COORDINADORA DE BALL DE BASTONS DE CATALUNYA
Comunicat Oficial de la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya
Davant dels darrers esdeveniments succeïts amb la colla associada de Bastoners Banyerencs,
de Banyeres del Penedès, amb l’ús d’elements aliens al vestuari oficial de l’entitat, la
Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya informa que:
1. En tot cas va estar informada de la decisió de la Junta de la colla en qüestió, així com
dels estatuts i reglament intern d’aquesta on s’especifica clarament –en l’article 13 del
reglament intern– els elements que conformen el vestuari. Així mateix, l’article 14 del
reglament intern diu “En referència a l’Article anterior, el bastoner no podrà afegir al
vestuari cap tipus de complement. El vestuari de la colla podrà ser modificat o s’hi
podrà afegir algun complement sempre i quan sigui aprovat per la Junta.”
2. Les entitats que formen part de la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya tenen
la seva pròpia autonomia i són les seves assemblees les que en darrera instància
decideixen totes les qüestions que tenen a veure amb la seva entitat, inclosa la del
vestuari oficial de la mateixa. Com a Coordinadora, respectem i respectarem aquestes
decisions recollides en els diferents estatuts i reglaments internes de les diverses
entitats que representem.
La nostra entitat respectarà sempre en tot moment les expressions particulars recollides en un
dret fonamental: el dret de llibertat d’expressió. D’altra banda, en el moment que una persona
s’integra en una associació ho fa acceptant els seus estatuts i el seu reglament intern i per tant
sap des del primer moment quines són les condicions establertes. En cap cas és coacció o
coartació de la llibertat d’expressió –dret fonamental de tot ésser humà– puix que en el
moment que acceptes formar part d’aquesta entitat, acceptes immediatament totes les
condicions que això comporta. Tothom és lliure de pensar i expressar allò que cregui
convenient però en el moment de representar una entitat s’han de saber acceptar les
decisions preses en els diferents òrgans d’aquesta.
Finalment, afegir que lamentem el judici que s’està fent a la colla de Bastoners Banyerencs
sense tenir la informació de la situació. Esperem que s’aturin immediatament els comentaris i
especulacions contra aquesta colla i la nostra formació.
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