[MAIL ENVIAT A LES COLLES LA MATINADA DEL 13/06/2016 PER PART DEL
PRESIDENT DE LA COORDINADORA DE BALL DE BASTONS DE CATALUNYA]
Molt bona nit família,
Han passat més de 24 hores però encara les sento. Encara sento les gralles, dolçaines,
flabiols

i

tamborins,

caixes,

acordions,

flautes,

etc.

(en

definitiva

tots

els

acompanyaments musicals que portaren les més de 50 colles que van participar ahir a la
Trobada Nacional de Bastoners de Catalunya núm. 41). Encara sento el so dels bastons
en picar amb altres bastons o a terra.
Permeteu-me expressar amb totes les persones que rebran aquest mail en nom de les
seves colles un seguit de reflexions i consideracions. Com sempre, sou lliures d'atendreles o no segons el vostre criteri.
Després de parlar amb moltes persones durant les cercaviles, la ballada final i el sopar
vaig

ser

conscient

realment

que

el

rumb

de

la

Coordinadora

havia

canviat

substancialment en aquest darrer any.
Sóc una persona plena de defectes -els quals intento millorar i eliminar dia a dia- però
vull que sapigueu tots vosaltres i el món sencer si s'escau que mai deixaré de lluitar per
tots vosaltres i pel món bastoner, i reafirmo la meva intenció de deixar-me la pell per
donar al Ball de Bastons el millor futur possible: un futur amb totes les persones que
participen en aquest món, sense importar la procedència, edat, forma de pensar, etc.
Vull creure que ha començat una nova etapa per la Coordinadora, una en la qual totes les
veus siguin escoltades i respectades per igual i una en la que deixem de banda les
nostres diferències i busquem allò que ens uneix per poder treballar plegats en la
mateixa direcció. Si no fos així, prego que ningú dubtés en donar-me un toc d'atenció o
en avisar-me d'aquest fet. Com sempre, si algú tingués cap suggeriment o crítica cap a
l'organització, tornem a dir que estem i estarem sempre oberts a escoltar, sempre i quan
sigui amb esperit constructiu i amb la finalitat de millorar i en cap cas per a destruir
sense proposar cap alternativa.
Molta gent estava ahir contenta i així m'ho expressava per la magnífica organització de la
Trobada Nacional i també per les noves intencions de la nostra entitat i és justament això
pel que la nova junta actual continuarà lluitant. Així com vaig posar-me al 100% a
disposició de Castelldefels per ajudar en tot allò que calgués, no dubteu que intentaré

sempre estar al 100% o més per tot allò que necessiteu de la Coordinadora, i en especial
per tot allò que necessiteu de la meva persona. Tots aquests esdeveniments i projectes
tenen noms i cognoms, tenen tota una feina invisible de moltes persones amb noms i
cognoms que moltes vegades no som capaços de veure. No ens equivoquem: són poques
les persones que reben en nom de moltes altres les felicitacions -i també les propostes
per millorar- i també són poques les cares visibles dels projectes si les comparem amb el
nombre total d'implicades en tot el procés. Sense tot aquest conjunt de voluntaris i
voluntàries que dediquen part del seu temps, tot això no seria possible.
La nostra feina no s'acaba amb la Trobada d'aquest cap de setmana! Durant aquest mes i
el següent, acabarem de convocar i reunir les territorials que encara queden -tal com
vaig prometre que faríem a la passada assemblea- i plantejarem els nous reptes que la
nostra comunitat ha d'afrontar per poder augmentar el nostre nombre d'activitats i
possibilitats en la societat actual.
Tot va més lent del que m'agradaria però no dubteu que treballem dia rere dia per tots
vosaltres!
Moltes Gràcies, de tot cor, per participar amb nosaltres i sobretot per participar en el
món bastoner. Tal com deia dissabte i crec que mai podré deixar de dir, sou l'orgull del
nostre poble. Dissabte ens vàreu fer vibrar i ens vàreu recordar perquè val la pena
dedicar esforços i temps per organitzar tots aquests projectes i més. De veritat que és un
orgull representar totes les vostres entitats i sobretot és un orgull ser bastoner i ser
bastonera.
Una abraçada ben gran, família! I perdoneu l'extensió!
Cordialment,
-Adrián Ortiz Mera
President de la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya
coordinadora@balldebastons.cat
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