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Protocol de la Trobada Nacional de Bastoners de
Catalunya
Preàmbul
La Trobada Nacional de Bastoners de Catalunya, és l’esdeveniment del Ball de Bastons de
Catalunya que mobilitza més dansaires i músics durant la mateixa jornada al llarg de tot l’any.
Per dir-ho d’una manera col·loquial, és la Gran Festa del Ball de Bastons de Catalunya.
La rellevància de la Trobada Nacional, el volum de persones mobilitzades i els recursos
econòmics que exigeix, fa que sigui d’organització complexa i de difícil finançament, i per això,
és necessari un protocol que la reguli i en desenvolupi els aspectes més importants.
És l’única ocasió que un esdeveniment o festa bastonera pot anomenar-se TROBADA
NACIONAL (TN), en tot l’àmbit de Catalunya.
El seu objectiu fonamental és aplegar i mostrar en una jornada festiva la màxima
representativitat del món bastoner possible, fent que aquest tingui la seva festivitat i la pugui
gaudir però alhora oferint una gran diversitat dels estils del Ball de Bastons en una mateixa
població. Tenint en compte aquests factors, és una bona oportunitat per difondre i divulgar el
Ball de Bastons d’arreu.
Hem d’aprofitar l’impuls de la TN per dur a terme tallers, exposicions, xerrades, jornades
d’estudi i treball sobre el Ball de Bastons, concursos, divulgació a les escoles i qualsevol altra
activitat amb el Ball de Bastons com a referent, que aconsegueixi la implicació de les
conciutadanes de la localitat amfitriona amb la colla organitzadora, el Ball de Bastons i la
mateixa TN.
D’altra banda és una bona ocasió perquè la colla que porta a terme l’organització de la TN, es
plantegi tasques de recerca a nivell local i/o comarcal sobre els balls, músiques, vestuari,
coreografies, colles desaparegudes, noves colles, etc., així com la confecció de la història del
Ball de Bastons local (en cas que no existeixi) i de la colla si ja fa uns anys que existeix, i de
fer, si es creu oportú, un reconeixement bastoner especial a persones rellevants relacionades
amb el Ball de Bastons.
Es pot aprofitar l’ocasió per dur a terme mostres culturals, principalment de Ball de Bastons,
d’altres regions o països que complementin els actes de la TN.
Aquesta exposició de raons i d’aspectes a regular, fa necessari aquest Protocol de la Trobada
Nacional, el seu annex amb els requisits tècnics necessaris per al bon desenvolupament de la
Trobada Nacional, i la creació amb caràcter permanent de la Comissió de la Trobada dins dels
òrgans de govern de la Coordinadora.
Tot aquest conjunt d’accions ha de permetre i facilitar la continuació de la TN per les següents
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edicions que s’han d’organitzar els pròxims anys.
Com a consideració final, cal prendre aquest Protocol de la Trobada Nacional com una guia i
una ajuda per totes les interessades en el Ball de Bastons i en la Trobada Nacional, que l’esperit
amb què està redactat és el de facilitar la seva actualització al llarg del temps, i que en cap
Centre Municipal de Cultura de Sant Andreu (Can Galta Cremat)
C/ d’Arquímedes, 30 08030 Barcelona Tel. 933452584 Fax. 933452584
Web: www.balldebastons.cat E-mail: coordinadora@balldebastons.cat

COORDINADORA DE BALL DE BASTONS DE CATALUNYA
cas vol escapçar ni encotillar la Trobada Nacional al text que estrictament disposa aquest
Protocol.

La Junta de la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya

Qui organitza la Trobada Nacional de Bastoners de Catalunya?
La colla bastonera sòcia de la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya del municipi
on es celebri la Trobada, 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 la Trobada Nacional en un municipi sense colla bastonera,
l’organitzadora serà únicament la Coordinadora de Ball de Bastons.

Qui decideix la població on es fa la Trobada Nacional?
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 Trobada Nacional?
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
la TN, a fi de resoldre qualsevol incidència que es presenti, vetllant sempre pel bon
funcionament de la mateixa i el benestar de les colles participants.

