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Protocol de l’APLEC JOVE BASTONER de Catalunya
Preàmbul
El teixit associatiu que conforma el Ball de Bastons de Catalunya és any rere any més ampli i
divers, i per tant més enriquit. Aquest augment continu en nombre d’entitats que promouen i
difonen el Ball de Bastons es veu reflectit en el nombre de poblacions que tenen una o més
colles de Ball de Bastons, en el nombre d’escoles que demanen tallers sobre aquesta dansa, en
el nombre de treballs d’investigació que es promouen arreu del territori, etc. però també en la
participació activa del jovent en aquesta branca de la cultura popular.
La importància i rellevància de la participació del jovent en qualsevol tipus d’entitat és clau
perquè aquesta tingui el futur assegurat a mig termini i és, en moltes ocasions, pedra angular
perquè es puguin dur a terme segons quines iniciatives la qual sense aquest gruix de persones
d’entre 16 anys i 30 anys no seria possible o no tindria continuïtat. El teixit associatiu català és
dels més potents de tot el planeta però en moltes ocasions té certes dificultats per trobar
sinergies naturals amb aquesta franja d’edat, arribant a punts que hi ha associacions en la qual
és inexistent.
Precisament perquè aquest fet no succeeixi al Ball de Bastons en cap de les seves localitats, la
Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya té la clara intenció de promoure accions per tal
d’atraure el jovent a aquesta dansa tan antiga i amb tanta força.
La proposta més gran i per excel·lència resultant d’aquesta inquietud i aquesta intenció ha estat
la celebració de l’APLEC JOVE BASTONER de Catalunya (AJB): una plataforma a partir de la qual
es pugui aconseguir arribar al màxim de joves de Catalunya perquè participin activament tant
en la cultura popular catalana com en la presa de decisions i responsabilitats de les diferents
entitats que existeixen al llarg del territori. Un esdeveniment del i per al jovent. Un
esdeveniment que vagi més enllà d’una actuació puntual d’un sol dia i cerqui els espais
necessaris per poder oferir un punt de trobada de diversos dies entre les diferents joves que
participen en el món del Ball de Bastons. Un esdeveniment on es preparin diferents dinàmiques
i activitats amb la finalitat que el jovent es conegui i pugui compartir experiències viscudes
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relacionades amb la cultura popular, i més concretament, amb el Ball de Bastons.

La Junta de la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya
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Qui organitza l’Aplec Jove Bastoner de Catalunya?
La colla bastonera sòcia de la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya del municipi
on es celebri l’Aplec, prèviament aprovat el seu projecte pels òrgans corresponents,
conjuntament amb la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya.
En localitats amb més d’una colla bastonera, i en el cas que l’organització no sigui conjunta,
l’organitzarà la colla sol·licitant d’aquesta població conjuntament amb la Coordinadora de
Ball de Bastons de Catalunya.
En el cas de celebrar l’Aplec Jove Bastoner en un municipi sense colla bastonera,
l’organitzadora serà únicament la Coordinadora de Ball de Bastons.

Qui decideix la població on es fa la Aplec Jove Bastoner?
La Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya a través de la seva Junta General. En
cas que aquesta ho considerés oportú, seria l’Assemblea General -com a òrgan de presa
de decisions més important i representatiu- qui decidiria el projecte guanyador.

Qui s’encarrega de dur a terme la Aplec Jove Bastoner?
La colla organitzadora (o colles organitzadores) de Ball de Bastons, amb el projecte triat,
amb la col·laboració de la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya. Tot i que la
responsabilitat principal recau en la colla o colles en qüestió, per raons d'urgència i/o força
major, la Coordinadora pot intervenir d’acord amb la colla organitzadora, en el decurs de
l’AJB, a fi de resoldre qualsevol incidència que es presenti, vetllant sempre pel bon
funcionament de la mateixa i el benestar de les colles participants.

Qui pot participar en l’Aplec Jove Bastoner?
L’Aplec Jove Bastoner és un esdeveniment limitat a les persones dansaires o músics que
tinguin una edat compresa entre 16 anys i 30 anys i que participin en colles de Ball de
Bastons federades a la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya. L’acte central de
l’AJB [la cercavila i/o actuació estàtica de Ball de Bastons] serà obert a tot el públic
assistent a la població acollidora de l’esdeveniment però la participació des de dins serà
per al jovent que satisfaci les dues condicions exposades anteriorment.
El jovent menor d’edat (però amb 16 anys en el moment de la celebració de l’Aplec)
podran venir sempre que aportessin prèviament a l’esdeveniment un permís signat
per la mare, pare o tutor legal.

