COORDINADORA DE BALL DE BASTONS DE CATALUNYA
PREÀMBUL
Un cop publicat i analitzat [consultat el divendres 17 de juliol de 2020] el document sobre “Plans
de represa del sector cultural. La cultura popular i les associacions culturals”, en relació amb la
gestió de la cultura popular en l’etapa de nova normalitat derivada de la situació sanitària actual,
la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya estableix que:
1. Les entitats que conformen el Ball de Bastons no poden ser considerades, en aquestes
condicions, grups de convivència habituals atès que no es poden assumir les diferents
directrius o característiques que defineixen el concepte en l’esmentat document. A tall
d’exemple, podem entendre com a grup de convivència habitual a un grup de persones
que conviuen en un mateix habitatge. En aquest sentit, hem d’aclarir que un grup de
Ball de Bastons es troba, de forma general, un o dos cops per setmana amb una durada
màxima d’una o dues hores per assaig. Així doncs, i atenent al fet que cadascuna de les
persones que participen en els diferents actes tenen després relació amb altres
persones alienes a les entitats culturals en qüestió, no podríem garantir la seguretat
dintre de l’entitat en termes sanitaris.
2. Així doncs, i segons el punt anterior, la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya
reafirma el protocol establert i revisat per la mateixa basat en la RESOLUCIÓ
SLT/1429/2020, de 18 de juny, amb l’afegit que, després de diferents proves amb
diverses colles bastoneres, ha quedat palès el fet que el Ball de Bastons es pot realitzar
sense dificultats amb les mesures proposades en el protocol esmentat.
3. De la mateixa forma, l’incompliment dels mínims establerts en el protocol esmentat pot
implicar una responsabilitat legal per la colla o entitat [en especial per la seva junta] i
provocaria que l’asseguradora no doni cobertura legal a l’entitat en qüestió.
Entenem que podeu no estar d’acord amb el que estableix la Coordinadora de Ball de Bastons
de Catalunya però apel·lem a la responsabilitat individual i col·lectiva de totes les entitats de Ball
de Bastons i les seves membres. No estem parlant només de la salut d’una mateixa sinó de les
persones que ens envolten dins i fora de l’entitat. A més, determinades escenes per part d’un
petit grup de persones poden perjudicar la imatge de tot el Ball de Bastons i, com a comunitat
que som, reiterem a aquesta responsabilitat individual i col·lectiva per garantir que la nostra
dansa no sigui objecte de possibles denúncies de particulars que detectin en nosaltres una falta
de responsabilitat i de coherència amb la situació sanitària actual. Així doncs, demanem a totes
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les entitats de Ball de Bastons de Catalunya el compliment del protocol aquí establert.
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COORDINADORA DE BALL DE BASTONS DE CATALUNYA
NOVA NORMALITAT DEL BALL DE BASTONS
Un cop publicat i analitzat [consultat el divendres 19 de juny de 2020] el document sobre la
RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció
i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARSCoV-2; la Coordinadora de Ball de Bastons -i amb les gestions oportunes realitzades amb
l’asseguradora- estableix que es pot tornar als assajos de Ball de Bastons [punt 2.3.: “Es poden
celebrar reunions familiars i activitats socials, incloent la pràctica esportiva no professional, ...”]
sempre que es compleixin els següents requisits:
A. Segons la normativa, i complint amb l’aforament limitat, es podria realitzar assajos en
espais tancats a condició que aquests siguin desinfectats abans i després del mateix. De
la mateixa forma, els assajos es poden reprendre en espais oberts sense la necessitat de
la desinfecció de l’indret. En tot cas, la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya
recomana, en la mesura del possible, aquesta segona opció per minimitzar el risc.
B. L’ús de mascareta homologada és OBLIGATORI. És, sense dubte, el requisit [actualment]
més important i imprescindible atès que el Ball de Bastons no pot garantir la distància
de seguretat d’1’5m que estableix la normativa [punt 2 de la RESOLUCIÓ]. Qualsevol
mascareta homologada és vàlida però més endavant del document fem una
recomanació de tipus de mascareta adaptada a les nostres necessitats.
a. El mateix document estableix excepcions per a les persones que presentin algun
tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per la
utilització de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o
dependència, no disposin d’autonomia per a treure’s la mascareta o bé
presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització [punt
2.2.]. Tot i això, si es dóna el cas, la persona en qüestió ha d’acreditar a la colla
el motiu per escrit oficial.
C. La colla ha de garantir l’accés a gel hidroalcohòlic en tot moment i és obligatori el seu ús
abans de començar l’assaig [o abans d’entrar en un espai tancat] i en finalitzar el mateix.
D. El material per realitzar el Ball de Bastons [vestuari i bastons en especial] serà individual
i per tant, en la mesura del possible, la colla repartirà aquest material a cadascuna de
les seves membres [si no ho ha fet ja] i aquestes seran responsables del seu
manteniment i neteja. Aquesta norma s’estableix per minimitzar el contacte indirecte
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entre persones en l’execució del ball.
a. De la mateixa forma, RECOMANEM, modificar o suprimir del repertori aquelles
coreografies que incloguin intercanvis de bastons entre les diferents dansaires.
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COORDINADORA DE BALL DE BASTONS DE CATALUNYA
b. En cas d’actuacions, les membres hauran de venir [en la mesura del possible] ja
canviades i amb els seus bastons i marxaran amb tot el seu equip.
E. La responsabilitat, en tot moment, de qualsevol dels actes o accions recau en la colla en
qüestió i en la seva junta per defecte. Així doncs, és la mateixa colla [i junta en tot cas]
qui ha de garantir les normes de protecció individual exigides.
Pel que fa a les actuacions, la normativa és la mateixa amb l’afegit o afegits que puguin provenir
de les administracions competents.
EL NO COMPLIMENT D’ALGUNA D’AQUESTES MESURES POT IMPLICAR UNA RESPONSABILITAT
LEGAL PER LA COLLA [EN ESPECIAL PER LA SEVA JUNTA] I PROVOCARÀ QUE L’ASSEGURADORA
NO DONI COBERTURA A L’ENTITAT EN QÜESTIÓ.

