COLLA DE BASTONERS D’ ESPLUGUES DE LL.
Memòria 2012 – 2013

Activitats mes destacades del 2012
Febrer
18/02 - Participació a la Rua de Carnaval
Un any mes la nostre entitat ha participat a la Rua de Carnaval. La disfressa ha
està basada en l’historia de la aviació, i anàvem disfressats de globus
aerostàtics amb l’aviador al seu interior.
Març
24/03 Celebració dels Terrassa 30 anys.
Enguany em tingut l’honor de participar als actes de celebració del trigèsim
aniversari dels nostres padrins de Terrassa.
Aquest a estat marcat per l’espectacle “30 anys 30 balls” i va consistir en realitzar
30 balls entre 150 balladors, entre els nosaltres, i més de 30 músics, davant de 600
persones a la platea del flamant Teatre Principal de Terrassa.
25/03 Marató Barcelona
Per 4art. any consecutiu em tornat a participar com a grup
d’animació a la Marató de Barcelona i esperem poder tornar
l’any següent.

31/03 Col·laboració dinamització del parc de Can Vidalet
A traves d’una iniciativa de l’Ajuntament d’Esplugues, de socialitzar i
dinamitzar els espais públics de la ciutat, es va demanar la nostre col·laboració
amb un acte al parc de Can Vidalet, amb altres entitats de la nostre ciutat.

Abril
21/04 Lola Anglada
Mica en mica la Colla Infantil es va consolidant i enguany han protagonitzat
l’actuació de la festa de l’Escola Lola Anglada.
23/04 Fira de Sant Jordi
Per primer any, la nostre entitat ha participat amb una parada a la fira de
Sant Jordi, fet que ha estat valorat molt positivament i esperem tornar a
participar l’any següent.
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Maig
05/05 Tarda de bastons Infantil
Un any mes, hem dedicat la tarda de bastons a la Colla Infantil
amb la intenció de consolidar aquesta activitat com la festa dels
mes petits. En aquesta ocasió ens varen acompanyar les colles de
Gavà i Terrassa.

15/05 Fira d’entitats globus y tallers de ball de bastons.
Aquesta vegada vàrem decidir inundar la fira de Globus de color lila amb
l’anagrama de la colla i ho vàrem aconseguir, perquè final-ment vam
repartir 1000 globus donant-li a la fira un aspecte molt bastoner.
A mes a mes, de vendre samarretes i llibres relacionats amb la cultura
popular i com no amb el ball de bastons, també vam fer tallers de ball de
bastons per els mes petits.
Valorem molt positivament aquesta activitat perquè ens va permetre arribar al públic, sobre tot al
infantil i juvenil.
27/05 Sortida Premià colla infantil
Aquesta a estat la primera sortida com a Colla que han fet els nostres infants, fet que en alegra
molt a tots, perquè mica a mica es va consolidant el grup de petits.
La sortida va ser especialment maca, perquè es va ver
una cercavila de Colles infantils de Gegants, Diables,
Feres, Grups de percussió i Bastoners, on els
protagonistes eren exclusivament els nens i nenes
que s’ho van passar d’allò mes i van fer les delícies
dels grans que els vàrem acompanyar. com
espectadors.
Juny
02/06 Diada de Gavà.
Per primera vegada hem visitat la ciutat de Gavà, convidats per els nostres fillols, la sortida es va
consistir en una cercavila per el centre de la ciutat i vérem acabar amb un sopar.
16/06 Trobada nacional Terrassa.
Un any mes, la nostre entitat a participat a la 37ª Trobada
Nacional de Bastoners de Catalunya que va organitzar la
Colla de Bastoners de Terrassa, amb un gran èxit de
participació i d’organització.
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Juliol
21/07 Concurs de pastissos S. Magdalena
Per segon any hem organitzat el Concurs de pastissos de Santa
Magdalena amb una major participació que l’any anterior. Aquesta
activitat se’n marca dins de l’ampliació de les festes de Santa
Magdalena que volem impulsar des de la Coordinadora d’Entitats de
Cultura Popular.

21/07 processó del Ferro
Enguany i també per segon any, hem participat a la processó del Ferro,
pujant un tram del carrer Montserrat ballant un ball de bastons.

