COORDINADORA DE BALL DE BASTONS DE CATALUNYA

COMUNICAT SOBRE TROBADES D’ÀMBIT NACIONAL [30.03.2020]

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 les
diferents administracions implicades, la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya [en ple
contacte amb les colles i municipis afectats] pren i adopta les mesures següents pel que fa a les
trobades d’àmbit nacional, les quals fa extensives a tota la comunitat bastonera del territori:
1. La 4a Trobada Bastonera Infantil de Catalunya, prevista pel dissabte 18 d’abril a
Esplugues de Llobregat, queda ajornada pel dissabte 24 d’octubre a la mateixa població.
2. La 45a Trobada Nacional de Ball de Bastons de Catalunya, prevista pel dissabte 9 de
maig a L’Arboç, queda ajornada pel dissabte 10 d’octubre a la mateixa població.
3. El 4t Aplec Jove Bastoner de Catalunya, previst pels dies 7, 8 i 9 d’agost a Lleida, es
manté amb la previsió inicialment establerta.
Afegir diferents punts per ajudar a entendre les decisions preses i per reflexionar plegades:
-

Respecte a l’Aplec, no s’ha mantingut cap contacte amb la colla i l’administració
implicada perquè les previsions fan creure que es podrà dur a terme amb certa
normalitat.

-

Pel que fa a les Trobades Nacional i Infantil, som conscients que la separació temporal
entre una i l’altra és només de dues setmanes. Amb tot, hem d’entendre que les dates
venen força prefixades per la casuística de cada municipi i ens hem hagut de moure
ràpidament perquè puguin estar ja previstes per aquestes dates, atenent que anar més
enllà seria anar amb el canvi horari i apropant-nos a l’hivern. D’altra banda, setembre
acaba essent força inviable per la gran quantitat d’actes grans que ja hi ha per si
mateixos començant per la Diada Nacional de Catalunya però passant també per
esdeveniments com la Mercè a Barcelona o Santa Tecla a Tarragona. Sense comptar
festes majors de municipis més petits.

-

Som conscients, a més, que la Trobada Nacional es troba en un petit pont de tres dies
però, i això ho estenem a tots els actes que puguin veure’s afectats, fem una crida a la
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reflexió individual i grupal per prioritzar l’assistència i la participació en aquests actes
abans no pas quedar-se a casa o marxar de pont [en el cas de la Trobada Nacional]. És
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una gran feinada DOBLE la que estan fent les colles i la mateixa gent de la Coordinadora
i per respecte a tot aquest esforç, es mereixen que aquests actes siguin l’èxit que
s’espera. De fet, pensem que parlem en nom de totes les persones que conformen el
món bastoner quan diem que després del que estem vivint com a família i societat
aquests dies, ens ho mereixem totes. Ens mereixem una imatge com no s’ha vist abans
de solidaritat, força i empatia. Una imatge de la gran família que som. I d’això últim, no
en tingueu cap dubte.
MOLTES GRÀCIES per endavant per la comprensió i l’ajuda en tot el procés.
MOLTES GRÀCIES per no defallir i MOLTS ÀNIMS aquests dies.
Una abraçada ben i ben gran de part de tota la Junta General de la Coordinadora.
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Terrassa, 30 de març de 2020
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