BITLLES CATALANES
JOC TRADICIONAL - ESPORT MODERN
Es tracta d'un joc simple i espectacular que té per objectiu tombar cinc de les sis
bitlles de què consta. Per fer-ho, el jugador llença fins a tres bitllots des d'una
distància predeterminada.
El joc de bitlles va estar profundament arrelat a tot Catalunya, però sofrí una
sobtada decadència que en molts llocs suposà la quasi total desaparició durant la
dictadura franquista.
A partir de l'any 1987 i després d'un reviscolament general del joc de bitlles,
comencen a inscriure's Clubs de Bitlles Catalanes a la Federació Catalana de Bitlles i
a unificar les diverses modalitats de joc d'arreu del país.
Tot aquest moviment ens porta a la unificació de mides dels elements del joc, a
l'aparició d'un Reglament i a la creació de diferents competicions

UN JOC PER A TOTHOM
Grans i petits, homes i dones, tothom pot practicar les Bitlles Catalanes. Una colla
d'amics, en família, només cal tenir un joc de bitlles i una esplanada, preferentment
de terra, i ja es pot jugar.

Cal combinar força i punteria per tal de superar-se a cada tirada, mantenir ferm el
pols i saber-se concentrar.

Les Bitlles Catalanes van ser un joc de carrer per a tothom. Avui, ja convertides en
un esport federat i reglamentat, les Bitlles Catalanes no perden el seu caire
tradicional i popular que fa que formin part de la nostra cultura. No ho dubteu, cal
conservar i promocionar les Bitlles Catalanes

HISTORIA ANTIGA

Fa molt i molts d'anys els nostres avantpassats, per distreure's, van començar a
inventar jocs. Entre els més antics hi ha el Joc de Bitlles. Un joc de força i punteria

S'han fet troballes arqueològiques que demostren que 3000 anys a.C., els egipcis ja
tenien jocs semblats a les nostres Bitlles. A Catalunya els encarregats d'introduir el
joc, com tantes altres coses, van ser els romans. Als catalans ens va agradar molt
aquest joc i en vam fer la nostra varietat: LES BITLLES CATALANES

Pel que fa a Catalunya els documents més antics que es conserven sobre aquest joc
daten dels anys 1376 i 1402, el primer de Torroja (Priorat) i el segon d'Igualada,
els quals deixen constància del fet de la seva practica.

En altres documents de l'època a l'any 1408 en la Historia de Pollença a Palma de
Mallorca recull el lloc on es jugava a Bitlles. En l'any 1416 en l'Ordinació de Reus al
Baix Camp també surten reflexades les Bitlles Catalanes i en l'any 1520 apareixen
esmentades les Bitlles a Barcelona al dietari del Antich Consell Barceloni.

HISTORIA MODERNA
En temps molt més propers en l'any 1872 apareix a la obra Tots els barris de
Barcelona les Bitlles Catalanes.
Majors dels pobles de Catalunya han sigut el punt de rellançament de les Bitlles.
Moltes poblacions reincorporen les Bitlles en la programació d'activitats.

Amb l'adveniment de la dictadura franquista, el joc sofrí una sobtada decadència
que en molts casos suposà la quasi total desaparició.

Al caire dels anys vuitanta, aprofitant el canvi de règim, el joc retrobà el seu lloc i
es produí un reviscolament general .

ACTUALITAT
En la actualitat s'hi juga a l'entorn de la Federació Catalana de Bitlles al Barcelonès,
Vallès Occidental i Baix Llobregat a la Demarcació de Barcelona, al Montsià, Baix
Ebre i Terra Alta a la Demarcació de Tarragona i al Segrià, Pla d'Urgell, Garrigues,
La Noguera, Urgell i Segarra a la Demarcació de Lleida

COM S'HI JUGA?
Cal un joc de sis bitlles i tres bitllots, i una esplanada de terra sorrenca.
Una partida consta de nou tirades per jugador, dividides en tres rondes de tres
tirades. A cada tirada es poden llençar d'un a tres bitllots.
Es planten les bitlles en dues fileres de tres columnes, separades uns 7,5
centímetres per la seva part més baixa.
La distància de tir és d'onze metres i mig per els homes i de nou metres i mig per
les dones. Els més petits poden tirar de més a prop, segons la seva força.
BITLLA!!

L'objectiu principal és fer bitlla: tombar 5 de les sis bitlles. Per tal de saber qui
guanya la partida, les tirades es puntuen aixi:
- Cap bitlla tombada 0 punts
- Una bitlla tombada 1 punt
- Dues bitlles tombades 2 punts
- Tres bitlles tombades 3 punts
- Quatre bitlles tombades 4 punts
- Cinc bitlles tombades 10 punts (bitlla)
- Sis bitlles tombades 6 punts (llenya)

BITLLA

LLENYA

ZERO

En cas d'empat a punts, guanya el jugador que ha fet més bitlles si segueixen
empatant, es fa una altra ronda de tirades.

MATERIAL
Per jugar a Bitlles necessitem un joc de sis bitlles i tres bitllots

Cada bitlla fa 51 centímetres d'alt i 9 centímetres de base,
el cap en fa 5.

Llargada: 28 centímetres
Mànec: 10 centímetres Base: 18 centímetres Amplada:
Mànec: 4
Bitllot amplada màxima: 8 centímetres

NEIXAMENT D'UN JOC DE BITLLES
La fusta d'alzina ben tractada i treballada és la més adient per a la fabricació d'un
joc de bitlles

TERRENY DE JOC
Una esplanada preferentment de terra batuda o sauló compactat.

DISTANCIES DE TIR Fins a 9 anys: 7,5 metres
(segons força) Fins a 11 anys: 8,5 metres
Dones i homes fins a 15 anys: 9,5 metres
Homes: 11,5 metres Amplada: 2 metres Zona
de seguretat: 3,5 metres Zona de tir: 2 metres

CONSELLS
VIGILAR QUAN ES LLANCEN ELS BITLLOTS :
- Hem de vigilar de no creuar pel mig de la pista, o ens podem fer molt de mal.

VIGILAR LA RATLLA :
- Ves amb compte no trepitgis la ratlla, sinó t'avisaran o et posaran una sanció de
dos punts.

