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Filà CIDS
Reglament de règim intern
TÍTOL I
DEL SEU CONCEPTE, FINALITATS I RÈGIM
Art. 1. La filà Cids és una agrupació de persones constituïda amb la finalitat primordial de
prendre part activa en la representació de la festa de Moros i Cristians en honor a Sant Jordi
Màrtir, difondre la seua devoció i complir les finalitats de l'Associació. Per a participar en la
Festa forma entre les filaes del bàndol cristià.
Art. 2. Les seues insígnies exclusives es determinen en el títol VIII.
Art. 3. Es regeix pel seu reglament i queda subjecta als preceptes de l'estatut de l'Associació,
així com al que dispose l'Assemblea General de l'Associació i a la seua Junta Directiva
conforme l'article 36 d'aquest estatut.
Art. 4. Per a modificar totalment o parcialment el seu reglament, la filà necessita l'acord de les
¾ parts dels individus festers assistents a l'Assemblea General Extraordinària convocada a
aquest efecte.

TÍTOL II
DEL LOCAL DE LA FILÀ
Art. 5. La filà Cids té el seu domicili en la casa número 5 del carrer Orberà.
Art. 6. La titularitat de la seu social recau sobre l'Associació de Sant Jordi per a ús i gaudi de
la filà Cids. Les decisions a prendre sobre el local es realitzen d'acord amb el que determine a
cada moment l'Assemblea General de la filà.
Tenen poder de decisió, i per tant dret sobre el futur del local tots els individus festers Cids
que abonen la quota estipulada. El pagament del local està amortitzat en deu anys, per la qual
cosa, en cas de causar baixa abans de complir-se aquest termini, la filà ha de reintegrar la part
proporcional als anys no gaudits.
Art. 7. Els fills, filles, nets i netes de fester estan exempts del pagament de la derrama del
local.
Art. 8. La imatge de Sant Jordi s'entronitza en lloc preferent. El disseny propi i l'escut heràldic
també es col·loquen en lloc destacat.
Art. 9. Es disposa d'un tauler d'anuncis en lloc visible per a oferir comunicacions i
informacions als seus socis, que poden consultar en qualsevol moment tant el Reglament de la
filà com el de l'Associació.
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Art. 10. Tenen lliure accés al local, a més dels seus socis, els components de l'Assemblea
General de l'Associació de Sant Jordi.
Art. 11. En la seu de la filà queda prohibit:
a) Les accions violentes i les paraules que ofenguen a la moral o decòrum de les
persones i institucions.
b) Els jocs il·legals.
c) Qualsevol actuació o comportament que la Junta Directiva no estime convenient
per respecte a la resta d'associats.
Art. 12. El local de la filà s'obri en els dies i hores que acorde l'Assemblea General. Disposa
dels serveis de bar i consergeria en la forma que es pacte amb la persona encarregada d'aquests
serveis. Tot això queda reflectit en el tauler d'anuncis o altres mitjans que es consideren
oportuns, a fi que els socis tinguen degut coneixement.
Art. 13. Les relacions de la filà amb el conserge i el sergent són establides per la Junta
Directiva, que dona compte a l'Assemblea General quan la importància dels casos així ho
requerisca.