Quins són els requisits per dur a terme la Trobada Nacional?
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
a l’organització. Exemple: Trobada Nacional 2018 s’acaba el termini de presentació l’1
de gener de 2017.
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
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suport a la TN 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.
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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 la TN 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 la TN.
D. Nivell organitzatiu de l’entitat sol·licitant.
E.

Repercussió i incidència posterior de la Trobada Nacional a la població i zona en
qüestió.

Compromisos que pren la colla organitzadora de la Trobada Nacional
- Mantenir una comunicació regular de l’estat de l’organització de la TN amb la Comissió de la
Trobada Nacional i 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 de la Comissió i de la Junta.
- Presentar la Trobada Nacional 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 la TN, 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).
Organismes oficials locals (Ajuntament, Consell Comarcal, etc.).
Entitats i empreses patrocinadores, siguin de la Coordinadora o de
la TN.
- Presentar i entregar la Memòria de la Trobada Nacional i l’Estat de Comptes de la Trobada
Nacional a la Junta de la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya en el quadrimestre
següent a la celebració de la Trobada Nacional. 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
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suspendrà l’abonament de la subvenció inicialment aprovada.
- Emetre a les colles participants els documents acreditatius d’haver fet la inscripció a la
Trobada Nacional (factura i rebut) en el quadrimestre següent a la celebració de la Trobada
Nacional en cas de no haver-ho fet al moment de la inscripció.
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- Emetre la factura per l’import acordat amb la Coordinadora en el quadrimestre següent a la
celebració de la Trobada Nacional.
- 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 la
Trobada Nacional, una mostra de 2 unitats de tot el material realitzat, imprès, digitalitzat i/o
editat per la Trobada amb destinació al fons de l’arxiu del Ball de Bastons de Catalunya.
Aquesta ha d’incloure:
o Cartells de la Trobada.
o Records de la Trobada.
o Programes de la Trobada.
o Fotografies de les colles participants.
o DVD’s si se n’ha fet.
o Altre material (samarretes, pins, plaques de cava, 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 la Trobada Nacional
- 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 la Trobada Nacional,
sempre que la colla organitzadora ho demani i es comprometi a retornar-ho dintre del mes
següent a la 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.
- Aportació econòmica. La Coordinadora destinarà del 25% al 33% de la subvenció general de
la Generalitat, sempre que no hi hagi una subvenció específica per la Trobada Nacional.
Aquest paràgraf estarà subjecte i es revisarà en funció dels canvis de la normativa de les
subvencions.
- La colla (o colles) organitzadora podrà sol·licitar a la Coordinadora l’atorgament del Diploma
de Bastonera o Bastoner d’Honor a les persones que creguin que mereixen aquest
reconeixement (normalment un nombre que no ascendeix a les dues o tres persones),
indicant amb antelació suficient, el nom i cognoms d’aquestes persones i mèrits per la seva
obtenció. Es procurarà que la Presidència de la Coordinadora en faci l’entrega en el decurs
de la TN.
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- La Coordinadora, i d’acord amb la colla organitzadora, pot aprofitar la TN per fer
reconeixements especials, ja sigui entrega d’Insígnies, Diplomes de Bastoner o Bastonera
d’Honor o similars, a persones destacades del Ball de Bastons i que s’efectuaran en el decurs
dels parlaments.
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- La Coordinadora aconsella efectuar la Trobada Nacional entre maig i juliol.
- La Coordinadora recomana efectuar la Trobada Nacional en dissabte a la tarda.
- En la distribució de les colles, l’organització tindrà una cura especial que les músiques no es
molestin entre elles, especialment amb la diversitat d’instruments de cada colla.
- A la ballada principal, en el cas que no hi hagi ball comú i que cada colla hagi de fer un ball
en solitari, les colles procuraran (en cas de tenir-ne) executar un ball propi, entenent per
propi que tant la melodia com la coreografia sigui original, és a dir, que no sigui pròpia de
cap altre colla.
- En el cas d’haver-hi una música de la TN, s’ha de procurar que segueixi les tessitures i ritmes
habituals del Ball de Bastons, i que les colles requereixen un temps prudencial per fer una
coreografia per aquesta melodia.
- Si a més a més de melodia per la TN, aquesta té una coreografia concreta i es vol que les
colles l’executin, s’ha de tenir en compte, el temps per aprendre-ho, el material audiovisual
necessari i les diferents formes de ballar bastons que existeixen arreu del territori.
- Tant en el cas d’haver-hi melodia de la TN com si hi ha melodia i coreografia de la TN, les
colles que no desitgin/puguin participar en aquest moment, es quedaran al lloc assignat o
s’apartaran cap a un costat de manera respectuosa amb la resta de colles participants.
- La Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya recomana a les colles que no organitzin
festes bastoneres, amb un nombre superior a 10 colles, un mes abans i un mes després de
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la TN.
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ANNEX. RECOMANACIONS TÈCNIQUES PER LA TROBADA NACIONAL
Prenent per referència les Trobades Nacionals anteriors, podem contemplar un rang d’entre
1200 i 1800 participants, repartides entre 50 i 70 colles. Les dades que s’apunten a continuació
són calculades prenent doncs aquestes indicacions.
Explicació Assemblea Ordinària
•

