COLLA DE BASTONERS D’ ESPLUGUES DE LL.
Memòria 2006 – 2007

L’any 2006, no ha estat mancat de esdeveniments importants per la nostre Colla.
Vàrem començar l’any participant al carnestoltes rebent el primer premi de carrossa amb una
gran AMPOLLA DE CAVA DINS D’UNA CUBITERA i el segon premi a la millor comparsa
(LES COPES DE CAVA I TAP DE L’AMPOLLA).
El mes destacat, a estat l’ intercanvi Cultural que em realitzat amb el grup de Paloteo de
Villanubla (Valladolid). Aquest va constar d’una visita de la nostra Colla al mes de juliol, els dies
14,15 i 16 a Villanubla, a la qual ens va acompanyar el Regidor de Cultura Sr. Ramón Cervera.
La ballada protagonitzada per las dues colles (Villanubla – Esplugues) el dissabte a la tarda, es va
haver de fer al poliesportiu de la ciutat per culpa de la pluja, malgrat això, l’acte va tenir un gran
èxit entre el públic assistent, que va ser força nombrós, donada la població de Villanubla, uns 500
habitants.
Cal remarcar la bona acollida que el grup de Paloteo ens varen donar, tot varen ser atencions, el
dissabte dia 15 ens van portar a Valladolid a fer una visita turística que ames de divertida va ser
molt enriquidora, la Regidora de Cultura de Villanubla, la Sra. Charo Díez i en Paulino
(responsable del grup de ball) ens varen fer de cicerones.
El diumenge 16 ens varen fer una recepció oficial a l’Ajuntament d’aquesta població amb la
presencia del seu Alcalde el Sr. Felix Velasco.
Al mes de setembre, coincidint amb la celebració de la Xl Diada Bastonera i dins dels actes de la
Festa Major, el grup de Paloteo de Villanubla va assistir com a convidat d’honor.
El dissabte 23 vàrem començar el dia molt aviat, dons vàrem fer una excursió cultural per
Barcelona, visitant la Sagrada Família, Passeig de Gracia, Pl. Catalunya, la Catedral, El Barri
Gòtic, Les Rambles fins al port, Montjuic i com no... el Camp Nou.
Per la tarda i malgrat la pluja, vàrem fer la ballada, una mica de cercavila i la exhibició de balls al
Casal de Cultura Robert Brillas, amb la sala completament plena d’espectadors.
El diumenge 24 també va ser ben aprofitat, a primera hora els vàrem recollir per assistir a les
Matinades, desprès, Recepció oficial a l’Ajuntament de la nostre Vila, amb la presencia de
l’Alcaldessa la Sra. Pilar Díaz i el Regidor de Cultura Sr. Ramón Cervera. A la sortida visita
turística a la Rajoleta i Casc Antic d’Esplugues, per acabar a la plaça Santa Magdalena veient
l’actuació del Castellers.
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ACTIVITATS REALITZADES A L’ANY 2006
Febrer
 Participació a la Rúa de Carnaval
Abril




Maig

Ballada al casament de la Elisabet i el Pere
Participació al XXX Aniversari dels Bastoners de Castellar del Vallès
Participació a la Festa de Sant Jordi del CEIP Lola Anglada
Actuació a la Diada Bastonera dels Bastoners de Terrassa






Juny

Participació a la Fira d’Entitats
Ballada a la Fira d’Entitats
Participació en els actes de la Trobada Nacional de Tres Tombs
Ballada a la Trobada de les Esplugues a Espluga Calba
Ballada a la Festa de la Cirera a Santa Coloma de Cervelló





Juliol

XLI Trobada Nacional de Bastoners a Terrassa
Ballada a l’Arc de Triomf
Ballada a les Festes del Barri de Can Vidalet
Ballada a la Rebuda de la Flama del Canigó







Ballada a les Festes del Barri de Can Clota
Ballada a Villanubla (Valladolid)
Ballada a les Festes del Barri del Gall
Participació a la Festa Major Petita de Santa Magdalena
Ballada al Poble Sec

Setembre

 Ballada a les Festes del Barri de la Plana
 Ofrena Diada Nacional
 Participació en el Seguici del Pregó
 XI Diada Bastonera d’Esplugues de Llobregat
Octubre
 Participació en el Corre llengua 2006
 Ballada a la Palma de Cervelló
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 Ballada a la Diada Bastonera dels Bastoners de Sant Feliu de Llobregat
Desembre
 Actuació a la Fira de Nadal

Villanubla (Valladolid)

Villanubla (Valladolid)

Villanubla (Valladolid)

Villanubla (Valladolid)