TÍTOL III
DELS COMPONENTS I LES SEUES CLASSES
Art. 14. Els components de la filà poden ser:
a) Individus festers.
b) Honoraris.
c) Socis Campeadors.
d) Cadets.
e) Juvenils.
f) Infantils.
Art. 15. Els individus festers CIDS, són els que, a partir de la majoria d'edat, gaudeixen de la
plenitud dels drets i les obligacions. Tenen poder de decisió sobretot el que concerneix el
local. Tenen veu i propietat de vot, i dret a participar en la festa.
Art. 16. Es considera HONORARIS a aquelles persones que, pels seus mèrits, obtinguen de la
filà algun títol d'honor. Tenen veu i vot si són individus de la filà, i veu sense vot en el cas que
les persones o entitats no pertanyen a la filà.
La filà Cids pot atorgar els següents títols: CID D'HONOR, PRIMER TRO D'HONOR DE LA FILÀ
CIDS, i uns altres que acceptara l'Assemblea General. No pot excedir de tres el nombre de
titulars amb vida al mateix temps.
Art. 17. Per SOCIS CAMPEADORS s'entén a aquelles persones que pertanyen a la filà,
posseeixen veu, però sense vot, i poden participar en quants actes i reunions celebre la filà fora
de la trilogia abonant les despeses que ocasione en els actes als quals assistisca. No poden
vestir el disseny de la filà i, per tant, participar en la trilogia festera.
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Abonaran anualment la quota que s'establisca, amb aquesta quota estarà cobert el rebut de la
concòrdia (si no s'abona per una altra filà) i els “esmorzars de les glòries”.
Art. 18. Són CADETS tots aquells individus que el primer de gener de l'any fester tenen 15
anys i no han complit els 18. Cotitzen el 30% de la quota d'individu fester i posseeixen veu,
però no vot. Tenen dret a participar en els sopars de la Nit de l’Olla, el Mig Any, així com en
els desdejunis de la trilogia i les glòries.
Art. 19. S'entén per JUVENILS els individus que el primer de gener de l'any fester tenen 11
anys i no han complit els 15. Costegen el 15% de la quota d'individu fester i no posseeixen ni
veu ni vot. Tenen dret als desdejunis de la trilogia i les glòries.
Art. 20. Per INFANTILS es considera als individus que el primer de gener de l'any fester no han
complit els 11 anys. Sufraguen el 5% de la quota d'individu fester i no posseeixen ni veu ni
vot. Tenen dret als desdejunis de la trilogia i les glòries.
Art. 21. Per a ingressar en la filà com a individu fester es requereix:
a) Tindre complits els 18 anys d'edat el primer de gener de l'any fester.
b) Sentir les tradicions espirituals i festeres alcoianes.
c) Signar la sol·licitud d'ingrés, que serà subscrita per dos individus festers i exposada
durant 15 dies en el tauler d'anuncis.
d) Ser proposat per la Junta Directiva de la filà a l'Assemblea, de la qual dependrà el
seu ingrés.
e) Abonar la quota d'entrada acordada per l'Assemblea General.
Art. 22. El llibre de registre dels components es porta per classes i per rigorós ordre
d'antiguitat per a reflectir l'experiència i constància en la filà, que és mèrit honrós. A aquest
efecte, ja en les categories inferiors se'ls assigna un número d'antiguitat.
Art. 23. Ningú que haja pertangut a una filà sense complir les seues obligacions pot ser admés
en la nostra.
Art. 24. Són deures mínims de tots:
a) Assistir a la filà.
b) Abonar les quotes que s'acorden en l'Assemblea General.
c) Assistir a les reunions generals, ordinàries i extraordinàries, que es convoquen.
d) Exercir els actes per als quals siguen triats per la Junta Directiva de la filà.
e) Complir els preceptes d'aquest estatut, subjectant-se a l'Ordenança de la festa.
Art. 25. Són els seus drets:
a) Participar en la festa, lluint el disseny i vestit de la filà.
b) Tindre veu i vot en les deliberacions de les assemblees generals.
c) Poder ser candidat a la Junta Directiva sota els requisits de l'article 43.
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Art. 26. L'impagament de les quotes en els terminis assenyalats suposa, fins a la seua
satisfacció, la suspensió immediata de qualsevol dret al qual puga al·legar un soci. La Junta de
la filà té potestat per a jutjar el cas, arribant fins i tot a la pèrdua del número d'antiguitat en la
filà. Els pagaments de la creuà i la mitja fulla fora de termini, això és, en l'Assemblea
corresponent, comporten, en cada cas, sancions de 0’5 punts en les dues llistes de roda de
l'esquadra.
Art. 27. Els individus causen baixa:
a) Per voluntat pròpia.
b) Per incompliment de les seues obligacions econòmiques, previ requeriment de pagament.
c) Per sanció que ho assenyale.
d) Per defunció.
En els casos b) i c) s'ha de notificar a l'Associació i a les filaes perquè en prengueu
coneixement i procedir en el seu cas.
Art. 28. Es respecten els drets dels socis sempre que no prenguen part activa en la festa en els
casos següents, en els quals abonen el 40% de l'import de la quota:
a) Dol directe.
Art. 29. Per a gaudir els seus drets, els individus, en totes les seues classes, han de satisfer
necessàriament les quotes que designe la Junta Directiva i aprove l'Assemblea General.

TÍTOL IV
DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE LA FILÀ
Art. 30. Per al govern i ordenació de la filà s'estructuren els següents òrgans:
a) L'Assemblea General de la filà, que és el seu òrgan suprem de decisió i
interpretació, integrat per tots els individus de la filà.
b) La Junta Directiva de la filà.
c) El Consell de la filà, així com altres comissions que pogueren crear-se.

DE L'ASSEMBLEA GENERAL
Art. 31. Són atribucions de l'Assemblea General resoldre tota qüestió o assumpte que haja de
conéixer conforme al present reglament i estatut de l'Associació, o que se sotmeten al seu
examen i discussió, i entre altres:
a) Admetre o denegar sol·licituds d'ingrés.
b) Reglar la participació de la filà i de festers en la Festa, ajustant-se a les
disposicions de l'Ordenança de la festa de Moros i Cristians.
c) Fixar la quantia de la creuà i quotes dels festers, i aprovar o impugnar els
pressupostos i comptes anuals.
d) Triar al primer tro, que nomena a la Junta Directiva de la filà.
e) Concedir honors i imposar sancions.
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Art. 32. Les sessions de l'Assemblea General poden ser ordinàries i extraordinàries. Se
celebren tres ordinàries a l'any:
a) L'Assemblea de Rams, a fi que els integrants liquiden les seues quotes, tracten
assumptes de la Festa i assignen llocs en els seus actes.
b) L'Assemblea de maig, que s'ha de celebrar necessàriament abans de la segona
Assemblea General de l'Associació, té per objectius informar de l'esdevingut
durant la festa, de l'exercici econòmic finalitzat, satisfer la creuà aprovada per la
pròpia Assemblea i, si pertocara, renovar la Junta Directiva de la filà
c) L'Assemblea de Mig Any, que té per objectius satisfer el pagament de la mitja
fulla, informar dels actes a desenvolupar en el Mig Any, triar al glorier de
l’hospital i al glorieret de l'any fester en curs i aprovar, si així es considera, el
pressupost per a l'any fester.
Art. 33. La resta són extraordinàries, i es convoquen quantes vegades ho estime el primer tro,
la Junta Directiva de la filà, o a sol·licitud per escrit de la cinquena part dels seus individus,
amb expressió de l'ordre del dia a tractar, que ha de dirigir-se a la Junta Directiva. En aquest
cas, l'Assemblea General ha de ser convocada per a la seua celebració dins dels trenta dies
següents a la data de la sol·licitud. Si no es convocara, ho faria la Junta Directiva de
l'Associació de Sant Jordi.
Art. 34. La convocatòria a qualsevol Assemblea General es realitza per escrit, amb huit dies
d'antelació, indicant dia, hora, lloc i ordre del dia únic del qual tractarà la sessió. En l'apartat
de precs i preguntes només es pot informar i prendre nota.
Art. 35. L'Assemblea General està presidida pel primer tro, i requereix per a quedar
constituïda en primera convocatòria la presència de la meitat dels individus. En segona
convocatòria queda constituïda trenta minuts després, amb els individus que assistiren, si així
s'haguera fet constar en la convocatòria.
Es reconeix el dret a delegar la representació en un altre individu de la filà per a una
Assemblea General concreta, sempre que es realitze per escrit i adjunte fotocòpia del D.N.I.
No poden acumular-se més de cinc delegacions en un sol individu.
Art. 36. Poden assistir amb veu i sense vot fins a dos components de la Junta Directiva de
l'Associació de Sant Jordi, encara que no foren convocats.
Art. 37. Els seus acords es prenen per majoria d'assistents. Qualsevol altre assumpte
considerat important, que afecte exclusivament el Reglament Intern i estiga fixat en ell,
exigeix el vot favorable de les ¾ parts dels assistents. Si existira empat es repetiria la votació, i
si persistira, es convocaria nova Assemblea General.
Art. 38. Tots els individus festers són electors, amb els requisits de l'article 21.