Setembre
21/09 Cercavila Infantil
Des de la Coordinadora d’Entitats de Cultura
Popular volem impulsar la celebració d’una
cercavila exclusivament infantil per tal de donar
protagonisme als infants que formen part de les
nostres entitats. La Colla de Bastoners juntament
amb
altres entitats em sigut precursores d’aquesta activitat amb l’afany de promocionar i consolidar el
nostre grup d’infants que mica a mica va creixent, fet que considerem molt important per la
nostre entitat.
22/09 XVII Diada Bastons
Enguany em organitzat la XVII Diada Bastonera, dins dels actes de la Festa Major de la nostra
ciutat el dia 17 de setembre. 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.
Octubre
07/10 10è aniversari La Palma de Cervelló
També hem participat als actes del 10è aniversari de la Colla de la Palma de Cervelló, que vàrem
tindre l’honor de batejar ara fa 10 anys.
19/10 Ballada pel càncer
A través de l’Associació contra el càncer d’Esplugues hem col·laborat en el dia contra el càncer
de mama.
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27/10 Diada Castelldefels
Per primera vegada, també hem estat convidats a la diada Bastonera de la població de
Castelldefels que també va tenir un gran èxit de participació.
29/10 Presentació del llibre Esplugues Sona.
Des de la Coordinadora d’Entitats de Cultura Popular, se’ns va demanar la col·laboració com a
ponents a la presentació del llibre Esplugues Sona.
Aquesta iniciativa pretén recollir en format escrit i digital les partitures
pròpies dels elements festius de la nostre ciutat. Es un projecte en que
totes les entitats implicades arranquem amb il·lusió, ja que permetrà un
accés fàcil tan a musics professionals com no a poder interpretar
aquestes peces al mateix tems que preservar-les del oblit.
Novembre
10/11 Fira Mediterrània de Manresa
Per tercer any, hem tingut l’honor de participar a la Fira del Espectacle que cada any
es celebra a la Ciutat de Manresa.
Aquesta es una sortida molt especial, donat el caire internacional que te aquesta fira,
essent un aparador molt important per les entitats com la nostre.
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ACTIVITATS REALITZADES A L’ANY 2012
Dia

Activitat

Lloc
Gener
Febrer

18-02-12

Carnestoltes

Esplugues

25-02-12

Assemblea de socis

Esplugues

10-03-12

1ª Gravació en vídeo dels balls

Esplugues

17-03-12

Calçotada

Sant Sadurní d’Anoia

24-03-12

30 Anys de Terrassa

Terrassa

25-03-12

La Marató

Barcelona

31-03-12

Dinamització pistes parc Can Vidalet

Març

Esplugues

Abril
21-04-12

Ballada Lola Anglada

Esplugues

22-04-12

Diada Colla de Terrassa

Terrassa

23-04-12

Fira de Sant Jordi

Esplugues

12-05-12

Tarda de Bastons Infantil

Esplugues (Pista coberta P. d’en Felix)

13-05-12

Fira d’Entitats

Esplugues

27-05-12

Sortida Colla Infantil a Premià de Dalt.

Premià de Dalt

Maig

Juny
02-06-12

Diada Bastonera de Gavà

Gavà

15-06-12

15è Aniversari IES la Mallola

Esplugues

16-06-12

XXXVII Trobada Nacional de Bastoners

Terrassa

23-06-12

Rebuda de la Flama del Canigó

Esplugues
Juliol

20-07-12

Festes del Gall

Esplugues

21-07-12

Concurs de postres de Sta. Magdalena

Esplugues

21-07-12

Processó del Ferro de Sta. Magdalena

Esplugues

22-07-12

Seguici i Ofrena Sta. Magdalena

Esplugues

Setembre
08-09-12

Festes del Barri La Plana

Esplugues

11-09-12

Ofrena Diada Nacional de Catalunya

Esplugues

20-09-12

Seguici del Pregó

Esplugues

21-09-12

Cercavila/Festa colles Trad. Infantils

Esplugues

22-09-12

XVII Diada Bastonera

Esplugues (Cercavila, Sopar i Ball)

07-10-12

10è Aniversari Colla de la Palma

La palma de Cervelló

19-10-12

Col·laboració contra el càncer de mama

Esplugues

27-10-12

Diada Bastonera de Castelldefels

Castelldefels

Octubre
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27-10-12

Diada Bastonera de Castelldefels

Castelldefels

29-10-12

Presentació del Llibre Esplugues Sona

Esplugues

Novembre
10-11-12

Fira mediterrània de Manresa

Manresa

14-12-12

Caga Tió Colla Infantil

Esplugues

14-12-12

Sopar de Nadal

Esplugues (Escola Lola Anglada)