MASCARETES PEL BALL DE BASTONS
Atenent el fet que ballar amb la mascareta “estàndard” pot ser contraproduent per la salut de
la persona que balla [inhalació en excés de 𝐶𝑂2 i sensació de fatiga o ofec], la Coordinadora de
Ball de Bastons de Catalunya -mitjançant l’ajuda i aportació de la Direcció General de Cultura
Popular i Associacionisme- ha contactat amb l’empresa fabricant de la MaskCat 5.2.
[homologada el passat dimecres 17 de juny de 2020] la qual seria més recomanable per poder
realitzar activitat física.
Un cop rebut un pac de 10 mascaretes [donades per la mateixa empresa], es fan dues proves
per comprovar la viabilitat a l’hora de fer esport i Ball de Bastons en conseqüència. Les proves
que realitza la Coordinadora són les següents:
A. Una hora de dansa i exercici amb intensitat mitjana-alta, a 143 pulsacions per minut de
mitjana amb una persona de vint-i-sis anys que normalment es troba a unes 70
pulsacions per minut en repòs i que porta ulleres. El resultat és que en cap moment la
mascareta proposada li dóna sensació d’ofec, li dificulta certs moviments o li treu
visibilitat perquè s’enteli el material. L’únic moment on s’entela és al final de la sessió
en un episodi reduït d’hiperventilació per l’exercici realitzat i tot i això només s’entela la
part de la boca sense arribar en cap moment a dificultar la visió.
B. Un assaig de ball de bastons d’una hora amb persones de diferents edats, amb diferents
estats físics [incloent dues persones, jove i adulta, amb certa problemàtica en la
respiració en el moment de fer un esforç físic]. Durant l’assaig, i seguint totes les
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indicacions de seguretat esmentades anteriorment, es proven diferents coreografies i
diferents estils de ball tot per estudiar amb diferents moviments i intensitats si l’ús de
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mascareta [MaskCat 5.2.] dificulta o no l’execució del Ball de
Bastons. També es proven diferents picades, més o menys
emprades per les diferents colles de Catalunya, per tal de fer
moviments més complexos amb els bastons. Els resultats tornen
a ser positius per aquesta màscara puix que en cap moment
dificulta la respiració, la visibilitat o la mobilitat de la persona.
Es pregunta a cadascuna de les participants i s’analitza, en
directe i amb enregistrament, si realment es pot realitzar la
dansa sense dificultats. Més enllà que al principi pugui ser
impressionant perquè protegeix tota la cara i no estem
acostumades, la preparació i la seva col·locació són senzilles i les
persones s’han adaptat ràpidament a portar-la fins al punt de
no notar que la portes més enllà de la pròpia consciència de
saber que tens quelcom al cap. A més, el fet de ser transparents,
permeten garantir l’expressió de les emocions mentre es balla i
són un afegit positiu pel fet que la dansa són emocions i té un
vessant important el fet de poder-les compartir amb qui et mira.

Amb aquests resultats, la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya recomana a totes les
colles de Ball de Bastons la utilització de la MaskCat 5.2. i en conseqüència mirarà de fer una
comanda gran per poder vendre-les a les colles a un preu reduït.

Més informació a: https://www.lamaquinadefercoses.cat/product-page/pantalla-de-proteccioNIF: G43268077

facial-maskcat-5-2
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ALTRES RECOMANACIONS
A. En la mesura del possible, es recomana l’adquisició d’un termòmetre d’infrarojos per
prendre la temperatura de totes les dansaires abans de començar qualsevol assaig o
acte. Hi ha molts models però és una opció viable el Veroval DS 22 amb un preu proper
als 30€ i per tant assumible per les entitats, el qual es troba disponible en farmàcies.
B. L’estructura d’un assaig seria la següent:
a. Prendre la temperatura a totes les participants.
b. Netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.
c. Col·locar-se la mascareta [si no la porta ja].
d. Agafar bastons i a ballar.
e. Netejar-se les mans si hi ha contacte amb altres superfícies o amb la mateixa
suor de la persona.
f.