DE LA JUNTA DIRECTIVA
Art. 39. La Junta Directiva de la filà té el govern i administració de la institució i està
integrada, almenys, pels següents càrrecs:
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Primer tro.
Darrer tro.
Cop.
Secretari.
Vocals.
Art. 40. Els càrrecs són gratuïts i reelegibles. Els exerceixen els individus, i es trien tots els
anys en l'Assemblea General de Maig. La Junta Directiva pot nomenar càrrecs especials o
comissions.
Art. 41. Competeix a la Junta Directiva, a més del que s'estableix en altres articles:
a)
b)
c)
d)
e)

Executar els acords de l'Assemblea General.
Regir i ordenar la filà segons el seu reglament.
Dirigir i desenvolupar la forma en què els festers i la filà han de participar en
la Festa.
Proposar l'admissió de festers, l'atorgament d'honors i la imposició de
sancions.
Elaborar els pressupostos i rendir comptes anuals.

Art. 42. Els individus poden proposar candidats a primer tro, per notificació escrita, fins a tres
dies abans de l'Assemblea General. Si no hi ha unanimitat, la votació és secreta i per majoria,
podent-se votar a qualsevol candidat, sense subjectar-se a candidatures completes.
Art. 43. Per a ser candidat a primer tro es precisa:
a)
b)
c)

Ser major d'edat.
Acumular almenys set anys com a individu fester de la filà.
Trobar-se al corrent en les seues obligacions.

Art. 44. El primer tro té els màxims deures i drets, així com la major autoritat i responsabilitat.
Ostenta la representació de la filà, la coordina i la dirigeix.
Art. 45. El darrer tro substitueix al primer tro en la seua absència, vacant o delegació.
Art. 46. El cop és el responsable de l'administració econòmica de la filà, i l'encarregat de la
gestió i custòdia de llibres comptables.
Art. 47. Al secretari li competeix disposar el necessari per a executar els acords de
l'Assemblea General de la filà. A més de les funcions pròpies, redacta una memòria anual
d'activitats de la filà, de la qual ha de facilitar còpia a l'Associació de Sant Jordi per al seu
arxiu. Porta els llibres d'actes i registre.
Art. 48. Els vocals supleixen interinament al darrer tro per ordre de major edat, i al cop i
secretari en raó inversa. Pot assignar-se'ls comesos especials.
Art. 49. Quan les circumstàncies ho aconsellen, la Junta Directiva de la filà té potestat per a
crear comissions sota la seua direcció per a atendre qüestions concretes.
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DEL CONSELL
Art. 50. El Consell de la filà està compost per tots els ex primers trons de la filà amb vida. És
l'òrgan que té les següents facultats:
a) Emetre, com a cos consultiu, informe en quants casos li sotmeta la Junta
Directiva i, preceptivament, en els casos que assenyala el present reglament.
b) Rebre dimissions dels integrants de la Junta Directiva en cas que aquesta
quedara sense membres suficients per a constituir-se en sessió, decidint el que
procedisca.
c) Convocar l'Assemblea en el termini de trenta dies:
1. Quan la Junta Directiva haguera dimitit en ple sense convocar-la
2. Quan no quedaren components suficients en la Junta Directiva per a
constituir-se en sessió.
d) Assumir transitòriament les funcions de govern i administració de la filà en els
supòsits 1 i 2 anteriors, i en el cas i forma de l'article 51 del present reglament.
Art. 51. Si el nombre de vacants de la Junta Directiva supera la meitat dels seus components i
entre ells es troba el primer tro, s'ha de donar compte, a través de Secretaria, al Consell, que ha
de procedir a la convocatòria d'Assemblea General Extraordinària, per a la renovació de les
vacants pel temps de legislatura restant.
El Consell i els membres que queden de la Junta Directiva assumeixen en forma conjunta i
transitòria totes les facultats de govern i administració de la filà fins que fora completada. Està
presidit pel president o vicepresident de la Junta Directiva (primer o darrer tro) i si no n'hi
haguera, pel conseller degà.

