COORDINADORA DE BALL DE BASTONS DE CATALUNYA

Benvolguda empresa o entitat,
Aquest document és el model de projecte amb el qual treballem amb les
empreses i entitats que volen contractar el Ball de Bastons per alguns dels seus
esdeveniments o actes. En aquest document podreu trobar informació sobre qui o què
és la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya, les propostes genèriques que fem
a les empreses i entitats com la vostra, el cost i el procediment a seguir per poder
comptar amb el Ball de Bastons en el vostre acte.
El següent document està estructurat de la següent manera:
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Ja per acabar us agraïm el temps dedicat al Ball de Bastons i us emplacem a què si
teniu més preguntes les feu per correu electrònic a coordinadora@balldebastons.cat

Una salutació cordial,

NIF: G43268077

Junta de la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya.

Centre Municipal de Cultura de Sant Andreu (Can Galta Cremat)
C/ Arquimedes, 30 08030 Barcelona Tlf. 933452584 Fax. 933452584
Web: www.balldebastons.cat E-mail: coordinadora@balldebastons.cat

PRESENTACIÓ DE LA COORDINADORA
La Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya és l'entitat que agrupa la majoria
d'associacions i entitats (anomenades col·loquialment colles) que promouen i difonen
el Ball de Bastons. Nascuda en assemblea el 29 de Setembre de 1985 a Vallgorguina,
fou el resultat a la necessitat organitzativa a nivell nacional per part de les Colles de
Ball de Bastons per tal de gestionar la Trobada Nacional de Bastoners de Catalunya.
Durant aquests trenta-tres anys, l’entitat ha vetllat pel bon funcionament de les
Trobades Nacionals però més que limitar-se a organitzar aquest únic esdeveniment, ha
estat treballant per donar resposta a les diferents inquietuds de la societat i de les
entitats que la conformen. Durant aquests trenta-tres anys ha procurat donar a
conèixer el Ball de Bastons a tots els públics i en tota la seva trajectòria, ha impulsat,
organitzat, col·laborat i patrocinat diversos projectes sobre Ball de Bastons a escala
nacional i altres àmbits geogràfics. Des dels seus inicis de fet, es va veure necessari que
aquest nou ens havia de servir per ser l'interlocutor vàlid i únic entre el Ball de Bastons
de Catalunya (com a conjunt) i les institucions o altres entitats tant de Catalunya com
de l'exterior, i així ha estat treballant per defensar tots els col·lectius de Ball de Bastons
del territori català.
Actualment, la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya està conformada per
gairebé noranta entitats o colles de Ball de Bastons, repartides per la diferent
geografia de Catalunya i és un mitjà actiu per a assessorar i ajudar a recuperar colles
desaparegudes i crear-ne de noves en indrets on no hi havia hagut anteriorment
presència d’aquesta dansa. A més, s’ha fet un lloc al món i s’està consolidant com a
pont entre les diferents regions del món on encara existeix dansa amb bastons fent
d’aquesta una entitat imprescindible per poder connectar els diferents col·lectius que
promouen una dansa considerada per molts com la dansa més antiga i internacional
del món.

PROPOSTES D’ACTUACIONS
Proposta 1: Taller
Amb una petita explicació sobre què és ser bastonera/bastoner i els elements bàsics del seu
vestuari, iniciaríem un taller on el públic podria fer un petit tastet sobre aquesta dansa amb
l’aprenentatge d’un o dos balls (possibilitat de tres en funció de l’edat, quantitat i com avanci
la pròpia classe) bàsics amb picades senzilles d’iniciació.
Edat recomanada: A partir dels 5 anys, sense límit superior d’edat.
No hi ha màxim de participants possibles en principi. S’ha de pactar el dia i l’horari per
poder veure si tenim monitors i bastons suficients per a tots els assistents.
Ideal per un públic amb ganes de participar i provar el que és veritablement tocar dos
bastons i fer-los sonar al ritme de la música. Recomanació d’una durada mínima d’1h.

Proposta 2: Actuació
Exhibició per part de les nostres colles bastoneres on el públic pot gaudir d’un seguit de danses
de Ball de Bastons. Aquesta opció es pot dividir en tres possibilitats en funció de les
característiques de l’esdeveniment i el resultat desitjat.
1. Amb una durada de 10 minuts: Participació d’una sola colla bastonera que realitzarà
una mitjana de 3-5 balls (a pactar amb l’organització).
Ideal per un públic que vol un petit tastet de cultura popular catalana dins la
qual trobem el Ball de Bastons.
2. Amb una durada d’entre 10 i 20 minuts: Participació d’1, 2 o 3 colles bastoneres (en
funció de l’espai i les característiques de l’esdeveniment) que alternarien torns però
que actuarien en el mateix interval de temps i farien una mostra de diferents estils i
acompanyaments musicals.
Ideal per un públic que vulgui veure més enllà d’un sol estil de ballar i
aprofundir una mica més en aquesta dansa mil·lenària i internacional.

