
Tota la informació:
www.laselvadelcamp.cat
ballstradicionals@laselvadelcamp.cat
Biblioteca Pública
977 844 630

L’Escola, promoguda per la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament de la Selva del Camp, 
té per objectiu fer grups de balls populars i 
tradicionals per tal d’ampliar el seguici festiu de 
la Selva del Camp.

Inscripcions:

Fins el dia 24 de desembre, a la Biblioteca Pública
Camí de Tarragona, 10 · 977 844 630 

Del dia 27 al dia 30 de desembre, al Parc de Nadal 
(al Taller dels balls populars i tradicionals) 
Horari: d’11 a 13h i de 16 a 18h

Via correu electrònic: 
ballstradicionals@laselvadelcamp.cat

Els assajos comencen el dia 11 de gener i el curs 
acaba el mes de maig de 2014

Escola de 
balls populars i 
tradicionals



El Ball Patatuf

El Ball del Patatuf és el ball infantil per excel·lència 
dins el seguici festiu. Ball molt senzill i simpàtic pels 
més petits de la festa. A part del ball del Patatuf 
els nens faran altres balls: el Joan Petit quan balla, 
panderetes ...

Dirigit a nens i nenes de P3, P4 i P5
A càrrec de Neus Rabascall
Preu curs: 30€
Assajos: dissabte a les 4 de la tarda a Santa Llúcia
Durada assajos: ¾ d’hora

El Ball de Valencians

A la Selva es troba referenciat des de 
1718. El Ball de Valencians o Picarols es 
caracteritza per les figures que fan amb 
els mocadors, les castanyoles i la petita 
torre que es fa en acabar el ball. Des de 
fa temps es diu que el ball de valencians 
és el precedent immediat dels castells.
 

Dirigit a nois i noies des de 4t de primària 
a 3r d’ESO
A càrrec de Maria Rosa Pié
Preu curs: 30€
Assajos: Dissabte a les 4 de
la tarda, a l’Hort d’Iglésies 
Durada assajos: 
1 hora i mitja

Ball de Bastons

Es tracta d’un ball molt conegut.  A la Selva, el Ball 
de Bastonets es vincula primerament a Confraria 
del Roser (confraria dels fadrins), segons consta 
en un document reproduït per Mn. J. Pié en els seu 
Annals de la vila de la Selva. Després es vincula a 
altres confraries. Es tracta d’un ball molt arrelat al 
poble i es va ballar fins finals del segle XIX (en-
cara que hi ha intervencions esporàdiques poste-
riors pels nens de Sant Agustí, Sant Rafel i els de 
l’Escola Gil Cristià amb la música de Virolet Sant 
Pere i pel Martiri de Sant Andreu es va fer amb 
el Pericó – una música pròpia de les comarques 
tarragonines).

Recomanat a nois i noies a partir de 6è de primària
A càrrec Rosa M. Valls
Preu curs: 30€
Assajos: Dissabte a les 4 de la tarda, a l’Hort 
d’Iglésies
Durada assajos: 1 hora i mitja

Ball de Gitanes

Alguns vinculen el seu origen a les festes de l’arbre de 
maig, un de molt alt que es plantava al centre de la plaça 
pública al voltant del qual es desenvolupa el ritual. Una 
de les teories per explicar el nom d’aquesta dansa apun-
ta al gran nombre de colors dels vestits de les balladores, 
carregats de volants i cintes.

Recomanat a nois i noies a partir de 3r d’ESO
A càrrec de Neus Rabascall
Preu curs: 30€
Assajos: Dissabte a ¾ de 5 de la tarda, a Santa Llúcia
Durada assajos: 1 hora

(*) Les inscripcions s’atenen per ordre cronològic 
atès que cada ball ha de tenir un mínim d’inscrits 
per poder-se fer i un màxim al grup per treballar.

El Ball de Cercolets

Es caracteritza pel cèrcol que 
duen els balladors. Eufemià Fort 
i Cogul esmenta el  Ball de Cer-
colets en la seva publicació sobre 
la Congregació de la Sang perquè el 
vincula a aquesta confraria i data la 
seva presència a la Selva l’any 1850, 
segurament com a substitut del Ball de 
Bastons i de l’anterior Ball de la Mort.

Dirigit a nens i nenes de primària (de 1r a 6è)
A càrrec del Ball de Cercolets de Reus
Preu curs: 30€
Assajos: dissabte a les 5 de la tarda, al Pavelló 
Municipal d’Esports
Durada assajos: 1 hora i mitja