TÍTOL V
DEL RÈGIM ECONÒMIC
Art. 52. L'exercici econòmic de la filà és anual i comença després de l'Assemblea General de
Maig. Ha de regular-ho en forma de pressupostos, comptes anuals i inventari. S'han de
relacionar tots els béns de qualsevol classe que posseïsca la filà, especificant anualment el seu
estat, augments i disminucions.
Art. 53. La filà compta amb els següents recursos:
a)
b)
c)
d)

Les quotes, que es divideixen en tres terminis: creuà (a abonar al maig), mitja
fulla (octubre) i la resta de la fulla (Rams).
Les subvencions.
Els donatius.
Qualsevol altre lícit.
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Art. 54. La filà acorda les quotes a satisfer pels socis i les seues classes: creuà, lloguers, faltos,
derrames, assajos, etc. I liquida directament a l'Associació la Concòrdia i les assegurances dels
associats festers.
Art. 55. El cop o tresorer desenvolupa els pressupostos, que es presenten en l'Assemblea
General del Mig Any per a la seua aprovació.
Art. 56. La Junta Directiva té la potestat suficient per a fer front a totes les despeses ordinàries
compresos a l'any fester.
Art. 57. La filà porta el compte d'ingressos i despeses en els llibres necessaris i publica al
maig un estat de comptes i el balanç general de gestió de l'exercici.
Art. 58. Dels deutes de la filà que deixaren de pagar-se d'un any per a un altre, respon la Junta
Directiva, excepte els components que s'hagen oposat a la despesa, quedant constància d'això
en acta de Junta Directiva, llevat que l'Assemblea General aprove les causes que ho van
motivar.
Art. 59. Si s'extingira la filà, tots els seus béns, incloent arxiu i documentació, han de ser
entregats a l'Associació de Sant Jordi, aplicant l'article 210 de l'estatut de l'Associació.
Art. 60. Dels deutes de la filà, l'Associació no respon més que amb el líquid actiu que aquella
tinguera.
Art. 61. La filà Cids té el seu montepío independent, però radicat en el mateix local. És
condició imprescindible ser soci de la filà en alguna de les seues classes per a pertànyer a
aquest. Cap grup pot utilitzar el nom de la filà Cids per a la creació i desenvolupament d'un
montepío alternatiu.
Art. 62. Tot import del fons de reserva, si n'hi haguera com el dels ingressos per tots els
conceptes, queden depositats en una entitat bancària d'aquesta plaça a nom de la filà Cids, amb
el Número d'Identitat Fiscal (N.I.F.) de l'Associació de Sant Jordi i signat mancomunadament
pel primer tro, el darrer tro i el cop.

TÍTOL VI
DEL RÈGIM DE FESTES
Art. 63. La fi primordial de la filà Cids és la seua actuació festera. I ho fa segons el règim de
l'Ordenança de la festa i les instruccions que es dicten per a tot quant es referisca a actes,
horaris, itineraris, ordre de formació, forma d'actuació, etc.
Art. 64. El banderí de la filà és necessari en les respectives Entrades, en la Processó de la
Relíquia, per a figurar després en la Missa Major, en la Processó General i en quants actes es
requerisca el seu ús.
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Art. 65. La filà Cids observa les obligacions i prohibicions, i gaudeix dels drets establits amb
caràcter general en les ordenances de la festa.
Art. 66. Quan recaiguen en la filà els càrrecs d'alferes o capità, esquadra del Mig o alguna
comesa especial, queda subjecta a les obligacions i drets establits en l'Ordenança.
Art. 67. A aquest efecte, ha de presentar el guió per a la seua aprovació amb tres mesos
d'antelació, així com els dissenys de les seues esquadres i característiques principals dels seus
seguicis (carrosses, palanquins, etc.). Així mateix, ha de facilitar a l'Associació dos exemplars
del guió i dos exemplars dels dissenys, un d'ells per als fons de l'Arxiu.
Art. 68. La filà desfila amb ordre, regularitat i necessària coherència, evitant retards o
avançaments excessius, que produirien talls, trencant la unitat de l'acte.
Art. 69. És competència del primer tro la seua distribució i ordenació al carrer i sobre ell recau
la responsabilitat de l'actuació de la filà.
Art. 70. La Junta de la filà ordena tot quant es refereix als seus actes interns propis, com a
assajos, desdejuni del glorier, berenar de Pasqua, entraetes, Nit de l’Olla, sopar del Mig Any,
etc., i quants s'estime convenient. La filà Cids presenta el seu programa intern amb detall de
tots els actes abans del Diumenge de Rams de cada any fester.
Art. 71. Qualsevol fester que, per raons socials o d'amistat, brinde un vestit de cid a una
persona aliena a la filà per a vestir-se en festes necessita el permís de la Junta Directiva.
Aquesta prerrogativa és vàlida per un sol any i únicament per a les persones residents fora
d'Alcoi. El fester corre amb el càrrec econòmic que la Junta estipule, en raó del temps de
permanència del convidat en els dies de la trilogia.

