (de la mateixa roba): la tela ha de ser endomascada 

d’un sol color, no ha de ser un estampat de tapisseria ni han de ser teles brillants (ni 

daurats, ni platejats). 

- Les faldilles no han d’arrossegar-se, s’ha de veure la punta de la sabata. 

- Baix de la faldilla s’han de portar faldetes blanques de cotó. 

- Damunt del vestit podeu triar entre: un mantó negre amb serrells i sense brodats (amb 

una agulla davant i una agulla darrera) o bé una toca/toqueta de blonda o ganxet negre 

(amb una agulla davant). 

- Les arracades i l’agulla seran de color daurat vell o coure, no brillants. 

-  Han de portar sabata negra (ballarina, merceditas...); no espardenya. 

- Els mitjons o calcetins seran blancs i calats 

- Al cap: pentinat monya baixa al darrera 

- Com és estiu i fa molta calor si voleu portar ventall, que sigui negre o a conjunt del vestit. 

 

OPCIÓ 2:  

a) Faldilla: la tela ha de ser endomascada d’un sol color,no ha de ser un estampat de 

tapisseria ni han de ser teles brillants (ni daurats, ni platejats); + brusa de color negre  en 

puntilla blanca i botons de perleta també blancs, de màniga llarga o 3/4. 

- Les faldilles no han d’arrossegar-se, s’ha de veure la punta de la sabata. 

- Baix de la faldilla s’han de portar faldetes blanques de cotó. 

- Damunt del vestit podeu triar entre: un mantó negre amb serrells i sense brodats (amb 

una agulla davant i una agulla darrera) o bé una toca/toqueta de blonda o ganxet negre 

(amb una agulla davant). 

- Les arracades i l’agulla seran de color daurat vell o coure, no brillants. 

-  Han de portar sabata negra (ballarina, merceditas...); no espardenya. 

- Els mitjons o calcetins seran blancs i calats 

- Al cap: pentinat monya baixa al darrera 

- Com és estiu i fa molta calor si voleu portar ventall, que sigui negre o a conjunt del vestit. 

 

 

 

 



 

OPCIÓ 3:  

- El pantaló de pagés serà de color negre i arriba per baix dels genolls i amb obertura 

lateral. 

- El calçó interior ha de ser blanc. 

- El jupetí amb mànigues o jaqueta serà de la mateixa tela negra que el pantaló i amb dues 

fileres de botons. 

- La camisa ha de ser blanca, de fil o de cotó, de màniga llarga, amb coll petit rodó o coll 

petit en punta 

- La faixa és negra i quan es porta els serrells queden amagats.  

- Els calcetins han de ser negres llisos; i l’antipara o calça ha de ser blanca i fins al genoll. 

- Les espardenyes originals de sola de cànem i amb beta negra. 

- Al cap es pot portar barret negre de copa alta rodona o no portar res. 

 

6.- Protocol 

El 30 de juliol tindrà lloc la presentació dels nous representants de les entitats per a les 

Festes Majors d’Amposta 2022.   

El 13 d’agost tindrà lloc el pregó de Festes Majors d’Amposta 2022. 

Per a cada acte oficial de les Festes Majors se’ls anirà indicant quin vestuari han de dur. La 

banda cal portar-la sempre. 

En els actes no oficials de les Festes Majors podran vestir la seva pròpia roba. La banda cal 

portar-la sempre. 

 

7.- Protecció de dades 

D'acord al Nou Reglament General de Protecció de Dades, o "RGPD" (reglament UE 

2016/679), el responsable de recopilar i tractar les dades dels representants d’entitats de 

les Festes Majors, és l'Ajuntament d'Amposta, Pl. de l'Ajuntament 3-4, 43870-Amposta. La 

finalitat és la de poder prestar els serveis i gestió dels tràmits municipals. Les dades no es 

cediran a tercers, excepte obligació legal. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat l’Ajuntament d'Amposta, o 

per email a ajuntament@amposta.cat. La inexactitud, falsedat o omissió en les dades, o la 

no presentació d'aquesta, determinen la impossibilitat d'exercir l'activitat afectada des del 

moment en què se'n tingui constància, sense perjudici de les responsabilitats que puguin 

derivar-se, (article 38 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de 

les administracions). 

Els representants d’entitats de Festes Majors donen el consentiment perquè les seves 

dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada. 

Per a més informació pot consultar la nostra nova política de privacitat 

(http://www.amposta.cat/politica-de-privacitat).  



 

8.- Drets d’imatge 

Els representants d’entitats de Festes Majors autoritzen a l’Àrea de Festes de l’Ajuntament 

d’Amposta, per a que pugui disposar del material fotogràfic per a la difusió del mateix en 

els mitjans de comunicació que l’Ajuntament consideri oportuns. L’Ajuntament d’Amposta 

podrà cedir aquest material sempre i quant tingui com a finalitat la divulgació i promoció 

de les Festes Majors d’Amposta. També s’autoritza a l’Ajuntament a enviar per mitjans 

telemàtics informació relacionada, exclusivament, en la participació com a representant.  

 


