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Activitats mes destacades del 2014 
Març 

01/03 - Participació a la Rua de Carnaval 
Un any mes la nostre entitat ha participat a la Rua de 
Carnaval. Amb motiu de la celebració del 50 
aniversari de Esplugas City, la disfressa la vàrem 
dedicar a recrear l’ambient del Far-West amb 
Vaquers, Indis, Tabernes, Forajidos, Noies de Can-
can. Etc. 
 

 

15/03 - Calçotada 
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 a les Caves Blancher de Sant Sadurní 
d’Anoia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16/03 - Marató de Barcelona 
Per 6e. 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 
som molt aplaudits per el corredors i esperem poder tornar l’any 
següent. 
 
 
27/03 Taller a l’escola Gras Soler 
El passat dia 27 vàrem fer un taller de Ball de Bastons als alumnes de primària de l’escola Gras Soler 
d’Esplugues. 
Aquesta activitat va ser demanada per la mateixa escola i la vàrem poder fer gracies a que les noies 
de la colla juvenil es van poder traslladar en horari escolar a la escola i va ser una experiència molt 
positiva. 
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Abril 

 
 
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.  
 
 
 
 

 
 
 
26/04 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.  
 
 
 
 
 
 
27/04 Diada a Terrassa 

Un any mes vam participar a 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 i un recorregut per el centre de Terrassa molt 
agradable.  
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Maig 

 
10/05 7na.Tarda de Bastons Infantil 

Dins dels actes de les festes de primavera d’Esplugues, la Colla 
de Bastoners va organitzar per 7è. any consecutiu la tarda de 
bastons infantil convidant a la Colla infantil  de Castellar del 
Vallès. Aquesta activitat està dedicada als mes petits i la colla 
convidada que participa, també es de infantils. Per acabar la 
tarda, vàrem fer un berenar amb xocolata i melindros als 
jardins de la concòrdia, on tenim el local d’assaig. 
 
 
 

 
11/05 Fira d’entitats d’Esplugues 

Un any mes vàrem  inundar la fira de Globus de color lila 
amb l’anagrama de la colla i ho em tornat a aconseguir, 
perquè 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. Final ment a les 18:00h de la tarda vam fer una 
cercavila amb tots els membres de la Colla per la fira. 
Valorem molt positivament aquesta activitat perquè ens 
va permetre arribar al públic, sobre tot al infantil i juvenil. 
 
 
 

18/05 90te. Aniversari de la Colla de Castellar 

El diumenge 18 de Maig vàrem participar a l’Aplec de Castellar 
Vell per celebrar el 90te. Aniversari de la Colla de Castellar 
del Vallès. 
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24/05 1ra. Diada Bastonera de Sedó 
 
Després d’un any en que vàrem batejar la Colla de 
Bastoners de Sedó, el dia 24 de Maig vam assistir a 
la primera Diada Bastonera, que al igual que l’any 
anterior vàrem gaudir d’una sortida fantàstica i 
gaudint d’un dinar i una ballada fantàstica. 

 
 
 
 
Juny 

01/06 Fira del Comerç a Can Vidalet 
 
El comerç local d’Esplugues torna a mostrar els seus productes a la ciutadania 
en la tercera edició de Mostra-Canvi, prevista per a diumenge, 1 de juny. 
Aquesta mostra comercial bianual, que té com a objectiu promocionar el 
comerç de proximitat, Aquest tipus de fires ens proporcionen una gran 
oportunitat de donar-nos a conèixer a tota la població que no està tant 
habituada a participar a actes de cultura popular. 
 
 

 
 
07/06 Diada de Gavà 
 
Per tercer any consecutiu vam participar a la Diada Bastonera de Gavà. 
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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. 
 
 

 
 
 
Juliol 

05/07 Trobada Nacional de Bastoners 
 
Enguany s’ha celebrat la 39à Trobada Nacional a Sant Adrià e Besos amb un gran èxit de participació 
de Colles vingudes d’arreu de Catalunya. 

A aquesta edició, la colla de Sant Adrià a juntament amb el 
grup  de musics Laietants fet una peça especial per la 
ballada final de totes les colles que porta per nom 
“BASTONCÉ” i que la nostre entitat 
va crear una coreografia molt 
vistosa afegint-la al nostre 
repertori de balls. 
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12/07 X Diada del barri del Rabal 
Per primera vegada vam participar a la Diada del Barri 
del Rabal de BCN que juntament amb 9 colles de 
bastoners d’arreu de Catalunya vam celebrar una 
ballada molt maca per un barri tant emblemàtic de 
Barcelona, incloent Les Rambles. 
 
