Han estat uns quants anys dins de la junta de la Colla de Joves, força d’ells com a presidenta
de l’entitat. Podríem dir que van ser els més complicats, però crec que ens en vam sortir prou
bé.

Durant aquells anys el descens de socis va fer que ens quedéssim aproximadament una
desena de persones. Van ser temps de manteniment, en que intentàvem que les activitats que
realitzava la Colla de Joves no es perdessin i en que sobretot intentàvem que la entitat en sí no
es perdés. Quants comentaris i pensaments, de com tancar la porta... d’on portar els diners...
però com es pot comprovar res de tot això va passar, tot en la vida té les seves pujades i
baixades, a naltrus ens va tocar afrontar una baixada de caiguda lliure, però portàvem bones
cordes.

Amb la poca gent que érem, la nostra joventut i la poca experiència, i com passa sovint, aquells
impediments, imprevistos, situacions que es compliquen...,vam continuar amb les 24 hores de
futbol sala, i fins i tot algunes 12 hores de futbol femení. Vam intentar continuar amb
l’espectacle de la marató, tot i que un any no va ser possible, ens vam engrescar a organitzar
algun concert i correfoc, la festa del confeti que va néixer amb la intenció de fer una festa pel
jovent del poble i engrescar-los a fer-se socis/es de l’associació i també un concurs de
fotografies sobre els arbres de l’entrada del poble.

En aquell moment, hi havia situacions en que tot es feia molt feixuc, però ara mirant en
perspectiva, crec que tots els que érem allí (la Marta, l’Anna, la Sheila, l’Ariadna, el Víctor, la
Jèssica, la Neus, la Teresa, la Mireia) estem contents d’aquells anys. Penso que entre les
moltes situacions, també n’hi va haver de bones, també vam riure, també ens vam divertir i ens
ho vam passar un pam bé!

He parlat tota l’estona en plural, ja que entre els que érem (bàsicament les) ho fèiem tot, si que
hi havia els càrrecs de la junta, però es pot dir que ni ens recordàvem de quin càrrec
realitzàvem, o si algú era de la junta o no. Les persones que volíem continuar amb l’entitat
endavant allí estàvem per treballar.

Aprofito aquestes línies per agrair a les persones citades anteriorment tot el seu esforç i tota la
bona voluntat per no tirar la tovallola i fer que l’associació de joves no desaparegués .
I també agrair a les persones que un dia van creure en la Colla i s’hi van apuntar, alguns ja
havien estat a l’entitat i van tornar i que gràcies a ells i a elles la Colla ha arribat on és ara.
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