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La finalitat última d'aquesta normativa és la de garantir que 

la música, part fonamental de la nostra festa en general i a 

les nostres processons en particular, sone el millor possible. 

És per això que demanem a tots els dolçainers i tabalers que 

tinguen el gust d'acompanyar-nos, que a l'hora de triar el 

grup on vulguen eixir, tinguen en compte grups com 

Carxofa i Arquets. Aquests dos grups es ressenten, especial-

ment en la processó de la volta general, perquè venim 

a considerar-los tocates "més   fàcils", i per tant, susceptibles 

de ser interpretades per músics amb menys recursos. 

Des d'ací animem a tots el músics, i en especial 

als més experimentats, a què tinguen la deferència d'apun-

tar-se al grup de Carxofa o Arquets, almenys a la volta gene-

ral, i , a més de gaudir de la processó i la festa, puguen ser 

referència per a músics novells que participen en aquests 

balls.  

Aplicació: 

Aquesta normativa bàsica serà 
d'obligat compliment per a tots 
els que tinguen la voluntat d'eixir 
com a dolçainers i tabaleters en 
els actes i processons de les festes 
de la Mare de Déu de la Salut 
d ' A l g e m e s í . 
Les incidències que pogueren 
sorgir s'intentarà solucionar de la 
manera més ràpida i cordial 
possible. En cas de produir-se 
alguna incidència greu, es posarà 
en coneixement de les autoritats 
locals per a la seua resolució  
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L'atorgament del títol de Patrimoni Im-
material de la Humanitat, concedit per 
la UNESCO en novembre del 2012, 
significa el reconeixement mundial a les 
festes i al poble d'Algemesí, i allò que fa 
uns anys es feia per devoció, tradició o 
cultura, passa a ser punt d'atenció glo-
bal, sent Algemesí, durant els dies set i 
vuit de setembre, centre d'afluència de 
turistes i mitjans de comunicació. És per 
això que arribem a un punt on és ne-
cessària la regulació i el compliment 
d'una normativa bàsica, per enriquir la 
f e s t a  i  e l  pob l e  d 'A l g emes í . 
L'elaboració d'aquesta normativa o re-
glament bàsic per a participar com a 
dolçainer o tabaleter en les festes de la 
Mare de Déu de la Salut d'Algemesí es 
fa, d'acord amb el Patronat de la Festa, 
que és l'organisme responsable de l'orga-
nització i desenvolupament de la citada 
festa, i amb l'objectiu de què la música 
de tabalet i dolçaina, que és part fona-
mental de la festa, quede integrada en 
tots els actes que siga menester, lluïsca 
amb el màxim esplendor i aporte a les 
processons, i per tant al poble d'Algeme-
sí, la màxima qualitat sonora i visual 
possible  

Elaboració 
L'elaboració de la normativa bàsica serà potestat de la Jun-
ta Directiva i del Claustre de Mestres de l'Escola Musical 
de Tabalet i Dolçaina d'Algemesí, i serà revisada cada any, 
per tal de millorar-la en aquells aspectes que es precise. 
És per tot açò que seguidament s'exposa la normativa, 
desenvolupada en cinc punts  

NORMATIVA BÀSICA D'ACTUACIÓ 

1.- Curset preparatori: 

Tots els anys es realitzarà un curset de preparació per a 
tots els músics, generalment coincidirà en la setmana de 
l'u al sis de setembre, i on es tocaran totes les tocates, per 
balls, que són susceptibles de ballar-se en les processons. 
Aquest curset serà impartit, bé per Mestres de l'Esco-
la, bé per les persones que es designen per part de la direc-
ció de l'Escola, i que es publicitarà a través dels mitjans 
que es creguen convenients. 
L'assistència al curset serà obligatòria i donarà, a tot el qui 
el faça, el privilegi de poder eixir a tocar a les processons. 
L'assistència al curset serà controlada pels Mestres o res-
ponsables designats, i al final es farà entrega als partici-
pants d'una cinta de color (cada any serà de diferent color) 
i que acreditarà al posseïdor com que ha fet l'esmentat 
curs. 
2.- Actes: 

Els actes a realitzar són: cercaviles i dansades, els assajos al 
carrer, la plega, la despertà, la processó de les Promeses, 
la processoneta del matí i la volta general. 
3.- Cap de músics: 

Aquest punt ha estat substituït per la creació i definició en 
2015 de la figura "Veta negra", que exercirà de cap de mú-
sics en cada ball o grup on participen dolçaines i tabals i 
el qual acompanyem a aquest escrit, en full a part. 
4.- Comportament: 

 

Per a la correcta organització i imatge de la festa, volem 
transmetre una sèrie de punts que seran d'obligat compli-
ment durant la participació dins la processó. 
 

- Recordem que estem dins d'un acte 
solemne. 
- Cada ball té un encarregat de grup, 
(aquesta persona durà una veta identifi-
cativa de color negre). Caldrà indicar-li 
que estàs al ball i també si t'has d'absen-
tar. 
- Caldrà vigilar el que es beu, recordem 
que estem a una processó o acte, i repre-
sentant al col·lectiu de músics  de dolçai-
na o tabal. 
- No deurem menjar al carrer. 
- Els qui vulguen fumar, deuran eixir de 
la processó per a fer-ho, en acabar es 
podrà tornar a entrar. 
- Les ulleres de sol estan fora de lloc. Si 
no és necessari (per raons de salut) no es 
poden utilitzar. 
- No es podran utilitzar dolçaines ni ta-
bals, o baquetes per a tocar el tabal, de 
color cridaner. 
- Imprescindible dur indumentària tradi-
cional. 
5.- Tocates 

 
Les tocates a interpretar dins la processó, 
tant la melodia de la dolçaina com el 
ritme del tabalet, seran les que corres-
ponguen estrictament al ball on estiga 
integrat el músic. 

Esperit de la 
normativa:  
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