TÍTOL VII
DELS FESTERS
Art. 72. Els individus festers estan obligats a la disciplina de la filà i a complir l'ordenança de
la festa i les seues instruccions.
Art. 73. Els individus festers tenen els drets establits en l'art. 25 del present estatut, així com
les seues obligacions, que són:
a)
b)
c)
d)

Vestir el vestit complet de la filà pertanyent al seu sexe. Fora dels actes podrà
prescindir de peces accessòries.
Assistir a quants actes oficials prenga part la filà, especialment a l'Entrada,
Dianes, Processó i Alardo, si no vol perdre la facultat d'exigir drets a l'any
següent o quan intente eixir a la festa.
Comportar-se en els actes públics amb la dignitat i correcció que requereix la
festa i el respecte públic.
Obeir al primer tro i la seua Junta Directiva, que regeix l'ordre de la filà al carrer,
i les indicacions dels organitzadors dels actes.
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e)
f)
g)
h)

Complir les disposicions de l'Ordenança de l'Arcabusseria.
Acudir amb puntualitat als actes.
Satisfer les seues quotes i liquidar-les en les formes que determine l'Assemblea
General de la filà.
Posar immediatament en coneixement del primer tro qualsevol accident que
ocórrega perquè el comunique a la Junta Directiva de l'Associació de Sant Jordi.

Art. 74. Els individus festers tenen prohibit:
a) Prestar els vestits del seu disseny per a actes o espectacles públics que no siguen
les festes de Moros i Cristians d'Alcoi.
b) Utilitzar el disseny d'una altra filà o les seues peces accessòries.
Art. 75. Els individus festers ocupen en la filà els llocs que per a desfilar se'ls haja designat en
l'Assemblea General de Rams.
Art. 76. Perquè un individu fester puga exigir drets en els actes ordinaris, és requisit
indispensable acumular els punts suficients segons la roda, i haver satisfet les seues
obligacions i quotes.
Art. 77. Els actes de festa són personals i intransferibles en tots els casos.
Art. 78. La distribució de llocs es realitza a través de rotació de tots els individus que
reunisquen les condicions de l'article 76 del present document, i els drets del qual no estiguen
en suspensió per aplicació de normes reglamentàries.
Art. 79. Aquestes normes es creen per a donar brillantor i participació a tots els actes de festa,
incloent la segona Diana, Processó General, i tots aquells que la participació massiva
signifique esplendor i harmonia festiva.
Art. 80. La roda d'actes s'estableix a partir de quatre llistes independents, en les quals es
determina, de la següent manera, els festers als quals correspon acte:
1. El primer tram de l'esquadra (del Partidor al teatre Calderón), el realitzen 11
festers (deu i un cap) tal com estipula l'Ordenança de la Festa.
2. El segon tram de l'esquadra (del teatre Calderón fins al pont de Cervantes), el
realitzen 11 festers (deu i un cap) tal com estipula l'Ordenança de la Festa.
3. La Primera Diana la realitzen 22 festers, que es divideixen en dos grups d'onze
(deu individus i un cap) per a cobrir cadascun dels dos trams de la desfilada, tal
com estipula l'Ordenança de la Festa:
a) Primer tram: Ajuntament – Partidor
b) Diana del Carbonat: Partidor – teatre Calderón.
4. La Processó General i la Segona Diana es realitzen, almenys, per 22 individus.
Per a un millor lluïment i esplendor de la filà en aquests actes, es regula la
participació segons als articles 81, 82, 83, 84, 85 i 86.