Quins són els requisits per dur a terme l’Aplec Jove Bastoner?
A. Fer una sol·licitud dirigida a la Junta de la Coordinadora de Ball de Bastons de
Catalunya. El termini de presentació d’aquesta finalitzarà l’1 de gener de l’any anterior
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a l’organització. Exemple: Aplec Jove Bastoner del 2019 s’acaba el termini de
presentació l’1 de Gener de 2018.
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Si passat aquest termini no hi ha cap candidatura per l’organització, la Junta General
de la Coordinadora buscarà una organitzadora de la mateixa amb la intenció de no
perdre la continuïtat de l’esdeveniment.
B. Que la sol·licitud estigui recolzada per l’Ajuntament de la població, i aquest expressi el
suport a l’AJB adreçant una carta a la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya.
C. Que la colla organitzadora presenti a la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya
un projecte coherent i viable de l’acte, prenent especial atenció a la infraestructura,
serveis, programa i pressupost.
D. Que la colla de Ball de Bastons que ho demani sigui membre federada i a corrent de
pagament de la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya.

Criteris de la Coordinadora per seleccionar població i colla
Segons l’avaluació del projecte de l’AJB de cada colla, es consideraran els diferents ítems
a valorar:
A. Coincidència amb celebracions, commemoracions i dates especials.
B. Suport local a la candidatura per part d’altres entitats i institucions.
C. Proposta d’actes i actuacions fora del que seria el dia en concret de l’AJB.
D. Nivell organitzatiu de l’entitat sol·licitant.
E.

Repercussió i incidència posterior de l’AJB a la població i zona en qüestió.

F.

Objectius de l’AJB per la colla sol·licitant.

Compromisos que pren la colla organitzadora
- Mantenir una comunicació regular de l’estat de l’organització de l’AJB amb la Junta de la
Coordinadora, i sempre que se li requereixi, ja sigui assistint a una reunió de Junta o amb
entrevista amb els membres d’aquesta.
- Presentar l’AJB a l’Assemblea Ordinària de la Coordinadora del mateix any, donant
explicacions (data, inscripcions, recorregut de la cercavila, refrigeris, etc.) i la documentació
que es cregui oportuna a les colles assistents.
- En tota la comunicació de l’AJB, ja sigui física (cartells, programes de mà, etc.) com virtual
(mitjançant xarxes socials, comunicació digital, etc.) que faci la colla organitzadora, tindrà
ben present que ha d’incloure els logos d’aquesta manera:
o ORGANITZEN: La colla organitzadora i la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya
o COL·LABOREN: Generalitat de Catalunya (logotip que toqui).
Diputació de Barcelona/Tarragona/Lleida/Girona (si abona subvenció).
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Organismes oficials locals (Ajuntament, Consell Comarcal, etc.).
Entitats i empreses patrocinadores, siguin de la Coord. o de l’AJB.
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- Presentar i entregar la Memòria de l’AJB i l’Estat de Comptes de l’AJB a la Junta de la
Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya en el quadrimestre següent a la celebració de
l’AJB. En cas excepcional i prèvia sol·licitud de la colla organitzadora, es podrà prorrogar el
termini. En cas de no presentar la documentació requerida dins dels terminis establerts, la
Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya suspendrà l’abonament de la subvenció
inicialment aprovada.
- Emetre a les colles participants els documents acreditatius d’haver fet la inscripció a l’AJB
(factura i rebut) en el quadrimestre següent a la celebració de l’AJB en cas de no haver-ho
fet al moment de la inscripció.
- Emetre la factura per l’import acordat amb la Coordinadora en el quadrimestre següent a la
celebració de l’AJB.
- Dedicar el superàvit (si és el cas), a la divulgació i promoció del Ball de Bastons.
- Entregar a la Junta de la Coordinadora en el quadrimestre següent a la celebració de l’AJB,
una mostra de 2 unitats de tot el material realitzat, imprès, digitalitzat i/o editat per l’Aplec
amb destinació al fons de l’arxiu del Ball de Bastons de Catalunya. Aquesta ha d’incloure:
o Cartells de l’Aplec.
o Records de l’Aplec.
o Programes de l’Aplec.
o Fotografies de les colles participants.
o DVD’s si se n’ha fet.
o Altre material (samarretes, pins, gots, etc.)
- Facilitar a la Junta les variacions i/o novetats a les dades de les colles per actualitzar el
registre.
- Facilitar documentació com impresos, adreces de contactes i altres dades d’interès, que es
creguin útils i puguin fer servei a la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya.

