IDEARI DELS
FALCONS DE
VILANOVA I LA
GELTRÚ

1. Origen de falcons
Els Falcons som una manifestació de cultura tradicional i popular catalana que
consisteix en la construcció i execució de figures humanes. Són el resultat de la
transformació i evolució dels falcons creats per la Federació de Joves Cristians de
Catalunya el 1932, que s’havien concebut com una traducció literal del Sókols
txecoslovacs, una organització de gimnàstica creada el 1862 a l'actual República
Txeca que tenia un caràcter marcadament educatiu i de culturització.
2. Llibertat dels pobles
Els drets humans tenen la seva correlació en els drets dels pobles. Des de la nostra
identitat nacional som sensibles al dret elemental de cada poble a decidir sobre el
seu futur i el seu desenvolupament social, econòmic i cultural.
Els Falcons de Vilanova i la Geltrú ens comprometem amb els drets que Catalunya
té com a poble, així con els de qualsevol altre, amb la voluntat de treballar per a la
germanor universal des de la nostra condició de catalans i catalanes.
3. Llengua i cultura
El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és també la llengua habitual d’ús de la
colla en totes les seves activitats.
La colla viu una catalanitat oberta a totes les cultures, amb un respecte especial per
altres tradicions, llengües i formes d’expressió pròpies dels ciutadans de la nostra
terra.
Quan es realitzen activitats en altres comunitats culturals, ho fem des del respecte i
l’arrelament als trets propis de cada poble.
4. Sobirania nacional
Falcons de Vilanova i la Geltrú és una entitat que dóna suport a la sobirania nacional
i social de Catalunya.
La colla defensa els drets del poble català, i sempre que així se li ho demani i sigui
possible, recolzarà i participarà en actes que donin suport a la sobirania nacional i
social de Catalunya.

5. Participació
Des dels Falcons de Vilanova i la Geltrú entenem que som responsables de la
realitat que vivim i, per tant, com a individus actius i compromesos, treballem per la
participació real i activa.
Falcons de Vilanova i la Geltrú és una entitat que utilitza el mètode assembleari com
a mesura participativa, hotritzontal i igualitària, fomentant la participació dels
membres de totes les edats encara que només tinguin dret a veu.
Paral·lelament, es treballa per enfortir el teixit associatiu amb caràcter solidari i de
participació activa, possibilitant que l’entitat sigui una escola de civisme i de treball
voluntari.
6. Responsabilitat
Formar part d’un projecte i d’una societat implica responsabilitzar-se dels propis
actes i fer que aquests siguin coherents amb els nostres ideals i compromisos.
Des de Falcons de Vilanova entenem que formar part del col·lectiu implica fer-se
responsable un mateix de les accions pròpies i entendre la responsabilitat que
prenen les altres persones, així com la necessitat de la col·laboració conjunta,
respectant així la riquesa i diversitat del grup.
En aquest sentit, els Falcons de Vilanova i la Geltrú apostem per:
-

Prendre partit en les qüestions que ens envolten quotidianament
Respectar l’entorn
Ser conscients dels nostres límits i les nostres capacitats i actuar
coherentment amb això
Ser conscients dels límits i capacitats de les persones que ens envolten, per
a aprofitar la força del treball en grup

7. Equitat
Falcons de Vilanova i la Geltrú es compromet a treballar a partir del valor de l'equitat
i, alhora, prendre consciència de les desigualtats que ens envolten, denunciar-les i
no perpetuar-les.
Per aquest motiu, entre els nostres ideals figuren els següents:
-

-

Respectar les diferències i entendre la riquesa de la diversitat
Promoure i crear espais lliures de desigualtat i esdevenir persones sense
prejudicis i respectuoses amb nosaltres mateixos i amb el col·lectiu, entenent
que el benestar personal no és possible sense el del grup i a la inversa
Fer camí cap a una societat més justa i lliure de discriminacions
Fomentar la convivència front les actituds excloents d’intolerància cap a la
diversitat

8. Actituds i gènere
Falcons de Vilanova i la Geltrú es compromet a cercar la igualtat entre gènere, així
com la nul·la discriminació per identitat de gènere, de sexe i d’orientació sexual.
Al mateix temps, apostem per assenyalar actituds sexistes, discriminatòries i/o
opressores del nostre entorn per erradicar-les.

Aquest ideari ha estat aprovat per una assemblea extraordinària, celebrada el 17 de
desembre del 2017 al Centre Cívic de la Geltrú.