15-12-12

Fira de Nadal

Esplugues

22-12-12

Asistencia a la representació de Pastorets

Esplugues

Desembre

La Mallola

Infantils a Premià
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Activitats mes destacades del 2013
Febrer
09/02 - Participació a la Rua de Carnaval
Un any mes la nostre entitat ha participat a la Rua de
Carnaval. La disfressa estava basada en l’historia dels
Templers i pretenia recrear l’època on els cavallers de
l’ordre del temple que dominaven mes de mig mon.
Cavallers del temple.
Rei, Reina, Princeses, Cortesans, Etc...
Març
17/03/2013 Marató de Barcelona i Calçotada
Per 5e. any consecutiu em tornat a participar com a grup d’animació a la
Marató de Barcelona, cosa que ens agrada molt perquè es la primera
sortida de temporada sense pressions i esperem poder tornar l’any
següent.
Un any mes, la nostre entitat va celebrar la Calçotada de la Colla de
Bastoners, enguany ens vàrem trobar després de la actuació a la Marató de Barcelona.
22/03 Entrevista a ETV
El passat dia 22 vàrem assistir a una entrevista a la que ens va
convidar la televisió d’Esplugues (ETV) al programa L’ull al
dia, per parlar de la Colla de Bastoners i els Ball de Bastons.
El vídeo el podeu trobar a:
http://etv.xiptv.cat/l-ull-al-dia/capitol/colla-de-bastoners-desplugues#.UWckYSHq2v8.facebook
Abril
20/04 Lola Anglada
Un any mes la Colla de Bastoners no va faltar a la cita
amb l’escola Lola Anglada per celebrar la seva festa i
en la que te un protagonisme especial la Colla Infantil.
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21/04 Diada a Terrassa
Com cada any, una de les sortides mes esperada de l’any entre
altres, es la diada dels nostres padrins, la Colla de Bastoners de
Terrassa que per als volts de Sant Jordi organitzant la seva Diada
amb un magnífic esmorzar per escalfar.

23/04 Fira de Sant Jordi

Per segon any consecutiu, la nostre entitat ha participat amb una
parada a la fira de Sant Jordi, fet que ha estat valorat molt
positivament malgrat la escassa venda de roses i llibres.

Maig
07/05 Actuació al Hotel Juan Carlos I de Barcelona
Vàrem ser seleccionats per la empresa Ap-Productions per actuar al hotel Juan Carlos I de
Barcelona a una convenció mundial de Farmacèutics. Un cop mes la nostra entitat es
seleccionada per empreses del sector de l’espectacle per poder donar-los servei, cosa que ens
dona prestigi com a entitat, a la vegada que ens aporta uns ingressos extres.
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11/05 6na.Tarda de Bastons Infantil
Dins dels actes de les festes de primavera d’Esplugues, la Colla de
Bastoners va organitzar per 6è. any consecutiu la tarda de bastons
infantil convidant a la Colla infantil de Copons. La Colla va aprofitar
l’escenari de la Fira Comercial (Fira Esplugues) que es celebrava a la
Rambla del Carme per dur a terme l’activitat i que va tenir molt bona
rebuda entre els assistents a la Fira.

25/05 Apadrinament de la Colla de Bastoners de Sedó
La nostre Colla va tenir el honor de batejar a la Colla de Sedó (La
Segarra). Es tracta d’una colla de nova creació amb molta empenta i
ganes de fer moltes coses.
Per celebrar-lo vam organitzar una festa que al mati vam fer tallers de
bastons per els mes petits, tot seguit un magnífic dinar de germanor i a la
tarda una cercavila per tot el poble, on a mes de Ball de Bastons també
van participar Gegants, Feres, Musics, etc.
Amb aquest nou apadrinament, passem a tenir 3 Colles apadrinades, La
Palma de Cervelló, Gavà i Sedó, ampliant la nostre família bastonera.

Juny
01/06 Diada de Gavà
Un any mes em estat convidats a la Diada Bastonera de Gavà.
08/06 Escola Infantil Mainada
Per celebrar el 30è aniversari de la escola infantil Mainada, la Colla
infantil va ser convidada per fer una petita mostra dels seus balls.
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22/06 Diada de Balaguer
Per primera vegada, enguany em estat convidats a la diada
bastoners de Balaguer que juntament vàrem coincidir amb els
nostres fillols de Sedó.

23/06 Rebuda de la Flama del Canigó
Un any mes hem participat a la rebuda de la Flama del Canigó
formant el passadís d’honor a altres poblacions del Baix
Llobregat que arriben a Esplugues a recollir-la. En acabat el
passadís, fem una petita mostra dels nostres balls al Casal de
Cultura.

