NORMES DIA DEL TABALER
La Trobada de Tabalers, bàsicament ,està dirigida a les colles de
percussió, i que les seves bèsties siguin membres de la coordinadora; es com
un homenatge als seus
tabalers , per el seu esforç, i que fa possible que
amb la seva pressència i participació en els correfocs, cercaviles etc. , ajudin
a enriquir i potenciar la cultura tradicional popular catalana.
Des de fa dos anys es va instituir el DIA del TABALER del BAIX LLOBREGAT.
La Coordinadora de Bestiari dona tot el seu suport a aquest esdeveniment,
sota les següents normes:
a) Totes les colles participants, la Bèstia de la seva entitat tindrà que ser
membre de La Coordinadora del Baix Llobregat.
b) L’organització de la diada podrà convidar altres grups d’ altres localitats,
i que no siguin membres de la Coordinadora, mentre no superi en un
10% a les colles de la mateixa, que participin en la trobada.
c) Un dels objectius d’ aquesta diada es la de preservar i potenciar la
música tradicional, i en especial la del foc ; per aquest motiu, les colles
participants i l’ organització, tindran molta cura de que els ritmes que s’
executin majoritària- ment, vagin per l’objectiu esmentat anteriorment.
d) No estarà permesa l’actuació de tiradors de foc, xanquers, majorets
etc. i que no tenen cap relació o lligam amb la cultura tradicional del
bestiari.
e) L’ organització i La Coordinadora signaran un conveni de col-laboració
per la realitazació de l’acte, i la coordinadora, anomenarà un
delegat/da, seu , que farà d' enllaç entre les dos parts, participant en
la comissió organitzadora quan ho cregi convenient, amb la seva
pressència.
f) L'organització es compromet a fer constar en tots els escrits, tríptics i
material de difusió de l’ acte, tan verbals com escrits, els logos, de les
entitats que donen suport a la Trobada; tanmateix penjaran en llocs
visibles i en els llocs on és realitzin els actes, les pancartes, que la
Coordinadora els hi entregui, per ser exposades en públic.
g) La Coordinadora de Bestiari, subvencionarà, amb una quantitat,
pactada previament amb l'organització, i que anirà en funció del
pressupost i de la disponibilitat econòmica de la Coordinadora.
h) La Colla organitzadora es compromet, en el plaç d' un mes a presentar
una valoració, i els justificants de les despeses
per l’ import
subvencionat.
Ambdues parts signen
exposats.

aquest document

Coordinadora del Bestiari de Foc del Baix Llobregat
web: www.bestiaridefoc.cat

com a conformitat dels punts

Carrer Majorca, 30. 08830 Sant Boi de Llobregat
e-mail: secretaria@bestiaridefoc.cat

