COORDINADORA DE BALL DE BASTONS DE CATALUNYA

COMUNICAT DE LA COORDINADORA DE BALL DE BASTONS DE CATALUNYA
EN RELACIÓ AMB EL COVID-19 [11.03.2020]

Davant la situació que viu el país en relació amb l’epidèmia de Coronavirus SARS-CoV-2
[anomenat també COVID-19 o col·loquialment anomenat només Coronavirus] i després
d’analitzar detingudament les darreres comunicacions i recomanacions vingudes des de
l’administració de la Generalitat de Catalunya, la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya
pren i adopta les mesures següents, les quals fa extensives a tota la comunitat bastonera del
territori:
1. Les activitats bastoneres d’àmbit nacional continuen tal com estaven previstes, amb la
data inicialment anunciada, a excepció de la Trobada Bastonera Infantil de Catalunya
2020 que s’havia de celebrar a Esplugues de Llobregat el proper 18 d’abril. Amb les
dades amb les quals treballem i amb la previsió que l’organització de l’esdeveniment
pot veure’s afectat [participació d’escoles, colles infantils, etc.], i essent conscients que
la Setmana Santa es trobarà just ben al mig de tot el procés, es posposa i es durà a
terme cap a l’octubre [data encara per concretar]. La Trobada d’Instituts Bastoners de
Catalunya [La Garriga, 29 d’abril] i la Trobada Nacional de Ball de Bastons de Catalunya
[L’Arboç, 9 de maig] continuen el seu transcurs natural inicialment previst atenent el
fet que hi ha un interval de temps superior i que no hi ha cap indicació o recomanació
de les autoritats que impliqui que s’hagi de modificar tals esdeveniments. El Govern ha
anunciat que: els esdeveniments esportius professionals i no professionals es faran a
porta tancada -menys aquells on hi participin menors acompanyats- i que se suspenen
o ajornen les activitats col·lectives en espais tancats o oberts que concentrin més de mil
persones. Si l'aforament és de menys d'un miler de persones, només es podrà ocupar
un terç de l'aforament per garantir una distància de seguretat entre els participants.
Per ara, les escoles seguiran funcionant amb normalitat. La suspensió i ajornament
d'actes afecta tant als espectacles públics com recreatius i d'oci, així com culturals o
religiosos, ja siguin públic o privats. Aquestes mesures entraran en vigor aquest dijous i
durant un termini de 15 dies i podran ser prorrogades en funció de quina sigui
l'evolució de la situació. Així doncs, treballem amb normalitat en aquest sentit i
s’aniran actualitzant les informacions a mesura de com avancin els dies.
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2. Es recomana o s’insta a les colles de Ball de Bastons que, en la mesura del possible,
posposin o canviïn de dia les seves diades/trobades o actes que impliqui la participació
de grups o col·lectius de diferents poblacions i per tant de diferents comunitats de
persones. Trobaran en la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya tot el suport
possible per realitzar aquests canvis sense que la seva activitat o acte se’n vegi
definitivament afectat.
3. Pel que fa als assajos, i atenent les característiques de la nostra activitat i les
recomanacions oficials actualitzades a les 13h de l’11 de març de 2020, la
Coordinadora no fa pas cap recomanació de suspendre els assajos i deixem en la
potestat de cada entitat o col·lectiu la decisió en aquest afer. Entenem que cada
situació o població és diferent, en el moment que no implica la participació de
persones de diferents àmbits geogràfics [així com sí que passa en diades, trobades,
etc.]

Per últim, i com ja han fet les administracions nacionals, fer una crida a la calma i continuar
treballant respectant i atenent a les recomanacions que aquestes vagin actualitzant.

Estem al vostre servei per tot allò que necessiteu. Gràcies per la vostra comprensió i
col·laboració.

Barcelona, 11 de març de 2020
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