 
 
 
 
22/07 Santa Magdalena  
Un any mes per Santa Magdalena,  em participat activament a tots els actes, com l’organització del 4 

concurs de postres, Processo del Ferro, Dinar Popular i com no, el 
tradicional seguici fins a l’església per oferir el ball d’ofrena a la nostre 
patrona. 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Setembre 

06/09 Festa Barri de la Plana Colla Infantil. 
 
Enguany la actuació a les Festes del Barri de la Plana 
d’Esplugues, van prendre el protagonisme els mes petits 
de la Colla, que com sempre van fer gaudir d’allò mes a 
tot el públic assistent, donant tot el millor. 
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06-07-08/09 Viatge a Ahrensburg (Alemanya) 

 
Amb motiu de la Celebració dels 25 anys d’ agermanament 
d’Esplugues amb la ciutat d ’Ahrensburg (Alemanya) i el 
700 aniversari de la fundació d’aquesta, la Colla de 
Bastoners vàrem acompanyar a la delegació de 
l’Ajuntament d’Esplugues als actes oficials que es 
celebraven a aquesta ciutat Alemanya. 
El dia que vam arribar, vàrem ser molt ben rebuts per la 
delegació d’Alemanya que ens varen oferir un dinar 
esplèndid a la Bürgerhaus (Casa del cuitada). 
 
Després d’allotjar-nos a la casa Bruno Bröker (Casa de la 
joventut), ens van convidar a una festa amb música en viu, 
ens van divertir molt. 
 
L’endemà, ens vam portar al centre de la ciutat on hi havia 
instal·lat l’escenari on havíem d’actuar, però abans ens van 
obsequiar amb un esmorzar mentre deien una missa en 
religió protestant. 
 
Després  va arribar l’hora de la nostre actuació, que degut al 
retard que portava tot l’acte ens vam veure obligats a 
escorçar la nostre actuació. 
 
En acabar, ens van portar a fer una volta per tota la ciutat i 
vam visitar el castell. 
 
Cap al vespre, ens vam portar a un restaurant del centre a 
fer el sopar de gala de la trobada, on després van haver 
els parlaments i l’entrega de records, la nostre entitat va 
fer entrega als representants de la ciutat d’ Ahrensburg 
una nina fofucha amb el vestit de la colla, una samarreta 
de la Colla Infantil i un llibre de la Petita Historia del ball 
de bastons. 
 
L’endemà, abans 

de tornar a Esplugues, ens van obsequiar amb un passeig 
per la ciutat de Hambug, que te el port mes important 
d’Alemanya i un dels de Europa.  
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
22/09 Festa Major 

 
Enguany hem celebrat la XIX 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 tercer any a tingut molt bona rebuda a la 
població amb un gran èxit de participació. 
 
  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=586878384713340&set=a.586878368046675.1073741835.100001735519834&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151857781269438&set=gm.10151713991507663&type=1
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Octubre 

11/12 Festes de la Tardor a Sant Feliu de Ll. 
Després d’uns anys de no participar, enguany els nostres amics de la Colla de Bastoners de Sant 

Feliu, ens han convidat a participar a la seva diada de la 
Tardor, sortida que ens a agradat molt poder tornar a 
participar. 

 

 

 

 

26/10 Festa dels Supers 
El passat 26 d’Octubre Els nostres petits van ser 
convidats a la festa dels Súpers, al dia del club 
súper 3 
Va ser un dia inoblidable on tots plegats ho vam 
passar molt bé! 
 