Filà Cids – Reglament de règimen intern 12

Art. 81. Per a triar als individus festers als quals correspon l'esquadra es confeccionen dues
llistes, corresponents als dos trams en els quals es divideix l'acte. En el cas de la Primera
Diana, es confecciona una llista única. Les llistes dels trams d'esquadra es basen en les
clàusules addicionals 1a i 4a, mentre que la relació de la Diana ho fa en la 2a i 4a. En tots dos
casos, se segueix un ordre de major a menor puntuació en primer terme, i d'antiguitat en segon.
Art. 82. Els noms dels festers que, per torn, participen en la Segona Diana i la Processó
General es trien a través d'una llista única per als dos actes, que es regeix exclusivament per
l'ordre d'antiguitat dels individus festers, tal com s'estipula en les clàusules addicionals 3a i 4a.
Art. 83. Arribada l'Assemblea de Rams, es preguntarà a tots els individus, d'acord amb l'ordre
establit en l'article 80, si accepten o rebutgen l'acte fins a completar els 22 llocs de la Primera
Diana i els onze llocs de cada tram de l'esquadra.
La sol·licitud de l'acte és personal. Pot ser delegada, sempre per escrit, amb la signatura i còpia
del DNI del sol·licitant.
També es nomena als 22 individus que prendran part en la Segona Diana i als 22 que ho faran
en la Processó General.
Art. 84. La no acceptació dels dos trams de l'esquadra o de la Primera Diana en l'Assemblea
General de Ramos no implica, en cap cas, la pèrdua de cap dret com fester.
Les llistes dels dos trams d'esquadra són independents, i en ambdues s'apliquen les
bonificacions i sancions que estipula aquest reglament. Els festers no podran desenvolupar tots
dos trams en un mateix any.
Art. 85. La Processó General i la Segona Diana són actes obligatoris.
Art. 86. Per a aconseguir una major participació en aquests actes de festa, la Junta Directiva,
per norma, aplica la següent taula de sancions i bonificacions que afecta a la puntuació que
cada fester posseïsca en les llistes corresponents als trams de l'esquadra.
- festers als quals els corresponga el torn i no assistisquen: -2
- festers que assistisquen de forma voluntària: +0’5
- festers que accepten Diana o esquadra i no assistisquen: -2
No obstant això, les sancions no són aplicable en els casos que per causes molt justificades
així ho requerisquen, segons el parer de la Junta Directiva.
Art. 87. L'Assemblea General de la filà pot, no obstant això, alçar o imposar la sanció de
l'article anterior, a proposta de la Junta Directiva, si així ho creguera oportú.
Art. 88. Abans de participar en aquests actes, els individus festers nomenats a aquest efecte,
han d'acreditar-se al delegat o representant de la Junta Directiva a través d'un distintiu facilitat
per a l'ocasió.
Art. 89. El primer tro i el darrer tro estan exempts de sancions, en virtut de les seues
obligacions envers la filà. Sí que poden optar a bonificacions en el cas que prenguen part
activa en la Segona Diana o Processó General com festers de base, acollint-se al reglamentat
en el present estatut.
A la resta de la Junta Directiva se'ls aplica l'estipulat en el present document, fins i tot a
l'encarregat d'organitzar l'acte, malgrat no vestir el disseny complet.
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Els individus festers de la filà que pertanyen a l'Assemblea General de l'Associació de Sant
Jordi, queden exempts de sancions i bonificacions, donades les seues obligacions amb la
màxima institució de la festa.
En els anys de càrrec, la Junta Directiva ha de nomenar, per ordre, als 22 individus que
realitzen la Segona Diana i els 22 que participen per torn en la Processó General, estant
exempts de ser nomenats i, per tant, de rebre sancions o bonificacions, tots els individus
festers que participen en els sguicis de la filà Cids.
Art. 90. En l'Assemblea General de maig i sobre la base de cada llista es procedeix a la seua
actualització anual. Per a això s'estableix la següent baremació:
- Esquadra (Primer i segon tram): -9 punts
- Primera Diana ( Primer tram): -9 punts
- Primera Diana (Segon tram): -8,5 punts
- Categories inferiors: +0,5 punt
- Tots els individus festers: +1 punt
Art. 91. Una vegada actualitzades, les dues llistes de l'esquadra i l'única de Primera Diana
s'exposen en el tauler d'anuncis de la filà des de set dies abans a l'Assemblea General de Maig
i allí romanen durant tot l'any. Sobre els llistats dels dos trams de l'esquadra s'apliquen les
sancions i bonificacions que s'acorden en el present estatut, així com els que puga aprovar en
Assemblea General Extraordinària que a aquest efecte es convoque.
Art. 92. La Junta Directiva publicarà en el tauler d'anuncis, amb una setmana d'antelació a
l'Assemblea General de Ramos, una relació amb l'ordre de sol·licitud per a cada tram de
l'esquadra i la Primera Diana.
També publicarà les llistes amb els festers als quals els correspon per obligatorietat la Segona
Diana i la Processó General.
Art. 93. Els individus festers de nou ingrés, així com els que passen de cadet a fester,
s'inclouen directament en les dues llistes d'esquadra amb la puntuació que ostenten en aqueix
moment.
Art. 94. La Junta de la filà pot reservar-se fins a dos llocs en les esquadres i les dianes per a
atendre obligacions socials que pogueren presentar-se.
Art. 95. Cap individu fester pot repetir el càrrec de glorier mentre hi haja algú amb dret a eixir
a la festa que ho sol·licite per correspondre-li el torn. És imprescindible realitzar la Glòria de
l'Hospital abans que l'oficial. En cas que dos individus en igualtat de condicions desitgen
ostentar el glorier, preval l'antiguitat.
Art. 96. En l'Assemblea General del Mig Any es designa el Glorier Infantil segons els
requisits i processos d'elecció detallats a continuació.
REQUISITS: Ser protector de la Associació de Sant Jordi i complir 8, 9 o 10 anys l'any de
presentació del càrrec.
PROCÉS D'ELECCIÓ: L'elecció es realitzarà per antiguitat del xiquet o xiqueta en la filà,
considerant que l'antiguitat es comptabilitzarà per any natural de pertinença a la filà del
candidat o candidata. Si solament hi haguera una candidatura l'antiguitat de la qual siga major
que la resta, es nomenarà glorier infantil al xiquet o xiqueta representant d'aqueixa
candidatura; per contra, si hi haguera més d'una candidatura amb la mateixa antiguitat
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màxima, l'elecció s'haurà de realitzar per sorteig entre totes les candidatures coincidents amb
aqueixa major antiguitat. En cas de no haver-hi peticions, el Glorier Infantil serà designat per
la Junta Directiva, que prendrà les decisions oportunes per a tindre representació en la Glòria
Infantil.
Art. 97. Els caps de Diana i Esquadra es distribueixen de la següent forma:
a) Diana, dos caps:
- Des de l’arrancà fins al Partidor.
- Des del Partidor fins al final.
b) Entrada, dos caps:
- Des de l’arrancà fins al Calderón.
- Des del Calderón fins al final.
En casos extraordinaris pot autoritzar-se un altre cap per la Junta Directiva de la filà. Els caps
de Diana i esquadra són de lliure elecció entre els seus components, amb el vistiplau de la
Junta Directiva.
Art. 98. La filà Cids té l'obligació d'exercir tres esquadres especials: alferes, capità i Mig.
L'elecció dels individus festers que formen l'esquadra especial es regeix per les següents
normes:
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)

i)