Altres consideracions de l’APLEC Jove
- La intenció o objectiu principal de l’AJB no és exclusivament l’organització d’una actuació de
Ball de Bastons per part del jovent bastoner de Catalunya. Hem de pensar que la intenció és
que el Ball de Bastons sigui el pont de connexió però procurant oferir una sèrie d’activitats
que siguin atractives per les participants. És un Aplec perquè el jovent tingui el seu espai!
- La Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya, posarà a disposició de la colla
organitzadora l’Estàndard, les pancartes i exposicions bastoneres, així com el material editat
per la Coordinadora, des d’un mes abans i fins un mes després de l’AJB, sempre que la colla
organitzadora ho demani i es comprometi a retornar-ho dintre del mes següent a la
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realització d’aquesta. La colla organitzadora s’encarregarà del transport i bon estat del
material, fent-se càrrec de les reparacions pertinents si aquest patís desperfectes.
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- Aportació econòmica. La Coordinadora destinarà part del seu pressupost per a la celebració
de l’AJB. A més, recercarà subvencions i altres ajuts econòmics per part de les institucions
públiques les quals aniran íntegrament per a l’organització de l’esdeveniment.
- Autofinançament de l’Aplec. Entenent que és més que una actuació (intervenen altres
dinàmiques que podrien requerir material extra) i que hi ha una estada prolongada més enllà
d’un sol dia (per tant hi ha àpats i altres necessitats) hi haurà una inscripció econòmica per
part de les participants la qual es procurarà que sigui mínima però que en tot cas existirà i
s’avisarà des del primer dia de les inscripcions.
- L’Aplec Jove Bastoner tindrà una durada mínima de dos dies i una nit.
- En relació amb el punt anterior, hem de pensar i recordar que no és una actuació i prou. La
intenció és oferir espais de coneixença i debat entre el jovent assistent. Així doncs, és
recomanable fer tres dies i dues nits com a mínim per tal de tenir temps suficient per
crear les sinergies necessàries per treure’n bons resultats.
- La Coordinadora aconsella efectuar l’AJB amb una separació mínima d’un mes de la Trobada
Nacional de Bastoners de Catalunya.
- La Coordinadora recomana efectuar l’AJB en èpoques allunyades de finals de cursos,
setmanes d’exàmens finals, o altres espais de temps “complexos” per les estudiants.
- No hi haurà una distribució de colles! Cadascuna de les persones participants ho
farà a títol personal i no pas en nom de la seva colla. Si bé, l’actuació de Ball de Bastons
comptarà amb part del vestuari de les colles de cadascuna de les joves, es procurarà no fer
ús d’aquelles parts del vestuari que continguin l’escut oficial de l’entitat en qüestió. Hi haurà
en tot moment una clara intenció de barrejar el jovent mitjançant l’ús de les músiques i
coreografies pròpies de la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya -confeccionades en
la seva majoria en el I Aplec Jove Bastoner de Catalunya realitzat l’any 2017 a la població
de Salou-. Així i tot, es procurarà donar l’opció que si hi ha membres suficients d’una colla
per fer un dels seus balls propis i aquestes demanen fer-lo, podran fer la dansa amb prèvia
presentació del ball i el seu origen geogràfic.
- En relació amb el punt anterior, la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya procurarà
de confeccionar el material necessari perquè el jovent pugui sortir a l’actuació de forma
uniformada però sense fer ús dels escuts oficials de les diferents de colles de Ball de Bastons.
- En cap cas es promouran accions que posin en risc la salut o la integritat de les participants
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o terceres persones.
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ANNEX. Requisits Tècnics per l’Aplec Jove Bastoner
Prenent per referència l’edició anterior de l’Aplec Jove Bastoner, es fan una sèrie de
recomanacions pel que fa a l’organització d’aquest de cara a les següents edicions.

