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PRESENTACIÓ
El joc de bitlles, també anomenades birles a algunes parts de Catalunya, és
el joc tradicional i d’arrel més estès a casa nostra. Per diferents raons històriques: canvis d’hàbits socials, prohibicions i persecucions per algunes
pràctiques relacionades amb l’aposta van portar al joc pràcticament a la desaparició, quedant reduïda en zones rurals molt concretes a on no es va deixar
de jugar mai.
A la decada de 1980 s’inicia un procés de recuperació i les bitlles prenent
un caire més associatiu i a la vegada més esportiu.
Actualment la implantació del joc de bitlles a Catalunya és general per tot
el territori, tot i que continua sent un joc força desconegut per a molts
catalans i catalanes.
La part més competitiva del joc de les bitlles de 6 es troba organitzada en
tres federacions o associacions d’entitats: FEDERACIÓ CATALANA DE BITLLES I
BOWLING, L’ASSOCIACIÓ DE BITLLES CATALANES TERRA FERMA DE LLEIDA i la COORDINADORA INTERCOMARCAL DE BITLLES/BIRLES que agrupen a la gran majoria de jugadors i jugadores del país.
Aquesta fragmentació és una de les altres característiques de la situació
actual del joc. Això suposa una dificultat per aconseguir una unitat d’acciói
una major projecció del joc arreu.
Un capítol a part mereixen les bitlles de 9, jugades al Pallars Sobirà, modalitat molt espectacular i gens coneguda per al país però en canvi molt viva
en aquell territori.
La internacionalització i les accions en el món educatiu s’han repartit en
el temps però de manera no coordinada.

El congrés vol portar les bitlles al segle XXI i tenir un caràcter aglutinador
en aquest món i es planteja com a qüestionador de la situació actual i de com
millorar-la. Amb la voluntat de donar un nou impuls amb idees i accions compartides en un moment en que el joc de les bitlles és prou actiu però a la vegada
molt desconegut.
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OBJECTIUS


Relacionar i crear una xarxa entre les diverses associacions i clubs de
bitlles de Catalunya.



Promocionar del joc de bitlles. Fer arribar el joc als no practicants.



Millorar les eines de comunicació. Relació amb la premsa i ús de les xarxes
socials.



Revisar el marc normatiu associatiu.



Compartir bones pràctiques i experiències en el món de les bitlles.



Abordar les dificultats que tenen tots els agents implicats en el joc:
fabricants, jugadors i jugadores, dirigents d’entitats,...



Demanar el reconeixement de les bitlles, per part de les institucions,de
manera transversal, especialment en els àmbits cultural, esportiu i educatiu.



Activar, mitjançant l’autocrìtica dels actors implicats, un canvi
reflexiu, respectuós amb la tradició i obert a la realitat social del joc,
on la competició esportiva recuperi el seu sentit lùdic i comunitari.



Crear una confederació de bitlles que reuneixi totes les sensibilitats del
col•lectiu i inspirada en la comprensió crítica i constructiva del joc i
de la seva posició social a la Catalunya d’avui.



Analitzar la realitat dels practicants de tota Catalunya.
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L’ASSOCIACIÓ
El congrès, malgrat vol ser una trobada participativa i coral, té una entitat que lidera el projecte, la Coordinadora Intercomarcal de Bitlles/Birles
(CIB). Amb 35 anys d’història, ha estat l’encarregada de mantenir i difondre
el joc tradicional de les bitlles en un territori que engloba actualment set
comarques i vint-i-set pobles de la província de Tarragona i un equip de la
ciutat de Girona.
Ha coordinat al llarg d’aquests anys el campionats anuals, ha promogut la
difusió del joc i promocionat actes a nivell nacional, ha organitzat trobades
nacionals i internacionals al nostre territori, ha participat en festivals
internacionals i ha fet publicacions sobre aquest joc.
L’any 2017 va ser entitat fundadora de la FEDERACIÓ CATALANA DE JOC TRADICIONAL.