Si s’entrega material de la Trobada als assistents, cal portar-ne més de 40 exemplars.

•

Presentació Audiovisual. Portar-ho en suport CD o USB, amb programes Office i millor
si s’acompanya d’un portàtil que es pugui endollar a un projector. També hi ha l’opció
de fer arribar aquest material, dies previs a l’Assemblea, via adreça electrònica a la
Junta

Directiva

mitjançant

les

adreces

de

secretaria@balldebastons.cat

o

coordinadora@balldebastons.cat
•

Informació addicional d’utilitat com mapes, guies de restaurants, etc.

Inscripcions a la Trobada Nacional
•

Dades de la colla, com el nom, nombre d’assistents (grans i infants), ...

•

Instruments que empren.

•

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

•

Mitjà de transport per arribar a la població.

•

Visites culturals al municipi, si s’escau.

•

Possibilitat de dormir la nit de la Trobada Nacional, si s’escau.

Cercavila de la Trobada Nacional
•

És aconsellable un recorregut curt, d’un màxim de 30 minuts caminant, ja que el dia de
la Trobada amb les colles ballant el temps serà el doble o triple com a mínim.

•

El recorregut també hauria de ser el més cèntric i per zona de vianants que es pugui.

•

El recorregut estarà marcat i serà conegut per les persones voluntàries acompanyants.

•

S’ha d’establir de 3 a 5 llocs de ballada estàtica per cercavila més el ball final si s’escau.

Dia de la Trobada Nacional
•

Indicacions a les entrades del municipi adreçant els bastoners cap a la recepció de colles.

•

Recepció de les colles:
o Taula de control d’arribades de l’organització. Comprovació del nombre d’assistents.
o Taula de venda de productes de la Trobada i de la Coordinadora.
o 6/8 cadires per a les diferents taules.
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o Organització i Control de la Trobada Nacional. Assegurança.
o Informació a les colles: Indicacions pertinents, aparcaments, etc.
o Habilitació o indicació de la zona d’aparcaments per a turismes i autocars.
o Voluntaris. Un responsable per colla per dur el rètol i guiar a la colla en tot moment.
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•

Vestuari:
o S’han de canviar al voltant de 1500 persones, així que es recomana una escola,
pavelló esportiu o lloc amb prou capacitat.
o Ha d’haver-hi lavabos suficients i assegurar-se que es puguin utilitzar. Si a més a
més es disposa de dutxes, millor.
o Procurar cadires o bancs per facilitar canviar-se a les persones participants.

•

Recorregut de la Cercavila:
o Organització i Control de Cercaviles. Dues o tres persones responsables.
Assegurança.
o Voluntaris.
✓

Una responsable per colla per dur el rètol i guiar a la colla en tot moment.

✓

Dues o tres persones a cada avituallament.

✓

Regulació de les cercaviles. Entre cinc i sis persones itinerants per cercavila.

o Aigua. Acostuma a fer calor per la Trobada Nacional així que cal aigua. Recomanem:
✓

Al principi (al vestuari si pot ser) una ampolla (1’5L o 2L) cada 4 participants.

