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L’any 2008 el vàrem començar amb la participació a la rua de Carnestoltes, aquesta vegada la 
colla anàvem de Mosques, rodejant una carrossa que representava una immensa tifa que treia 
fins i tot fum, que va causar furor entre els centenars de persones que van presenciar la rua en el 
seu recorregut pels carres d’Esplugues. Al final vàrem estar guanyadors del primer premi de 
Comparsa a l’edició del concurs d’engany. 
 
En l’àmbit del Ball de Bastons, volem remarcar que el 2008 a estat un any mol actiu per la nostre 
entitat, entre les moltes activitats que em dut a terme enguany, volem destacar les següents: 
 
El dia 22 de juny vàrem participar a la primera celebració de la Festa Major de la Cultura 
Tradicional de Catalunya que es va celebrar durant els dies 21, 22 i 23 de juny al Moll de la 
Fusta de Barcelona. Aquesta ha estat organitzada per la Confederació d’Agrupacions de 
Cultura Tradicional Catalana.  
 
Aquesta festa pretén fer un mostrari de la diversitat cultural del nostre país i van participar 
diverses colles de diferents àmbits culturals com ara: 
Armats I Manaies, Bandes Musicals, Ball De Bastons, Bestiari Festiu, Cant Coral, Caramelles, 
Castellers, Ball De Diables, Esbarts Dansaires, etc. 
 
El passat divendres 17 d'octubre sens va lliurar una menció d’Honor per aquest fet.  

L'acte solemne de lliurament, es va celebrar al Parlament de 
Catalunya i va ser presidit pel M.H. Sr. Ernest Benach, 
president del Parlament de Catalunya i el president de la 
Confederació d'Agrupacions de Cultura Tradicional 
Catalana, el Sr. Joan Hugué. 
 
La Colla de Bastoners va estar representada per el president 
de l’Entitat el Sr. Antonio Fontova qui va rebre el diploma 
de mans del M.H. Sr. Ernest Benach i el vicepresident Sr. 
José A. Garcia.  

 
Durant els dies 8 i 19 de juliol, la Colla de Bastoners d’Esplugues ha col·laborat amb l’ empresa 
CulTOURa fent uns tallers de Ball de Bastons a dos grups de nois i noies adolescents dels Estats 
Units d’Amèrica, estudiants de NECT (National Educational Travel Council) que formen part 
d’un innovador projecte anomenat Els Catalympics 2008, formant equips anomenats   
 
“Gegants”, “Diables”, “Castellers” i “Bastoners” on  aprenen a portar un gegant, a fer pa amb 
tomàquet, posar-se una faixa, beure amb porró o ballar un ball de bastons, entre altres activitats 
vinculades a la cultura i les tradicions del nostre país. 
 
Cal remarcar, que estem especialment contens d’haver fet aquesta activitat, que ens ha permès 
donar a conèixer el Ball de Bastons a persones d’altres indrets del mon que no el coneixien i que 
han pogut gaudir molt tot practicant el ball de bastons. 
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Volem agrair a Genevieve Shaw (cofundadora de CulTOURa) i membre de la nostre entitat, que 
ens hagi donat l’oportunitat de fer aquests tallers. 
 
També destaquem la nostra participació al programa “Problemes domèstics” d’en Manuel 
Fuentes a Catalunya Radio el passat dia 14 de juliol. 
 
El dia 15 de juliol la nostre entitat, ha participat als actes d’inauguració del "II Festival 
Internacional de Música i Dansa Tradicional al Poble-sec". 
 
Ens sentim especialment orgullosos i agraïm al "Grup Internacional de Música i Dansa 
Renaixença de Barcelona que es qui organitza del Festival que ens hagi convidat a participar. 
 
El 26 de juliol i com cada any, vàrem assistir a la XXXIII Trobada Nacional de Bastoners, que 
enguany es va celebrar a La Pineda de Vila-seca (Tarragonès). 
 
Enguany em organitzat la XIII Diada Bastonera, dins dels actes de la Festa Major de la nostra 
ciutat el dia 20 de setembre. 

 
Per segon any consecutiu, em inclòs el cercavila de la nostra diada dins del cercavila de Festa 
Major que organitza la Coordinadora d’Entitats de Cultura Popular d’Esplugues, per acabar el 
acte a la plaça vermella de Parc Pou d’en Felix, amb una mostra dels balls de les Colles 
convidades. 
 
Per finalitzar els actes de la Diada i com cada any, vàrem organitzar el sopar popular i el ball de 
caire tradicional que es va du a terme al carrer de les Piles, davant de l’escola Isidre Martí que 
com any rere any ha tingut un gran èxit de participació. 

 
El 4 d’octubre, dansa sobre patins, coreografia en grup, llums de color encenent-se i apagant-se al 
so de la música... Tot això, i més, va tenir el Primer Trofeu de Grups de Patinatge Artístic Ciutat 
d’Esplugues, que va tenir lloc el dissabte 4 d’octubre al Poliesportiu Municipal de Can Vidalet. 
 