Festa de la Cirera

Can Clota
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Carnaval

Trobada Nacional

Durant L’any 2007, la nostre Colla ha realitzat diverses activitats, cal destacar l’organització de
la Tarda de Bastons Infantil coincidint amb les festes de Primavera, el dia 19 de Maig, amb la
participació de animadora infantil La Petronila que va fer gaudir als mes petits amb el seu
espectacle, tant de les colles infantils convidades per l’ocasió, (La Malla, Gràcia, Castellar del
Vallès, Bastoners del Esbart del Raval, Esplugues) i els nens de Esplugues que es varen atansar.
Per arrodonir la festa, en acabar vam fer una XOCOLATADA amb MELINDROS. Cal dir que
malgrat la pluja i el canvi d’ubicació per motius de eleccions, aquest acte va ser tot un èxit.
També i com ja es costum, em participat a la Trobada Nacional de Bastoners, que enguany s’ha
celebrat a la localitat de Cambrils (Tarragona) el dia 16 de juny amb un gran èxit de participació.
Enguany també em organitzat la XII Diada Bastonera, dins dels actes de la Festa Major de la
nostra ciutat el dia 22 de setembre.
Un any mes la pluja en ha fet la guitza, però malgrat el temps valorem mol positivament la diada,
tan en l’aspecte d’organització com en el desenvolupament de la mateixa.
Aquets any, donat la organització del Cercavila de Festa Major que va organitzar la Coordinadora
d’Entitats de Cultura Popular d’Esplugues, de la qual la nostre entitat forma part, vam decidir
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incloure el cercavila de la nostre Diada en aquest donat que la finalització es feia a la plaça
vermella del Parc Pou d’en Felix, amb una actuació per part de totes les Colles participants.
La valoració que fem d’aquesta Cercavila en general es positiva, malgrat que cal caviar certes
coses, com ara el dia de la celebració, creiem que cal traslladar-lo al diumenge al mati per tal de
que puguin participar totes les entitats de Cultura i que totes les Colles, puguin gaudir sense
preses dels actes del final.
El dia 16 de setembre, per primera vegada vàrem participar a la Festa de la Verema de Sant
Esteve de Sesrovires i on estem convidats a tornar l’any binen. Aquesta sortida va ser mol
divertida i il·lustrativa, donat que tots vam poder trepitjar raïm i aprendre molt de prop el procés
d’elaboració del vi.

ACTIVITATS REALITZADES A L’ANY 2007
Abril






Diada Bastonera dels Bastoners de Barcelona (14/4)
Participació a l’Assemblea de la Coordinadora de Ball de Bastons (15/4)
Ballada a la celebració de Sant Jordi al CEIP Lola Anglada (21/4)
Ballada a la Diada Bastonera dels Bastoners de Sant Cugat (21/4)
Participació a la Diada Bastonera a Terrassa. (22/4)

Maig
 Ballada a Tordera (5/5)
 Ballada al IES La Mallola amb motiu de la celebració del Xè Aniversari del intercanvi
amb Ahrensburg (5/5)
 Ballada a la Palma de Cervelló en la festivitat de Sant Isidre (13/5)
 Participació a la Fira d’Entitats (13/5)
 Ballada a la Fira d’Entitats (13/5)
 Iª Tarda de Bastons Infantil (19/5)
 Participació a la Festa de la Cirera a Santa Coloma de Cervelló (27/5)
Juny






Ballada al IES Mª Aurèlia Capmany de Cornellà (1/6)
Participació al Cercavila del Corpus de la Festa Major de Cornellà (9/6)
Ballada a la Festa del Barri de Can Vidalet (10/6)
Trobada Nacional de Bastoners a Cambrils (16/6)
Ballada a la rebuda de la Flama del Canigó (23/6)

Juliol
 Ballada a la Festa del Barri d’El Gall (20/7)
WWW.Bastoners-Esplugues.Cat

Pàgina: 5

COLLA DE BASTONERS D’ ESPLUGUES DE LL.
Memòria 2006 – 2007
 Participació a la Festa Major Petita de Santa Magdalena (22/7)
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Setembre
 Ballada a la Festa del Barri de La Plana (8/9)
 Ballada a la Diada Nacional a Polinyà (11/9)
 Ofrena floral a la Diada Nacional (11/9)
 Ballada al Festival Regional de Plaça Macael (15/9)
 Ballada a la Verema de Sant Esteve de Sesrovires (16/9)
 Participació al Seguici del Pregó (20/9)
 XII Diada Bastonera a Esplugues de Llobregat (22/9)
Octubre
 Participació a la Trobada d’Esbarts de l’Esbart Barqueno (Zona Franca) (21/10)
 Ballada a la Diada Bastonera dels Bastoners de Gràcia (27/10)
Novembre
 Ballada a Malla (Vic) (18/11)
Desembre
 Ballada a la Fira de Nadal (15/12)
 Sopar Nadal Colla de Bastoners d’Esplugues (22/12)
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Trobada Nacional (Cambrils)

Rebuda Flama del Canigó

Diada de Terrassa

Revista El Pont, sobre la1ª Tarda Infantil
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