http://www.bitlla.com
@CBitlles
https://www.facebook.com/coordinadoraintercomarcaldebitllesbirles.cib/
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LES BITLLES/BIRLES A CATALUNYA
La pràctica tradicional de les bitlles dins el país es divideix principalment en dues modalitats: la dels jocs de sis (més generals i estesos) i la
dels jocs de 9 (localitzats al Pallars Sobirà). Cadascuna d’aquestes modalitats presenta avui les seves problemàtiques diferenciades. Però també tenen
molts temes en comú.
Les bitlles de 9, com modalitat aïllada més territorialment i reduïda en
nombre de jugadors, agafa les característiques pròpies dels fets patrimonials
que no poden baixar la guàrdia davant l’amenaça del despoblament i de la
pèrdua de transmissió intergeneracional en el si de les famílies que han
heretat el joc.
Per altra banda, el mon de les bitlles de 6 a Catalunya segueix tancat en
una dinàmica d’aïllament entre els col•lectius que la pràctica, amb desenvolupaments normatius i costums divergents a partir de les formes recuperades
a principis dels 80. No obstant això, en els darrers anys algunes persones i
entitats han començat a trencar aquesta dinàmica, intercanviant i compartint
experiències. Per contra, no s’han donat prou passos efectius per a una possible convergència i col•laboració de les entitats en la projecció de les
bitlles com part de la cultura popular i el teixit social del país.
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EL CONGRÉS
Per tot lo exposat anteriorment, la Coordinadora Intercomarcal de Bitlles/Birles, durà a terme el cap de setmana del 26 i 27 de setembre, el IV Congrés
Nacional de Bitlles a Reus. EL Congrés coincidirà amb la festa major petita
de Reus, la Mare de Déu de la Misericòrdia.
El Congrés va dirigit a:
● Grans associacions de bitlles
● Jugadors i jugadores
● Institucions de país (Generalitat, Consells comarcals, ajuntaments...)
● Als/les gestors/gestores i treballadors/treballadores culturals i esportius
● Als/les formadors/formadores i educadors/educadores de tots els nivells i
especialitats
● A tot el públic interessat
Es preveu un aforament d’unes 150 persones d’arreu de Catalunya.

ESTRUCTURA BÀSICA
El Congrés s'estructura

en:

● Ponències marc que enriquiran i ampliaran la visió del món de les bitlles
en particular i del joc en general amb aportacions de dins i de fora de Catalunya
● Taules rodones, a les que els protagonistes seran els agents del joc: jugadors, dirigents, fabricants, etc.
● Sessió interactiva
Hi haurà 4 eixos temàtics:
●
●
●
●

Les bitlles del món
Les modalitats jugades a Catalunya
El vessant patrimonial
Relació amb el món de l’educació i el lleure

ORGANITZACIÓ
El Congrés s’organitza al voltant de 2 comitès:
● Comitè científic, format per persones expertes en el món del joc i coneixedors de la realitat catalana i internacional. La seva missió és vetllar per
la qualitat acadèmica del congrés.
● Comitè organitzador, format per persones vinculades a les entitats impulsores. La seva feina és coordinar i dur a terme tots els aspectes organitzatius.
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LA IV TROBADA DE JOCS TRADICIONALS
Es durà a terme durant el matí del dia 27 de setembre, dins els actes de la
festa major petita de Reus, la Mare de Déu de la Misericòrdia paral·lelament
al IV CONGRÉS NACIONAL DE BITLLES.
Aquesta trobada és un dels actes principals anuals que la Federació Catalana
de Joc Tradicional organitza al llarg de l’any. és u nmoment de retrobada i
de compartir.
També és el moment de recordar i reconèixer als jugadors i jugadores més
veterans en un homenatge del col•lectiu de jocs catalans.
En aquesta ocasió assistiran fins a nou modalitats de jocs diferents, les
bitlles de nou de les valls d’Àneu, la Morra, el Bèlit o Bòlit, la Fona, la
Lluita del Bac, jocs de taula, jocs urbans, el futbol botons i les bitlles de
sis. S’organitzaran tallers d’iniciació i demostracions.
La trobada va dirigida al públic en general i l’objectiu és que tota la família conegui i pugui gaudir una estona practicant totes aquestes modalitats.
L’esdeveniment preveu uns 100 participants de les diferents entitats més el
públic que vulgui assistir.
S’acabarà amb un dinar de germanor entre els jugadors i jugadores i en aquest
àpat es farà l’homenatge als jugadors i ale sjugadores de bitlles més veterans als que es illiurarà un record de la jornada.
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COMUNICACIÓ
Per poder arribar al màxim de gent s’utilitzaran els següents canals de comunicació:
● Els propis de la Coordinadora i de les entitats membres: xarxes socials,
butlletins, etc.
● Els mitjans de la Federació Catalana de Joc Tradicional. Té una persona al
servei de les entitats en temes de comunicació que està en contacte amb diferents mitjans, La >Federació té web, facebook, i xarxes socials.
● A nivell internacional l’Associació Europea de Joc i Esports Tradicionals
farà difusió de les jornades.
Es treballarà des dels mitjans locals: televisió, ràdio, etc. fins a mitjans
nacionals i internacionals.
S’ha creat una imatge del congrés a partir de la que es farà cartelleria.
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