En finalitzar l’assaig, tornar a netejar-se les mans.

C. Es recomana a totes les entitats, garantir que tota persona participant llegeix aquest
document i signa la Declaració d’autoresponsabilitat enfront de la COVID-19 que
podreu trobar a les pàgines següents i/o descarregar a la pàgina web del
www.balldebastons.cat
a. Es recomana a les juntes de les entitats, o persones responsables en el seu
defecte, a tenir una llista d’assistència de tots els actes que organitza l’entitat
per tal de millorar la traçabilitat de qualsevol possible cas de COVID-19.
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Document revisat a Terrassa, a data 17 de juliol de 2020
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Declaració d’autoresponsabilitat enfront de la COVID-19 (Major d’edat)
Davant la situació relativa a la COVID-19 en què ens trobem es fa indispensable la vostra col·laboració amb la
finalitat d’establir mesures preventives per preservar la vostra salut i la de la resta de persones de l’entitat.
En compliment del deure de col·laboració amb el Departament de Salut per fer front a la pandèmia de COVID19, l’entitat ha de poder avaluar en tot moment que les seves participants no presentin cap simptomatologia
compatible amb un procés actiu de COVID-19, amb la finalitat de comunicar a la resta de membres, si s’escau,
sobre la possible presència de COVID-19 dins de la mateixa entitat. Aquest document d’autoresponsabilitat
eximeix a la junta directiva i/o persona responsable nomenada de qualsevol responsabilitat en cas de no
compliment del mateix.
L’acceptació d’aquesta responsabilitat implica que:
1) No hagis tingut cap símptoma relacionat amb la COVID-19 (febre, tos i dificultat respiratòria, etc.) en
un període de 14 dies anteriors a l’activitat amb l’entitat.
2) No hagis tingut contacte directe o indirecte amb cap persona susceptible (o confirmada) de tenir la
COVID-19.
3) En cas de detecció d’una de les anteriors possibilitats, has de contactar immediatament amb la
persona responsable de l’entitat i notificar la situació.
La informació i la documentació sobre l’estat de salut és confidencial i està subjecte a la normativa vigent de
protecció de dades i el personal que les tractarà serà exclusivament la junta de l’entitat o la persona
responsable nomenada per la mateixa.
A més, l’acceptació d’aquest document implica el compliment del protocol establert per la Coordinadora de
Ball de Bastons de Catalunya referent a la Nova Normalitat del Ball de Bastons, que es pot trobar actualitzada
a la web oficial www.balldebastons.cat
I perquè així consti,
Jo ________________________________ amb DNI _____________, declaro que he llegit i estic conforme
amb aquest document d’autoresponsabilitat.

Signatura

Data i lloc: ______________________

Declaració d’autoresponsabilitat enfront de la COVID-19 (Menor d’edat)
Davant la situació relativa a la COVID-19 en què ens trobem es fa indispensable la vostra col·laboració amb la
finalitat d’establir mesures preventives per preservar la vostra salut i la de la resta de persones de l’entitat.
En compliment del deure de col·laboració amb el Departament de Salut per fer front a la pandèmia de COVID19, l’entitat ha de poder avaluar en tot moment que les seves participants no presentin cap simptomatologia
compatible amb un procés actiu de COVID-19, amb la finalitat de comunicar a la resta de membres, si s’escau,
sobre la possible presència de COVID-19 dins de la mateixa entitat. Aquest document d’autoresponsabilitat
eximeix a la junta directiva i/o persona responsable nomenada de qualsevol responsabilitat en cas de no
compliment del mateix.
L’acceptació d’aquesta responsabilitat implica que:
1) La o el menor no hagi tingut cap símptoma relacionat amb la COVID-19 (febre, tos i dificultat
respiratòria, etc.) en un període de 14 dies anteriors a l’activitat amb l’entitat.
2) La o el menor no hagi tingut contacte directe o indirecte amb cap persona susceptible (o confirmada)
de tenir la COVID-19.
3) En cas de detecció d’una de les anteriors possibilitats, s’haurà de contactar immediatament amb la
persona responsable de l’entitat i notificar la situació.
La informació i la documentació sobre l’estat de salut és confidencial i està subjecte a la normativa vigent de
protecció de dades i el personal que les tractarà serà exclusivament la junta de l’entitat o la persona
responsable nomenada per la mateixa.
A més, l’acceptació d’aquest document implica el compliment del protocol establert per la Coordinadora de
Ball de Bastons de Catalunya referent a la Nova Normalitat del Ball de Bastons, que es pot trobar actualitzada
a la web oficial www.balldebastons.cat
I perquè així consti,
Jo ________________________________ amb DNI _____________, mare/pare/tutora/tutor legal de
________________________________ declaro que he llegit i estic conforme amb aquest document
d’autoresponsabilitat.

Signatura

Data i lloc: ______________________