 
 
Novembre 

08/11 Doble sortida al Barri del Clot i al Poble Sec de Barcelona 
Al mati vàrem participar a les Festes del Barri del Clot de Barcelona, després vam anar a dinar tots 
plegats al centre comercial Glories i mes tard ens vam traslladar al barri del Poble Sec de Barcelona 

per participar a la Festa de la Cultura Popular que s’organitzava 
en aquest barri. 
Un dia complert on ens ho vam passar molt bé. 
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Desembre 

13/12 Fira de Nadal 
Un any mes em participat a la Fira de Nadal que organitza entitat Espluga Viva i vàrem portar entre 
altres el ball/nadala “El Dimoni Escuat” que ja es tradició des de fa molts anys a la nostre entitat. 
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Llista complerta d’Activitats 2014 
Dia Activitat Lloc 

Gener 
Febrer 

15-02-14 Assemblea de Socis Esplugues 
Març 

01-03-14 Rua de Carnaval Esplugues 
15-03-14  Calçotada Sant Sadurní d’Anoia 
16-03-14 Marató de BCN Barcelona 

Abril 
05-04-14  Assemblea Coordinadora Ball de Bastons Barcelona 
23-04-14 Fira de Sant Jordi Esplugues 
26-04/14 Festa escola Lola Anglada Esplugues 
26-04-14 Actes del Tri centenari Barcelona 
27-04-14 Diada de Terrassa Terrassa 

Maig 
10-05-14 Tarda de Bastons Infantil Esplugues 
11-05-14 Fira d’Entitats Esplugues 
18-05-14 Castellar del Vallès Castella del Vallès 
24-0514 Diada de Sedó Sedó 

Juny 
01-06-14 Fira del Comerç a Can Vidalet Esplugues 
07-06-14 Diada Bastonera de Gavà Gavà 
22-06-14  Diada Balaguer Balaguer 
23-06-14 Rebuda de la Flama del Canigó Esplugues 

Juliol 
05-07-14 39à Trobada Nacional de Bastoners Sant Adrià de Besos 
06-07-14 Inauguració Ateneu Popular d’Esplugues Esplugues 
11-07-14 Sopar Colla Esplugues 
12-07-14 X Diada Bastonera del Barri del Rabal Barcelona 
18-07-14 Festes del Gall Esplugues 
20-07-14  Concurs de postres de Sta. Magdalena Esplugues 
20-07-14 Processó del Ferro de Sta. Magdalena Esplugues 
22-07-14  Seguici i Ofrena Sta. Magdalena Esplugues 
24-07-14 Acte per el dret a decidir Esplugues 

Setembre 
06-09-14  Festes del Barri La Plana  Esplugues  
05-09-14 Viatge a Ahrensbirg  Alemanya 
11-09-14 Ofrena Diada Nacional de Catalunya  Esplugues 
19-09-14  Seguici del Pregó  Esplugues 
20-09-14 XIX Diada Bastonera Esplugues (Cercavila, Sopar i Ball) 



 
         

 
 

COLLA DE BASTONERS D’ ESPLUGUES DE LL. 
Memòria 2014 – 2015 

 
 
 

W W W . B a s t o n e r s - E s p l u g u e s . C a t  
 

Pàgina: 12 

20-09-14  Cercavila Infantil de Festa Major Esplugues  
Octubre 

11-10-14  Festes de la Tardor de Sant Feliu Sant Feliu 
26-10-14 Festa dels Supers de TV3 Barcelona 

Novembre 
08-11-14  Festes del Barri del Clot Barcelona 
08-11-14  Festes populars al Poble Sec Barcelona 
30-11-14  La Marató de TV· Esplugues 

Desembre 
12-12-14 Sopar de Nadal i Tió Esplugues 
13-12-14 Fira de Nadal Esplugues 
21-12-14  Asistencia a la representació de Pastorets  Esplugues 
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Activitats mes destacades del 2015 
 
Febrer 

14/02 - Participació a la Rua de Carnaval 
Un any mes la nostre entitat ha participat a la Rua de 
Carnaval. En aquesta ocasió el tema de la comparsa va ser 
de Fregones, amb sras. de la neteja incloses. 
 
 
 
 
 
 

 
28/02 – Calçotada – Assemblea de Socis 

Enguany vàrem ajuntar la Calçotada de la nostre entitat amb 
l’Assembla de Socis. El lloc escollit per aquesta, va ser la 
casa de colònies “ Les Tallades” a la comarca d’Osona, molt a 
prop del pantà de Sau. 
 
 
 
 
 
 

 
15/03 - Marató de Barcelona 

Per 7e. 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 som 
molt aplaudits per el corredors. 
La ubicació d’enguany a estat a la Plaça Francesc Macià cantonada 
Diagonal-Josep Tarradellas. 
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Abril 
18/04 Diada Bastonera del barri de Gràcia (BCN) 

El passat dia 18 d’Abril , la Colla de Bastoners d’Esplugues vàrem participar a la DIADA 
BASTONERA DEL BARRI DE GRÀCIA de Barcelona. 

