Sabadell, 31 d’agost de 2013
A la Junta Directiva de l’Associació de Blackball Catalunya “ABACAT”:
Mitjançant aquest escrit comunico la meva decisió de presentar la dimissió irrevocable
com a President de l’Associació de Blackball Catalunya “ABACAT”.
Els principals motius que em porten a prendre aquesta decisió són d'índole personal i
principalment perquè no em sento amb forces i ànims per continuar liderant aquest
bonic projecte. Com bé sabeu tots, tant a mi com als meus col·laboradors més directes
ens ha tocat ballar amb una crisi que ens ha exigit no pocs esforços per continuar
assolint els nostres objectius.
Me’n vaig content perquè crec que ho hem fet bé, discutint, però bé i perquè amb
poquíssims recursos i molta feina tan meva com dels de més a prop (no diré noms
perquè hauria de fer llista i sempre et deixes algú) hem fet quasi un miracle.
No tot ha estat fantàstic ja que alguna cosa s’haurà fet malament, quan tant el poder com
la feina, s’han anat concentrant excessivament en un cercle massa reduït. Crec que és
l’hora del canvi, de les noves idees, d’obrir la finestra i que passi una miqueta l’aire, de
recuperar vells amics i companys que s’han anat distanciant quan el projecte s’ha
mantingut i augmentat. La meva il·lusió era fer més gran ABACAT però no he sabut
donar-li més dimensió. S’ha concentrat en menys jugadors encara que més fidels. El
Blackball i els seus agents estan patint molt però crec que hem d’aprendre a obrir-nos
per trobar més jugadors i donar continuïtat a aquest esport i projecte.
En l'àmbit internacional tenim un gran prestigi; a les illes britàniques i en general, ens
admiren per com hem fet les coses sent tan petits i amb l’EBA (European Blackball
Association) tenim excel·lents relacions.
Vull agrair al tothom que m’ha donat suport durant aquest temps, totes les seves
aportacions i el temps lliure dedicat a treballar per ABACAT.

Vicens Escobairó Antolin