✓

Segons el recorregut, dos o tres avituallaments complementaris amb la
mateixa proporció d’ampolla cada 4 participants. (1600 persones equival a 400
ampolles)

o Fruita. Trobem molt encertada la idea d’incloure en un dels avituallaments, com a
mínim, fruita refrescant i hidratant com la síndria i el meló. És d’agrair per tothom.
o Assistència Sanitària. Creu Roja.
•

Parlaments i entrega de records:
o Lloc adequat per realitzar-ho. Espai ampli. Es pot realitzar en el lloc on es fa el
refrigeri. Si és aquest cas, és recomanable fer-ho mentre se serveix l’àpat (agilitza
molt el tràmit).
o Tarima perquè siguin visibles per tot el públic.
o Records pels participants: 100 unitats. S’han de donar a les colles, a les
representants de les institucions públiques, a les homenatjades, a l’arxiu de la
Coordinadora, etc.
o Megafonia. Teniu en compte que hi ha 2000 persones i molt soroll de fons.

•

Refrigeri (àpat) popular de la Trobada Nacional:
o Taules. Al voltant de 200 taulells. Conteu que un taulell és per 8/10 persones, més
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les de l’organització i repartiment.
o Cadires. Al voltant de 2000 cadires: Participants + col·laboradores + altres
incorporacions que es creguin adients. En cas de fer un refrigeri més informal sense
seients, preveure unes 400 cadires per persones grans, etc.
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o Sanitaris. Penseu que hi ha prop de 2000 persones. Parlar i pactar en tot moment
amb protecció civil i la guàrdia o policia local.
o Àpat a escollir la forma i el contingut, però tingueu en compte que hi ha molta
mainada, i les al·lèrgies. Ha de ser senzill i pràctic, però en quantitat suficient.
o Nombre d’àpats. Heu de tenir en compte els inscrits, col·laboradores, autoritats i
un marge d’error al voltant del 10% que són les persones que s’afegeixen i que cal
apuntar a l’arribada de les colles.
o Begudes: Recordeu que aigua en beu tothom. No deixeu els refrescos a les taules
per evitar les sostraccions d’aquests entre colles. Evitareu problemes. Utilitzeu les
voluntàries.
✓

Aigua: 1 ampolla cada 5 persones (totes, grans i petits), unes 400 ampolles.

✓

Vi: 1 ampolla cada 4 persones majors d’edat.

✓

Cava: 1 ampolla cada 6 persones majors d’edat, si s’escau.

✓

Refresc: Poden no haver-hi, i qui en vulgui cap al bar de la TN. La proporció
de refresc recomanada és una ampolla cada 6 nens. Tingueu en compte de
procurar també algun tipus de refresc sense gas.

✓

Cervesa. Millor adreçar-ne els consumidors al bar de la TN.

✓

Cafès i altres. Les assistents ho agrairan, si més no que n’hi hagi al bar.

o Animació i Ball final de festa:
✓

Procurar realitzar l’àpat i el ball de final de festa al mateix recinte o molt
proper.

✓

No deixar passar gaire temps entre el sopar i l’inici del ball. Millor si es comença
el ball abans d’acabar l’àpat. S’agilitza la festa i les assistents es queden més
estona.

✓

S’aconsella prioritzar la contractació de grups locals de folk, rock o petites
orquestres, en directe per raons econòmiques i de requisits tècnics.

✓

Contractar un grup de primera línia, a més a més de ser més car no garanteix
més afluència al ball ni més consum al bar. L’experiència demostra que gent
de fora de la TN que assisteixin al ball final de festa són ben poca i no
compensen l’increment de cost de contractar un grup més car.

✓

No sobredimensionar el bar. Penseu que després de la intensa jornada per
raons diverses només es queden una tercera part de les participants al ball
final, i que el consum de begudes al bar després del sopar és inferior al normal.

✓

Posar una taula i dues cadires amb els productes de la TN incrementa la venda
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d’aquests, ja que és el moment que tothom disposa de diners a diferència del
que passa durant la cercavila.
✓

En cas d’haver de fer alguna rifa o acte protocol·lari: fer-ho aviat, ja que com
més temps es deixi passar menys assistents quedaran i més deslluït quedarà.
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COORDINADORA DE BALL DE BASTONS DE CATALUNYA

NIF: G43268077

•

Activitats Complementàries a la Trobada
✓

Tallers de Ball de Bastons a les escoles.

✓

Exposicions. Edicions de Llibres, CD’s o altres tipus de materials.

✓

Realització de concursos o d’altres propostes.

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