Després d’uns quants anys sense participar en aqueta diada, el 
companys de Gràcia ens han convidat de nou, fet que els hi agraïm. 

La sortida va estar molt bé, ja que vàrem participar membres del 
tres grups, petits, mitjans i grans. 

Tot i ser una sortida amb un cercavila llarg, es molt agraïda, ja que 
ballem per totes les places i molts carrers d’aquest entranyable 
barri, i en totes elles amb força públic!!! 

Un cop finalitzada la ballada, ens van oferir un magnífic sopar. 

Els que vam poder gaudir d’aquesta sortida ens ho vam passar molt bé. 

 
23/04 Fira de Sant Jordi 
Per tercer any consecutiu, la nostre entitat ha participat amb una parada a la fira de Sant Jordi, fet 

que ha estat valorat molt positivament i esperem repetir el 
proper any.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25/04 Festa Escola Lola Anglada 
Un any mes la Colla Infantil  no va faltar a la cita amb l’escola Lola 
Anglada per celebrar la seva festa en que ens agrada molt 
participar any rere any. 
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25/04 Any Morgades a Sant Hilari. 
La nostre entitat va participar als actes de cloenda de l’any 
Moragues que es celebraven en aquesta població de comarca de 
la Selva i que estaven inclosos als actes del tri centenari. 
Un cop feta la Cercavila i la ballada a la Plaça, la colla de Sant 
Hilari ens va oferir un magnífic sopar al poliesportiu municipal. 
 

 
 
 
26/04 Diada a Terrassa 
Un any mes vam participar a 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 i un 
recorregut per el centre de Terrassa.  

 
Maig 

8/05 Finalistes Premis Pont d’Esplugues 
Enguany hem estat escollits com finalistes a la 8 edició dels 
Premis Pont que atorga l’Ajuntament d’Esplugues. 
No va ser possible guanyar el Premi Pont, però crec que tots em 
de estar contens per aquest reconeixement de la ciutat cap a la 
nostre entitat , en l’any que celebrem el nostre 30 aniversari. 
 
 
 
 

9/05 VIII Diada Bastonera Infantil 
Com cada any, dins el marc de les festes de primavera, la nostre entitat ha celebrat la 8na. Diada 
Bastonera Infantil. 

Enguany ens han acompanyat les colles de 
Terrassa i Copons, a les que volem agrair la 
seva assistència 
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23/05 2na. Diada Bastonera de Sedó 
Un any mes, hem gaudit d’allò mes assistint a la segona Diada 
Bastonera, que al igual que l’any anterior vàrem gaudir d’una 
sortida fantàstica i gaudint d’un dinar i una ballada fantàstica. 

 
 
 
 

Juny 
 
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. 
 
 
 
26/06 Festa barri de 
Can Clota 

Enguany hem estat convidats per la As. de veïns de Can 
Clota per participar a la cercavila del inici de la festa del 
barri. 
 
 
Juliol 

11/07 Festa del 30 aniversari  
Enguany la nostre entitat ha celebrat el seu 30 aniversari, per aquets 
motiu, vam volgué fer una festa dedicada al bàsicament al públic mes jove 
d’Esplugues. 
La idea, era fer veure al jovent, que la nostre entitat, a mes a mes de 
promocionar el ball de bastons, també en ho passem d’allò mes be fent 
altres coses, pot ser mes properes a ells. 
Amb aquesta idea, el que vam organitzar va ser una festa amb diversos 
grups com: 
Atabalats, que va obrir la festa per escalfar l’ambient amb ritmes 
caribenys, mes tard va ser el torn del grup “Rumba sin Rumbo” que ens va 
oferir un magnífic concert de Rumba, mes tard va ser els torn del grup de 
música folk Irlandesa “Pony Pisador” que va fer les delícies dels 

assistents, per acabar la festa, vàrem gaudir una estona del DJ Bastus (Isac Garriga). 
Durant tota la festa, es va oferir servei de Bar amb entrepans i begudes per tothom. 
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22/07 Santa Magdalena  

Un any mes per Santa Magdalena,  em participat 
activament a tots els actes, com l’organització del 5 
concurs de postres, Processo del Ferro, Dinar Popular i 
com no, el tradicional seguici fins a l’església per oferir el 
ball d’ofrena a la nostre patrona. 
 
