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COORDINADORA DE BALL DE BASTONS DE CATALUNYA

TOTHOM POT FER BALL DE BASTONS
INTRODUCCIÓ
La Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya és l’entitat que engloba la majoria de colles de
Ball de Bastons que es troben en territori català. Aquesta ha de treballar per ajudar en tot el que
es pugui a aquestes entitats que conformen el teixit associatiu d’aquesta dansa tan antiga.
Seguint aquest objectiu, es creu necessària la creació d’una línia de subvenció interna a partir
de la qual es puguin finançar diferents projectes amb el Ball de Bastons com a fil conductor.
Aquesta línia de subvenció, dotada amb 1500€ (500€ per projecte), pretén ser una eina d’ajut a
les entitats sol·licitants les quals tenen com a objectiu la promoció i difusió del Ball de Bastons.
Si bé existeixen diverses línies de subvenció institucionals per part de les administracions
públiques, en moltes ocasions hi ha entitats que es troben amb la impossibilitat de demanar-les
o amb una insuficiència econòmica tot i tenir una part del projecte subvencionat a partir
d’aquestes. Per aquestes raons, la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya enceta aquest
projecte per tal de poder cobrir part de les necessitats d’aquestes entitats que treballen pel Ball
de Bastons.

QUI POT SER BENEFICIARI D’AQUESTA LÍNIA DE SUBVENCIÓ?
Colles de Ball de Bastons que formen part de la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya a
data de 28 de febrer de 2019.

QUINS PROJECTES PODRAN SER SUBVENCIONATS?
Projectes/Activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat el foment i la difusió del Ball
de Bastons tant en territori català com fora d’aquestes fronteres, a desenvolupar en el període
comprès entre l’1 de Gener i el 31 de Desembre de 2019.
S’entén com a projecte una activitat la qual pot estar desenvolupada en més d’un dia.
No hi ha limitació de sol·licituds per part d’una entitat.
Quedaran excloses totes les activitats o projectes presentats per part d’entitats que no
conformin la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya o que no estiguin a corrent de
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QUÈ S’HA DE FER PER DEMANAR UNA SUBVENCIÓ?
Per presentar una activitat o projecte s’haurà d’enviar un mail entre els dies 1 i 31 de març del
2019 (ambdós inclosos) per cadascuna de les propostes presentades a l’adreça electrònica
subvencions@balldebastons.cat en el qual s’haurà d’adjuntar la documentació següent:
Carta de presentació o currículum de l’entitat o colla de Ball de Bastons sol·licitant.
Memòria del projecte o activitat a realitzar en la qual haurà de constar com a mínim els
següents punts:
o

Nom de la Colla de Ball de Bastons.

o

Data i lloc previstos per realitzar el projecte o activitat.

o

Descripció del projecte o activitat.

o

Pressupost de l’activitat o projecte. Incloses les quantitats, si s’escau,
demanades a altres institucions o ens.

Altres documents o material gràfic que cregui oportú l’entitat o colla sol·licitant.

QUINS CRITERIS D’AVALUACIÓ ES TINDRAN EN COMPTE PER A
L’ATORGAMENT?
1. Qualitat i interès cultural del projecte presentat, avaluats pel seu grau d’elaboració,
concreció i coherència amb els objectius del mateix i de la convocatòria, fins a 10 punts,
repartits de la següent forma:
a. Qualitat del projecte segons la memòria presentada, fins a 5 punts.
b. Interès de projecte d’acord amb els aspectes culturals i socials que incorpora, fins a
5 punts.
2. Impacte cultural i social del projecte presentat, fins a 10 punts, que es valorarà d’acord amb:
a. Públic assistent, accessibilitat i durada de l’activitat presentada, fins a 4 punts.
b. Participació i integració d’altres entitats, fins a 3 punts.
c. Repercussió territorial, fins a 3 punts.
3. Tipologia de l’activitat
a. Diades, festes i trobades d’entitat: 2 punts.
b. Festivals, fires i concursos: 4 punts.
c. Exposicions, jornades de debat, formació, etc.: 6 punts.
d. Reparació, confecció o recuperació de vestuari o elements relacionats amb el Ball
de Bastons: 8 punts.
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e. Intercanvis amb colles de fora de Catalunya: 10 punts.
L’organització es reserva el dret a valorar activitats fora d’aquests apartats.
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4. Capacitat de l’organització de l’entitat respecte al projecte presentat, fins a 5 punts.
5. Innovació del projecte esmentat, fins a 10 punts.
La Junta General de l’entitat es reserva el dret a 5 punts extres per altres ítems no inclosos en la
valoració anterior.

QUAN ES RESOLDRÀ I NOTIFICARÀ?
Els projectes o activitats guanyadors –tres– per aquesta línia de subvenció seran notificats abans
de 90 dies després de la finalització del termini de sol·licitud. La resolució serà pública i es
notificaran, com a mínim, els projectes seleccionats. La documentació associada als projectes
podrà ser publicada a la web corporativa, així com en altres canals oficials de l’entitat.

COM S’HA DE JUSTIFICAR?
Un cop finalitzat el projecte o activitat, s’haurà de presentar la memòria del projecte o activitat
ja acabat en un termini de 30 dies naturals comptant a partir del dia següent que finalitza. En
cas d’haver-se realitzat l’acte abans de rebre la notificació de ser el projecte guanyador, la
memòria s’haurà d’enviar en els 30 dies naturals següents a partir de la notificació. En rebre la
memòria, es procediria a fer l’ingrés automàticament dels 500€ a partir de la següent reunió de
Junta Directiva de l’entitat la qual avaluarà que tot estigui correcte.
En aquesta memòria haurà de constar, com a mínim, els següents punts:
Nom de l’entitat o colla organitzadora de l’esdeveniment.
Dia i lloc definitius en els quals s’ha realitzat.
Descripció definitiva del projecte o activitat en el qual s’expliqui què s’ha fet i com s’ha
desenvolupat.
Material audiovisual de l’esdeveniment o projecte/activitat.
Un cartell o material gràfic en el qual consti la Coordinadora de Ball de Bastons de
Catalunya com a col·laboradora en el projecte o activitat.
*En cas de no presentar la documentació requerida, en el termini exposat anteriorment, la
subvenció atorgada quedarà anul·lada.

MÉS INFORMACIÓ
Podeu demanar més informació o aclarir dubtes a sobre aquesta línia de subvenció a l’adreça
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electrònica subvencions@balldebastons.cat
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