Les esquadres especials han de presentar-se per grups de 15 festers,
especificant els noms dels 12 fixos i dels tres reserves.
En el cas que únicament es presente un grup, automàticament queda
designat com a esquadra.
Si són dos o més els grups presentats, l'esquadra la realitza aquell que,
una vegada sumats els números d'antiguitat dels quinze components,
obtinga menor número total.
A l'individu que es presente en un grup i ja haja realitzat la mateixa
esquadra amb anterioritat, se li assigna el mateix número de l'individu
fester que figure com a últim en els llistats oficials de la filà en data de
l'elecció.
L'elecció de l'esquadra especial es realitza un any i mig abans d'ostentar
el càrrec, en l'Assemblea General del Mig Any. Per a això, és necessari
que es presente la relació d'aspirants a ostentar l'esquadra a la Junta
Directiva amb quinze dies d'antelació a l'Assemblea per a establir el
barem de cada grup.
En els anys de càrrec, durant l'Assemblea en la qual es decidisca
l'esquadra de l'alferes, es decideix també la del capità.
Cap individu fester pot presentar-se en dues llistes diferents.
Les substitucions dels components de l'esquadra han d'atendre causes
justificades, utilitzant per a això els tres individus reserves. Els canvis es
realitzen, com a màxim, amb sis mesos d'antelació al dia de l'Entrada per
a poder així facilitar, en cas d'incompliment d'alguns punts, l'accés del
següent grup amb menor número total, sempre que complisca tots els
requisits.
Sí que es poden realitzar substitucions dins dels sis últims mesos per
causes de força major, com a dol o malaltia.
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j)

k)
l)

En tots els casos, se substitueix a un integrant fix de l'esquadra per un
reserva. En cas d'esgotar-se els suplents, uns altres festers poden accedir
al grup, sempre que compten amb una puntuació menor que el fester
sortint i no haguera realitzat ja l'esquadra en qüestió.
En l'Assemblea General del Mig Any prèvia a trilogia en què s'ostente el
càrrec, han de quedar perfilats els dotze esquadrers fixos, així com els
dos reserves.
La Junta Directiva té potestat per a solucionar qualsevol cas no
reglamentat en aquest articulat.

TÍTOL VIII
HONORS, INSÍGNIES, SANCIONS
Art. 99. Els actes benèfics que la filà organitza són els següents:
a)
b)

La visita que cada any la Festa celebra al Sanatori de Fontilles, amb
assistència i donació voluntària que disposa la Junta Directiva de la filà.
L'assistència d'un glorier, el mateix dia de la Glòria, als centres que
l'Associació de Sant Jordi estimara oportú, amb la finalitat d'obsequiar als
malalts.

Art. 100. Aquests actes benèfics poden ser alterats segons el parer de la Junta de la filà,
suprimits o augmentats, amb l'aprovació de l'Assemblea General.
Art. 101. A més dels títols de Soci d'Honor, exposat en l'article 16 del present estatut, la filà
pot honrar, sense lliurament de tal títol, a persones o a entitats. Sí que pot concedir distintius
propis o pergamins, sense que les seues característiques siguen iguals als atorgats per
l'Associació de Sant Jordi.
Art. 102. La filà té banderí propi, en el qual figura el seu escut i denominació. L'escut és el
mateix que figure en el banderí.
Art. 103. La filà utilitza en els seus escrits un segell amb la imatge de Sant Jordi i la llegenda
FILÀ CIDS-ALCOI.
Art. 104. El primer tro i els socis de la filà poden utilitzar les insígnies que es determinen en el
Títol VI, capítol II de l'estatut de l'Associació. També poden usar botons de solapa amb l'escut
heràldic representatiu de la filà o les seues insígnies honorífiques, així com les insígnies
creades amb motiu dels anys de càrrec, sempre amb el beneplàcit de l'Associació.
Art. 105. Els socis, i els qui visten el vestit fester o prenguen part en la festa de qualsevol
forma, estan en el deure de respectar i complir, en el que els afecte, el que es preveu en aquest
estatut, en el de l'Associació i en l'Ordenança de la festa, així com les disposicions que emanen
de l'Assemblea General i dicte la Junta Directiva.
Art. 106. Els qui de qualsevol manera falten a aquest deure poden ser sancionats d'acord amb
l'escala disposada en l'article 107. És competència de la Junta qualificar al seu judici les
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infraccions i l'aplicació de les normes establides en el present document. Sense perjudici de
l'anterior, les sancions molt greus hauran de ser confirmades, en qualsevol cas, per
l'Assemblea general de la filà. Les infraccions poden ser lleus, greus i molt greus. Les de
caràcter més greu s'han de comunicar a l'Associació. Les sancions s'apliquen de forma
immediata.
Art. 107. Als socis se'ls pot aplicar la següent escala de sancions:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Amonestació verbal.
Amonestació per escrit.
Multa fins a la quantia permesa per les autoritats civils. Podrà ser conjunta a
una amonestació. L'impagament de la multa suposa sempre la suspensió de
drets fins al seu desemborsament.
Suspensió temporal de drets.
Suspensió temporal de càrrecs o prohibició d'assumir-los.
Expulsió de la filà.
Expulsió de l'Associació i consegüent prohibició de pertànyer a cap filà, i
prendre part en la festa.