30/06 Festes de Can Clota
Després de diversos anys sense participar, enguany hem participat a les festes del barri de Can
Clota.
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Juliol
06/07 Trobada Nacional de Bastoners
Enguany s’ha celebrat la 38à Trobada Nacional a Prats de Lluçanès amb
un gran èxit de participació.

22/07 Santa Magdalena
Enguany per Santa Magdalena, a
mes de la nostre participació
activa a tots els actes, com
l’organització del 3 concurs de
postres, Processo del Ferro, etc.
Em estrenat un nou vestit de
Gala que nomes portarem per
Santa Magdalena, Festa Major i
11 de Setembre.
A la fotografia podem veure els
nous components del vestit.
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Setembre
11/09 Diada nacional de Catalunya.
Un any mes la nostre entitat ha commemorat la Diada Nacional
amb la ofrena al monument del 11 de setembre a Esplugues.
També i per una amplia majoria de socis, vàrem decidir donar
suport a la Cadena Humana per el dret a Decidir i la
Independència.

21/09 Festa Major
Enguany hem celebrat la XVIII Diada Bastoners d’Esplugues dins dels actes de festa major i ens
vàrem acompanyar les Colles de Terrassa, La Palma i Sedó. Com cada any vam tenir un gran èxit
de participació al Sopar Popular i Ball Popular que organitzem.
22/09 Cercavila Infantil
Des de la Coordinadora d’Entitats
de Cultura Popular volem
impulsar la celebració d’una
cercavila exclusivament infantil
per tal de donar protagonisme als
infants que formen part de les
nostres entitats. La Colla de Bastoners juntament amb altres entitats
em sigut precursores d’aquesta activitat i que per segon any a tingut
molt bona rebuda a la població amb un gran exit de participació.
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Desembre
16/12 Programa Espai Terra de TV3
Aquest any hem sigut convidats per TV3 a
participar al programa d’en Tomàs Molina,
Espai Terra.
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ACTIVITATS REALITZADES A L’ANY 2013
Dia

Activitat

Lloc
Gener
Febrer

09-02-13

Carnestoltes

Esplugues

02-03-13

Assemblea de Socis

Esplugues

17-03-13

Marató de BCN i Calçotada

Barcelona – Sant Adrià de Besos

20-04-13

Ballada Lola Anglada

Esplugues

21-04-13

Diada Colla de Terrassa

Terrassa

23-04-13

Fira de Sant Jordi

Esplugues

28-04/13

Escola Natzaret

Esplugues

11-05-13

Tarda de Bastons Infantil

07-05-13

Hotel Juan Carlos I

Març

Abril

Maig
Esplugues
Barcelona
Juny
01-06-13

Diada Bastonera de Gavà

Gavà

08-06-13

30è Aniversari Escola Mainada

Esplugues

22-06-13

Diada Balaguer

Balaguer

23-06-13

Rebuda de la Flama del Canigó

Esplugues

30-06-13

Festes de Can Clota

Esplugues
Juliol

06-07-13

38à Trobada Nacional de Bastoners

Prats de Lluçanès

19-07-13

Festes del Barri del Gall

Esplugues

20-07-13

Concurs de postres de Sta. Magdalena

Esplugues

20-07-13

Processó del Ferro de Sta. Magdalena

Esplugues

22-07-13

Seguici i Ofrena Sta. Magdalena

Esplugues

07-09-13

Festes del Barri La Plana

Esplugues

10-09-13

Marxa de torxes

Esplugues

11-09-13

Ofrena Diada Nacional de Catalunya

Esplugues

11-09-13

Cadena Humana per la Independència

Esplugues

20-09-13

Seguici del Pregó

Esplugues

21-09-13

XVIII Diada Bastonera

Esplugues (Cercavila, Sopar i Ball)

22-09-13

Cercavila Infantil de Festa Major

Setembre

Esplugues

Octubre
Novembre
Desembre
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13-12-13

Sopar de Nadal i Tió

Esplugues

14-12-13

Fira de Nadal

Esplugues

16-12-13

Programa Espai Terra de TV3

Sant Joan Despí

21-12-13

Asistencia a la representació de Pastorets

Esplugues

Sant Jordi

Ofrena 11 de Setembre
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XXVIII Diada Esplugues

Nadal

Rebuda de la Flama del Canigó

Estrena del Vestit de Gala
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