Inscripcions a l’Aplec Jove Bastoner
•

Dades de la persona: Nom i cognoms, edat en el moment de la celebració de l’aplec,
adreça electrònica i telèfon de contacte.

•

Colla a la qual pertany (la Coordinadora comprovarà la certesa de la informació).

•

Si és dansaire o músic.
o

En cas de ser músic, l’instrument o instruments que sap tocar i preguntar si
vol fer de músic o de dansaire durant l’actuació de Ball de Bastons prevista.

•

Al·lergògens, aspectes mèdics i altres aspectes alimentaris que s’ha de tenir en
compte.

•

Mitjà de transport per arribar a la població.

Pagament de la quota d’inscripció
•

Els pagaments es faran al número de compte de la Coordinadora de Ball de Bastons.

•

Es farà una paga i senyal un mes abans de l’esdeveniment.

•

La resta de la inscripció econòmica es podrà fer fins 3 dies abans de l’esdeveniment.
o

En casos excepcionals i amb prèvia sol·licitud, es podrà lliurar fins al mateix
dia d’inici de l’Aplec.

Estància de l’Aplec Jove Bastoner
•

Se cercarà un lloc suficientment gran com per acollir a totes les participants en el
mateix edifici (encara que en habitacions diferents). Aquest s’intentarà que sigui ofert
per les institucions i/o entitats locals per tal que no incrementi el cost econòmic de
l’esdeveniment.

•

Pensem que el jovent participant ha de dormir i ha de menjar però també ha de poder
anar a fer les seves necessitats que inclouen dutxar-se (encara que sigui amb horaris
pactats prèviament) i també té programades diferents dinàmiques interiors que
necessitarien un espai a part.
o

Ideal un poliesportiu o quelcom semblant on es pugui tenir accés a dutxes a
prop a la vegada que espais per dormir, espais on muntar les taules dels àpats
i espais on fer dinàmiques de forma separada.
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•

Aquest espai haurà de ser respectat per l’organització i el jovent participant. No
s’utilitzarà per a altres activitats no previstes per l’organització i que podrien
comprometre la integritat del propi espai cedit.
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Àpats
•

En funció dels dies i nits de l’edició, hi haurà més o menys àpats però en tot cas
tindrem en compte els àpats bàsics: esmorzar, dinar i sopar.
o

La mateixa proposta d’esmorzar podria servir per a un berenar. Tot i així,
aquest àpat quedarà opcional i es valoraria per a cada edició en funció de la
programació pactada.

•

S’ha de tenir cura de les diferents al·lèrgies o pràctiques alimentàries (vegetarianisme
i veganisme, entre altres) de les diferents persones que hi participen.
o

Fora d’aquestes incompatibilitats alimentàries, l’organització queda exempta
d’haver de preparar altres àpats especials.

•

En funció dels espais cedits per les institucions i/o entitats locals, es podran cuinar els
diferents àpats sempre que hi hagi com a mínim una persona amb els permisos de
manipulació d’aliments en regla.

Balls de l’Aplec Jove Bastoner
•

Les diferents delegacions territorials de la Coordinadora de Ball de Bastons de
Catalunya coordinaran diversos assajos previs a l’AJB per tal que les participants
puguin aprendre els diferents balls (els quals ja es troben al canal de youtube de la
Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya).

•

En cas que l’organització ho cregui oportú, es podran realitzar noves coreografies amb
noves músiques inèdites per a Ball de Bastons.

•

Durant l’AJB i previ a l’actuació, es faran assajos per repassar i ultimar els diferents
balls que es realitzaran durant la ballada oficial.

Actuació de Ball de Bastons de l’Aplec Jove Bastoner
•

Es faran els diferents balls acordats per l’organització i les participants, sempre
procurant de fer grups heterogenis en els quals hi hagi participants de totes les
territorials i de colles diferents.

•

La Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya procurarà, mitjançant les
subvencions i fons propis, que hi hagi músics suficients per a tots els grups de
dansaires.
o

En cas que hi hagi músics propis -perquè hi participen músics que volen fer de
músics i no dansaires- aquests tindran prioritat davant dels músics externs.

Temps lliure
•

En cas que l’organització previngui temps lliure per visitar la població acollidora de
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l’AJB o perquè el jovent pugui fer altres activitats, aquesta quedarà exempta de
qualsevol tipus de responsabilitat de possibles desperfectes tant materials com
personals a tercers.
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