
FOMENT DE LES TRADICIONS CATALANES
REGLAMENT DEL PUBILLATGE

Eleccions de pubilles i hereus
Requisits
1- El Foment de les Tradicions Catalanes, recomana  que les noies i nois aspirants a pubilles i hereus, jasiguin locals o comarcals, tinguin entre 16 i 21 anys. En tot cas, en l’elecció de la Pubilla i l’Hereu deCatalunya s’exigirà entre 16 i màxim 23 anys complerts d’edat.2- Cal que siguin solters/es en qualsevol tipus d’elecció.
Pubilles i hereus universitaris.
1,-  Són  aquells  que  una  universitat  elegeix  perquè  siguin  els  seus  representants,  però  no  podranparticipar a cap elecció comarcal, ni nacional.2,-  Podran participar a les cercaviles de les proclamacions locals,  comarcals i inter-comarcals,  si elsAjuntaments i/o organitzadors així ho contemplen.
Pubilles i hereus locals
1- Són aquells  que una població  elegeix  perquè siguin  els  seus  representants i  puguin  participar  enl’elecció comarcal i nacional.2- Si l’ajuntament o entitat organitzadora ho creu convenient podran elegir també:dames, fadrins, pubilletes, hereuets, damisel·les i fadrinets.3- En el cas d’elegir representants infantils, el Foment aconsella que no tinguin més de 10 anys.4- Els representants locals (Pubilla, Dames, Hereu, Fadrins, Pubilletes, Dametes,Hereuets i Fadrinets)lluiran les bandes i faixes de color blanc amb l’escut de la població.
Pubilles i hereus comarcals
1- Són aquells que una comarca elegeix perquè siguin els seus representants.
2- Si els organitzadors (pobles participants o Consell  Comarcal)  ho creuen convenient podran elegirtambé: dames i fadrins.
3- Els representants comarcals (Pubilles, Dames, Hereu i Fadrins) lluiran les bandes i faixes o faixinsde color blau, amb l’escut de la comarca.
4- En  casos  excepcionals  i  prèvia  autorització  del  Foment  de  les  Tradicions  Catalanes,  es  podrancelebrar certàmens Inter-comarcals, lluiran les bandes i faixes de color vermell.



Pubilles i hereus de títol nacional
1- Són aquells que representen totes les pubilles i hereus dels pobles i comarques de Catalunya i seranescollides per un jurat designat pel Foment de les Tradicions Catalanes.2- L’elecció  de  les pubilles  i  hereus  de  títol  nacional  és  organitzada pel  Foment  de  les  TradicionsCatalanes,  amb  la  col·laboració  d’aquella  població  que  s’hagi  ofert  a  acollir  l’elecció,  i  de  lesinstitucions catalanes (polítiques i econòmiques).3- Hi podran participar totes les pubilles i hereus amb títol vigent o amb títol corresponent a un altreany, sempre que no hagin participat en una edició anterior i compleixin els requisits expressats alcomençament.4- D’entre tots els participants s’atorgaran els següents títols:

 Pubilla de Catalunya.
 Hereu de Catalunya.
 Pubilla de les Comarques Barcelonines.
 Hereu de les Comarques Barcelonines.
 Pubilla de les Comarques Gironines.
 Hereu de les Comarques Gironines.
 Pubilla de les Comarques Lleidatanes.
 Hereu de les Comarques Lleidatanes.
 Pubilla de les Comarques Tarragonines.
 Hereu de les Comarques Tarragonines.

5-Les pubilles i els hereus territorials, seran nomenades/ts en l’ordre que estableixi el Jurat per tal derepresentar a la Pubilla de Catalunya o substituir-la en cas necessari.6-Les pubilles i hereu de títols nacionals, lluiran les bandes i faixes següents:
 Pubilla de Catalunya: banda amb la bandera catalana i l’escut de Catalunya.
 Hereu de Catalunya: faixa blanca i a mig camal la senyera i l’escut de Catalunya.
 Pubilles i Hereus Territorials: banda o faixa de color blanc i a mig camal color or vell i l’escut dela capital de la circumscripció a la que representi.

Altres consideracions
1- Els títols atorgats, ja siguin locals, comarcals, territorials o de Catalunya són de caràcter anual ofins a la propera elecció, llevat que hagin passat més de dos anys des de la darrera elecció.2- El Foment de les Tradicions Catalanes aconsella que, les pubilles i hereus participants en l’eleccióde la Pubilla i l’Hereu de Catalunya hagin participat abans en les eleccions intercomarcals i/ocomarcals.3- En l’elecció de la Pubilla i Hereu de Catalunya,  el Foment de les Tradicions Catalanes,  nomésacceptarà com a candidats a les pubilles i hereus intercomarcals, comarcals i locals.4- El  Foment  de  les  Tradicions  Catalanes  demana  a  les  pubilles  i  hereus  que  assoleixin  títolssuperiors al local, que només portin la banda acreditativa del darrer títol assolit.5- En els actes institucionals i de representació del Foment, la Pubilla i l’Hereu de Catalunya, lesPubilles i els Hereus Territorials, només lluiran la banda o faixa acreditativa d’aquest títol.6- Per faltes greus el Foment de les Tradicions Catalanes, pot destituir-los del Títol.

  