Un jurat format per persones de la vida local alienes al patinatge, entre els, el president de la 
nostre entitat el Sr. Antonio Fontova, va escollir els guanyadors seguint criteris purament estètics. 
 
Cal dir que ens ha fet especial il·lusió que el Club de Patinatge Artístic d’Esplugues ens convides 
a fer de jurat en aquets primer Trofeu. 
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ACTIVITATS REALITZADES A L’ANY 2008 
 

Dia Activitat Lloc 
Febrer 

02-02-08  Rua de Carnaval  Esplugues  
23-02-08 Assemblea General  Esplugues 

Març 
08-03-08  Calçotada  Sant Sadurní (Caves Canals i Domingo)  
16-03-08  Intercanvi bastoners (Esplugues-Gavà)  Gavà  

Abril 
12-04-08  Diada bastonera  Barcelona  
13-04-08  Intercanvi bastoners (Esplugues-Gavà)  Esplugues  
20-04-08  Diada bastonera  Terrassa  
20-04-08  Bateig bastoners del IES Cervelló  Cervelló  
26-04-08  Sant Jordi  Esplugues ( CEIP Lola Anglada)  
27-04-08  Mostra de bastons a l’Avenç  Esplugues de Llobregat ( L’Avenç)  

Maig 
11-05-08  Cercavila popular  Vallbona d’Anoia  
24-05-08  Tarda de Bastons  Esplugues  

Juny 
01-06-08  Fira d’Entitats  Esplugues (Rambla del Carme)  
22-06-08  Cercavila Festa Major de Catalunya  Barcelona(Port)  
23-06-08  Rebuda Flama del Canigó  Esplugues (Robert Brillas)  

Juliol 
08-07-08  Taller Ball de Bastons per a Americans  Barcelona (TRIP Apolo)  
13-07-08  Cercavila de Festa Major  La Granada del Penedès  
14-07-08 Programa de radio Manuel Fuentes Cat. Radio (Barcelona) 
15-07-08  II Festival Internacional de dansa  Barcelona (Poble Sec)  
18-07-08  Festa Major Barri del Gall  Esplugues (Barri del Gall)  
19-07-08  Taller Ball de Bastons per a Americans  Barcelona (TRIP Apolo)  
20-07-08  Cercavila popular  La Palma de Cervelló  
22-07-08  Ofrena Sta. Magdalena  Esplugues  
26-07-08  Trobada Nacional de Bastoners de Catalunya  Pineda de Vila-seca  

Agost 
15-08-08  Cercavila Festa Major del Barri de Gràcia  Barcelona  
29-08-08  Cercavila de Bastons  Barcelona (Barri de Sants)  
06-09-08  Festa Major del Barri La Plana  Esplugues (Barri La Plana)  

Setembre 
11-09-08  Diada Nacional de Catalunya  Esplugues (Parc Onza de Setembre)  
12-09-08  Casament  Corbera (Font Pineda)  
19-09-08  Seguici del Pregó  Esplugues  
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Dia Activitat Lloc 
20-09-08  Diada Bastonera  Esplugues  
24-09-08  51 Aniversari Camp Nou  Barcelona  

Octubre 
04-10-08  Jurat a l’Associació de Patinatge  Esplugues  
11-10-08  Diada Bastonera Sant Feliu de Llobregat  Sant Feliu de Llobregat  
17-10-08  Rebuda al Parlament de Catalunya  Barcelona  
18-10-08  Casament Marçal – Elvira  Esplugues  

Novembre 
08-11-08  Aniversari Joan Sanagustin  Esplugues (Ponts i Termes)  
15-11-08  Mostra fotogràfica de ball de Bastons  Barcelona (Sant Andreu)  
22-11-08  Casament del noi de la Brigada  Esplugues  

Desembre 
13-12-08  Fira de Nadal  Esplugues (L’Avenç)  
20-12-08  Sopar de Nadal  Esplugues (CEIP Lola Anglada)  
21-12-08  Pastorets (Col·laboració) Esplugues 
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Actuació a L’Avenç Els Americans ballant bastons 
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L'any 2009, s’ha commemorat  el cinquantenari de la mort de 
Joan Amades i Gelats (Barcelona 1890-1959), el folklorista 
mes prolífic, tant per materials recercats, continguts i obra 
escrita que ha tingut mai el nostre país. 
 
La Colla de Bastoners d’Esplugues, es va adherir  a la 
proposta de L'Associació Cultural Joan Amades que  
 

aprofitant l'efemèride a impulsat la celebració d'un any homenatge amb l'objectiu de donar a 
conèixer l’obra de l'estudiós i reivindicar-lo, també, com una de les figures cabdals del panorama 
cultural català.  
 
En aquets sentit, la nostre entitat li va retre homenatge dedicant-li les nostres activitats durant 
l’any 2009 així com una exposició a la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues (El quixot dels 
ignorants) que va restar oberta del 4 al 20 de maig. El dia de la inauguració d’aquesta, també 
vàrem organitzar una conferencia col·loqui força interessant sobre la seva vida i la seva obra. 
 