Art. 108. Quant als associats, són infraccions:
a) Greus:
- Les manifestacions o actuacions públiques, verbals o escrites, clarament
injurioses contra l'Associació i les seues finalitats.
- La reincidència en infraccions lleus en els tres anys següents.
b) Molt greus:
- La reincidència en infraccions greus en els anys següents.
c) Totes les altres es consideren com a lleus.
Art. 109. A les infraccions lleus comeses pels associats se'ls aplica les sancions a), b) o c) de
l'article 107. A les greus, les sanciones d) i e), i les molt greus, la f) i g). La multa podrà
imposar-se també acompanyant sancions greus i molt greus. S'atendrà sempre les
circumstàncies concurrents.
Art. 110. L'impagament de quotes en els terminis previstos suposa la suspensió immediata
fins al seu pagament de qualsevol dret que puga al·legar un associat, després de ser requerit de
pagament. I causen baixa per voluntat tàcita (article 27) si no realitzen el pagament de quotes o
multa al segon requeriment escrit.
Art. 111. Als associats festers se'ls ha d'aplicar el preceptuat en els articles 107 i 108, i a més
les infraccions específicament festeres, així com el que s'estableix en l'article 109, sense
perjudici del regulat en l'article 26.
Art. 112. Com a mesures prèvies d'aplicació immediata durant el desenvolupament dels actes
oficials per a evitar el seu desordre i cuidant per la seguretat i dignitat de la Festa, sense
perjudici de les sancions que procedisquen, el primer tro o els components de la Junta
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Directiva de la filà i l'Associació encarregats de l'organització de l'acte, poden obligar a retirarse de la formació i del carrer, acudint per força pública si fora necessari, als qui:
a)
b)
c)
d)
e)

No guarden el degut componiment i probitat.
Si el seu vestuari o equip desdiu notòriament del conjunt de la festa, o no
estiguera autoritzat.
Si amb les seues paraules, gestos o actes, ofenguera al respecte públic.
Si incomplira l'ordenança de l'Arcabusseria.
Si s'insubordinara i no acatara les ordres del primer tro o dels organitzadors de
l'acte.

Tot això es considera infracció lleu en els punts a), b) i c), greu en el punt d), sempre que la
infracció supose un risc per a les persones, i molt greu en el punt e).
Art. 113. Amb caràcter general, els festers tenen les següents prohibicions:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Prestar els vestits del seu disseny per a actes o espectacles públics que no
siguen la festa de Moros i Cristians d'Alcoi.
Utilitzar el disseny d'una altra filà o les seues peces accessòries.
Prendre part en els actes oficials sense el disseny complet. No obstant això,
fora d'aquests actes i també en el Alardo es pot prescindir de peces
accessòries (casc, capa, etc.).
Fer pel seu compte o prendre part amb el seu disseny en representacions o
simulacres de Moros i Cristians, dins o fora d'Alcoi, si no es troben subjectes
a la disciplina de l'Associació o compten amb la seua aprovació.
Donar moviment de gir a les seues esquadres en les entrades, excepte on
s'assenyale.
Interceptar el pas d'altres filaes o marxar en direcció oposada als quals estan
actuant, ni encara amb pretext que iniciaran la seua desfilada. En aquest cas
ha de realitzar quantes marrades siguen necessaris.
Tolerar que els festers disparen trons solts o sobre objectes en l’Alardo.
Fer sorolls o tocar música que obstaculitze el normal desenvolupament de la
Missa Major, de les Ambaixades, o de qualsevol acte oficial.

L'incompliment d'aquestes prohibicions es considera com a falta lleu.
Art. 114. Els qui voluntàriament, per negligència o indiferència inexcusables, causen
perjudicis a la filà, a l'Associació o a les persones o coses, són responsables amb subjecció a la
Llei. Aquells que autoritzen a festers o cartutxers menors de 16 anys en l'acte del dispar són
responsables d'ells amb subjecció a la Llei.
Art. 115. Les persones han de respondre individualment i pels menors l'han de fer als qui
civilment corresponga segons la Llei. Si la causa del perjudici és l'actuació de la filà, respon
l'individu si fora conegut i la filà en cas que no ho fora.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA. S'elimina la categoria de Ximena i l'annex que regulava
l'esmentada categoria, no obstant això, hi haurà una moratòria fins a l'any 2024 amb les dones
que actualment estiguen inscrites, no podent-se incorporar nous membres a partir de l'entrada
en vigor del present reglament de règim intern.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA. Aquells individus que pertanyent a la categoria de fester
preferent en l'actualitat, i així ho sol·liciten, podran romandre en ella amb els drets i deures
que tenien abans de l'aprovació d'aquesta modificació del reglament de règim intern i abonant
la quota de 390 euros que estan pagant en l'actualitat.
ALCOI, 19 DE NOVEMBRE DE 2019
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EPÍLEG

E

l present reglament entra en vigor de forma immediata a la
seua aprovació per la Junta Directiva de l'Associació de
Sant Jordi, de la resolució definitiva de la qual és necessari
donar compte a la filà en Assemblea General.
Una vegada siguen efectius, queden derogats tots els reglaments i
normes aprovades amb anterioritat i que regien en la filà Cids.
Aquest reglament està basat en l'estatut de l'Associació de Sant
Jordi.
Alcoi, novembre de dos mil dènou.

