El bon casteller...
1. Quan es pregunta, ell és el primer.




Informa sempre de la seva assistència
És el més puntual als assajos i actuacions.
Participa sempre que pot a tot.

2. De la higiene, no n’és auster.




Porta ungles arranades.
Es dutxa abans de l’assaig.
Cuida el seu alè.

3. De la seva imatge, n’és llaminer.





Als assajos porta pantaló llarg i camisa gruixuda.
A les actuacions porta pantaló blanc i camisa de la colla.
Si és canalla no es descuida mai el mocador pel casc.
Té la seva pròpia faixa identificada sempre a punt.

4. Fa silenci i no és groller.



Escolta i ajuda a que els altres escoltin.
Està atent i no surt de la zona d’assaig i/o actuació.

5. Dins la colla és el més feiner.




Munta i desmunta el terra atenuant.
Ajuda a portar paquets en les actuacions.
La colla sap que sempre pot comptar amb ell.

6. Sap que el treball és el millor conseller.





Participa sempre que pot en tots els assajos.
S’ofereix per les espatlleres.
Pregunta tot el que no veu clar o no entén.
Volta sempre i ajuda a totes les proves.

7. Assisteix sempre sense el joier.




Es treu arracades, piercings, rellotges, cadenes, pinces del cabell.
Si no s’ho pot treure, ho tapa amb esparadrap.
No menja xiclets durant els assajos i/o diades.

8. Riu i gaudeix sense ser un festivaler.





Si beu ho fa fora de l’àmbit de la colla.
Mai ho fa amb la roba de la colla.
Mai ho fa davant la canalla de la colla.
Porta amb orgull el nom de Gavarres

9. Ajuda a cultivar el viver.




Sempre que li és possible, porta amics als assajos.
Col·labora amb la promoció de la colla.
Participa en les campanyes d’informació.

10. Fa que els castells siguin una festa, i s’ho passa la mar de bé.