Al mes de febrer i com ja es costum, vàrem participar a la Rua de Carnaval, disfressats de Patates 
Fregides (Basto Xips), amb una gran bossa de patates arrossegada dins d’un carro de la compra i 
que va causar furor entre els centenars de persones que van seguir el recorregut de la rua. 
 
Al mes de març el dia 1 i per primera vegada, em participat a la Marató de BCN com a 
voluntaris, mostrant els nostres balls a tots el corredors. Aquesta peculiar activitat, tot i haver de 
matinar una mica, dons a les 8:30 del mati ja ballàvem, ens a agradat força i ens ho em passat 
d’allò mes bé; tan es així que l’any 2010 tornarem. 
 
Enguany Esplugues a atorgat la medalla d’Or de la Ciutat al cantant Joan Manel Serrat, la nostre 
entitat va participar amb els seus balls el dia 22 de març als actes d’homenatge per haver 
començat la seva carrera artística a la nostre ciutat. 
 
El dia 23 de maig, vàrem participar a la XXXIV Trobada nacional de Bastoners de Catalunya, 
que enguany es va celebrar a la ciutat de Barcelona amb un gran èxit de participació, encara que 
no podem dir el mateix en quan a organització ni del sopar. 
 
El 31 de maig, vàrem fer la II mostra de Balls de Bastons organitzada per l’Avenç, amb una gran 
afluència de públic, ja que aquesta vegada vàrem fer els balls a la pista. 
 
Enguany em organitzat la XIV Diada Bastonera, dins dels actes de la Festa Major de la nostra 
ciutat el dia 19 de setembre. 
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Aquets any, em tingut l’honor d’Apadrinar a la Colla de Bastoners de Gavà, vàrem aprofitar la 
nostre diada per convidar-los i fer-los un apadrinament com cal, amb una mica de parodia molt 
divertida i davant del públic que emplenava la plaça vermella del parc Pou d’en Felix on vàrem 
acabar la nostre actuació desprès de la cercavila festiva, juntament amb la resta de Colles 
convidades. 
 
Per finalitzar els actes de la Diada i com cada any, vàrem organitzar el sopar popular i el ball de 
caire tradicional que es va du a terme al carrer de les Piles, davant de l’escola Isidre Martí que 
com any rere any ha tingut un gran èxit de participació. 
  
 

ACTIVITATS REALITZADES A L’ANY 2009 
 

Dia Activitat Lloc 
Gener 

16-01-09  Acte inaugural Any Joan Amades Barcelona 
Febrer 

07-02-09 Assemblea general de socis Esplugues 
21-02-09 Participació Rua de Carnaval Esplugues 
28-02-09 Reunió de socis “25e. Aniversari 2010” Esplugues 

Març 
01-03-09 Actuació Marató de BCN Barcelona  
07-03-09 Acte de lliurament de bandera tres tombs Esplugues  
21-03-09 Cercavila 25e. aniversari Espluga Viva Esplugues 
22-03-09 Homenatge a Joan Manel Serrat Esplugues 
29-03-09 Assemblea Caps de Colla a Barcelona Barcelona 

Abril 
04-04-09 Exposició El ball de bastons... CBBC Barcelona 
25-04-09 Ballada Sant Jordi CEIP Lola Anglada Esplugues  
26-04-09 Diada Bastoners de Terrassa Terrassa 

Maig 
04-05-09 Inauguració Exposició Joan Amades (Colla) Esplugues (Biblioteca) 
16-05-09 Ballada Fira Esplugues Esplugues 
23-05-09 Trobada Nacional a Barcelona Barcelona 
31-05-09 II Mostra de Ball de Bastons a l’Avenç Esplugues 

Juny 
14-06-09 Ballada Festes Barri Can Vidalet  Esplugues 
20-06-09 Festa Major de Sant Climent  Sant Climent de Ll. 
23-06-09 Rebuda de la Flama del Canigó Esplugues 

Juliol 
18-07-09 Ballada Festes Barri del Gall Esplugues 
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22-07-09 Festa Major de Santa Magdalena Esplugues 
Setembre 

05-09-09 Ballada Festes Barri de la Plana Esplugues 
11-09-09  Diada Nacional de Catalunya  Esplugues 
12-09-09  Diada Bastoners de Cambrils Cambrils 
18-09-09  Seguici del Pregó  Esplugues  
19-09-09  Diada Bastonera  Esplugues  

Octubre 
10-10-09  Diada Bastoners de Sant Feliu  Sant Feliu de Ll. 
24-10-09  Ballada Jornades Micològiques Esplugues 
25-10-09 Festival de Dansa de la Marina  Barcelona  

Desembre 
12-12-09  Fira de Nadal  Esplugues 
19-12-09  Sopar de Nadal  Esplugues (CEIP Lola Anglada)  
25-12-09  Pastorets Esplugues 
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Carnaval Trobada Nacional BCN 
 