3. Exhibicions superiors als 20 minuts: Participació de 2, 3 o més colles bastoneres.
L’objectiu és fer una mostra de diferents estils; amb la idea de fer amb el públic tot un
recorregut per les diferents regions de la terra del Ball de Bastons: Catalunya. En
funció de l’espai on es durà a terme i de la quantitat de temps, així com l’objectiu que
tingui l’entitat, institució o empresa contractant vers el seu públic, es pactarà el
nombre de colles bastoneres participants.
Ideal per un públic que vol gaudir d’una actuació diversa bastonera. Es podrà
gaudir dels trets característics que formen el món bastoner a Catalunya.

Proposta 3: Actuació + Taller
Partint de les dues opcions anteriors, es podria triar una de les tres possibilitats d’actuació i
afegir la realització d’un taller per una part (o el total) del públic. Aquesta tercera opció és molt
variable en funció de les característiques que vulguin els contractants.
Ideal per un públic que vol viure el Ball de Bastons des de dins aprenent
coreografies senzilles però que també volen veure els grups de dansaires
professionals fent les danses més complicades i mogudes de la seva entitat.

COST I PROCEDIMENT A SEGUIR
El cost establert, per defecte, a qualsevol tipus d’acte és d’entre 400€ i 500€ per colla. Aquest
preu és negociable segons les particularitats de l’esdeveniment. Dins d’aquest preu, ja va
inclòs tot el necessari per dur a terme l’acte: des del transport i la música en directe, fins a la
totalitat de les gestions per tal de garantir el bon funcionament i fer que el resultat final sigui
el previst per l’organització o millor.
La forma de contractar el Ball de Bastons pel vostre esdeveniment és tan senzill com enviar un
correu electrònic a l’adreça coordinadora@balldebastons.cat amb la informació de l’entitat
contractant, el motiu de l’esdeveniment i característiques d’aquest [lloc, dia i hora
(aproximada) prevista] i model de proposta de Ball de Bastons que es voldria.

Un cop rebuda la informació, respondríem a la vostra sol·licitud confirmant la rebuda i
comentant tot allò que sigui necessari per a tenir tota la informació necessària. Un cop pactat
el model de proposta buscada, ens encarregaríem de cercar colles de Ball de Bastons
disponibles i disposades a participar en l’esdeveniment. Amb les colles que podrien assistir, es
confeccionaria un document pdf. a l’empresa organitzadora on hi hauria el llistat de possibles
colles a triar amb el nom, un parell de fotografies i un parell d’enllaços web per colla amb la
finalitat de poder observar l’estil coreogràfic i musical de l’entitat en qüestió. Amb el
document, l’empresa contractant podrà triar la colla que més s’adapta al seu esdeveniment
[per exemple, aquella que té un vestuari amb els colors del propi esdeveniment].
En cas que hi hagués cap pregunta o suggeriment, restarem sempre a la vostra
disposició per mirar d’adaptar-nos al màxim a les seves necessitats.
En cas que l’empresa contractant decidís no triar la colla, la Coordinadora seria
l’encarregada de finalitzar el procés de selecció.

INFORMACIÓ ADDICIONAL
A qualsevol de les opcions esmentades anteriorment, es pot afegir (sense cap cost addicional)
la possibilitat d’una presentació i explicació més detallada sobre els diversos elements del ball
de bastons (així com una petita introducció a la seva història). En aquesta secció hi ha tot de
material audiovisual per il·lustrar al públic tot de components que constitueixen el gran món
del Ball de Bastons tant a Catalunya com a la resta del món.
Totes les condicions preestablertes són revisables. Per qualsevol suggeriment, proposta o
possible canvi, contacteu amb la nostra entitat a través dels canals de comunicació oficials i
ens posarem en contacte amb vosaltres tan aviat com es pugui. La nostra intenció és que el
Ball de Bastons hi sigui present i en base aquest precepte, treballem. Així doncs, no dubteu en
contactar amb nosaltres i de ben segur que trobarem la manera de portar el Ball de Bastons als
vostres actes i esdeveniments.

