Estimades colles de Ball de Bastons,
Som dues bastoneres: la Glòria dels Bastoners de Copons (Anoia) i la Montserrat dels Bastoners de Terrassa (Vallès
Oc.) que col·laborem amb la Fundació Vicent Ferrer (FVF).
LA FVF engloba la RDT (Rural Development Trust) el qual fou una iniciativa que va crear V.Ferrer l’any 1969 a
Anantapur (Índia) amb l'objectiu de treballar en diverses línies d'actuació: portar aigua potable a les diferents
poblacions, progrés agrícola i ecològic, vacunacions massives, formació sanitària, escoles i programes de
desenvolupament, i un llarg etcètera. a les comunitats més pobres: la dels Dàtils o també anomenades “intocables”.
Amb aquesta iniciativa es pretén la participació real dels beneficiaris en els projectes, per potenciar la seva capacitat
de gestió i assegurar l’adequació dels projectes al seu context...i per això fan projectes a llarg termini.
Quan la Glòria va viatjar al districte d’Anantapur, per conèixer millor l’obra de Vicent Ferrer, va tenir una gran sorpresa:
Ballaven Bastons!!!! Un grup de dones els donava la benvinguda ballant bastons. La Glòria al·lucinava.
En anar a visitar els tallers de les dones (a la Fundació atenen 400 dones amb alguna discapacitat, que reben educació
bàsica, seguiment mèdic i formació en una activitat artesanal, per integrar-les i donar-los treball) va presenciar com
feien petites nines. La Glòria va fer la connexió ràpidament: es podrien fer nines bastoneres i les podríem vendre a les
colles de Catalunya per tal de col·laborar amb el correcte progrés i desenvolupament de la zona. Són nines petites per
penjar a la bossa, a la motxilla, com agulla a la solapa...
Va parlar amb ells, els va enviar una fotografia amb el vestit dels Bastoners de Copons i ràpidament va rebre la
fotografia de la nina bastonera. És molt bonica!!!
Amb tot, però, perquè la comanda resulti cal fer una comanda una mica gran, totes han de tenir el mateix vestit
[intentem treballar perquè sigui mateix estil però amb diferents colors] i cal repartir el preu del transport. El preu de
cada nina resultaria a uns 4 €.
Us fem arribar aquest escrit, a través i amb ajuda de la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya, per animar a
tota la comunitat bastonera a participar en aquest projecte:

Col·laboració Ball de Bastons de Catalunya amb Ball de Bastons
d’Anantapur
Una iniciativa de Comerç Just i Comerç Local: un model de comerç al servei de persones.
Animeu-vos a col·laborar. Us imagineu l’alegria que tindran si entre diversos grups de bastoners els fem una bona
comanda!? Fem-ho realitat!
Moltes gràcies

Per a més informació, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.
Glòria: gloriafustero@gmail.com Tl. 639778849 / 938090001
Montserrat: mgali12@xtec.cat Tl. 616282346 / 937888097

Us adjuntem un vídeo del Ball de Bastons a Anantapur i tres fotografies: la d’una dona fent les nines, la d’una nina
normal i la de la nina bastonera.
https://youtu.be/Mcvu4G27fZw
Gràcies de nou.