 
 
  
 
24 – 26 /07 Viatge a Galicia. (Intercanvi) 

Al mes de Maig del 2014 vàrem rebre la invitació per part 
de l’Associació de Balls "Do Lusco ó Fusco" de Galicia, a 
participar en el seu festival anual “Encontro dos pobos” 
(Trobada de dos pobles), que celebra la seva XXI edició. 
 
Per manca de temps material per poder preparar el 
projecte i per manca de recursos econòmics, la nostre 
entitat va renunciar a participar en aquesta edició, deixant 
les portes obertes a poder-lo fer durant l’any 2015. 
 
L’Associació de Balls "Do Lusco ó Fusco" ens va convidar 
de nou per participar a la XXII edició del mencionat 
festival que es va celebrar entre el dies 24/07/2015 i el 
26/07/2015 a la població de A Guarda, mol a prop de la 
frontera amb Portugal i a la desembocadura del riu Miño. 
 
L’ expedició de la Colla de Bastoners que vàrem viatjar a 
Galicia entre el dies 24 i 26 de Juliol, va estar composada 
per 18 membres, entre balladors i musics. 

Els components del viatge, vam ser molt ben acollits per 
tota la gent del grup de Galicia, on es van bolcar tots els 
seus components a fer que la nostra estada fos com si 
estiguéssim a casa nostre, inclús el dissabte 25 ens vam 
convidar a dinar a les seves cases particulars. 

Apart de les visites culturals de rigor, també vàrem fer tres actuacions. 
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La primera va ser el divendres dia 24 a la població de 
Tomiño, juntament amb nosaltres i el grup amfitrió, també 
van actuar els següents grups: 

• “Virxe de Alivio” (Tomiño) i el “Grup de Danses Rodina” 
(Bulgària). 
El dissabte dia 25 vam fer 2 actuacions. La primera a la 
població dels nostres amfitrions A Guarda, on a més dels 
grups que vàrem actuar el divendres, també van actuar els 
grups següents: 

• Vento Mareiro (A Guarda), Xamaraina (A Guarda). 
Per acabar, ens vàrem traslladar a la població del Rosal, a 
pocs kilòmetres de A Guarda on nomes vàrem actuar el 
Grup Do Lusco ó Fusco, el grup de Bulgària i nosaltres. 

El diumenge abans de tornar, vàrem visitar el Castro de 
Santa Tegra que es tracta d’una de les poblacions Galaico-
Romana més importants de la Península Ibèrica que data 
del segle I a.c. 

Setembre 

06/09 Festa Barri de la Plana. 
 
Enguany la actuació a les Festes del Barri de la Plana d’Esplugues, es va realitzar únicament a la plaça 
Gandi en lloc de fer el tradicional cercavila. Aquets canvi el valorem molt positivament per la gran 
afluència de públic que hi havia a la plaça que ens va permetre fer una gran mostra dels nostres balls. 
 

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.  
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18 - 20 /09 Festa Major 

Enguany la festa Major per la nostre entitat, ha estat macada per la visita del grup de Danzas Do 
Lusco o Fusco, que ens han tornat la visita a Esplugues durant aquests dies. 
 
Divendres 18/9 
Al mati els vam recollir a l’aeroport i seguidament ens vam dirigir a Barcelona a fer una ruta turística 

per el centre de la Capital. 
 
A la tarda vàrem participar al seguici del pregó, juntament 
amb la resta d’entitats que participaven. 
 
Per acabar el dia, vam organitzar un sopar tots plegats a 
l’institut Servero Ochoa on estaven allotjats 
 
 
 

 
Dissabte 19/9 
Al mati, vam organitzar una visita turística per Esplugues, on vam visitar entre altres el museu Can 

Tintorer, la fabrica Pujos i Bausis, el claustre del convent i vàrem 
passejar per el mercat del far west. 
 
També al matí, la Colla petita va participar a la cercavila infantil 
amb altres 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 quart any a tingut molt 
bona rebuda a la població amb un gran èxit de participació. 
 
A la tarda van participar a la Cercavila Festiva de Festa Major, on 
van causar furor 

entre els assistents per els bombos gegants que 
portaven i per els seus balls. 
 
Al parc Pou d’en Felix, juntament amb les colles de 
bastoners convidades a la XX Diada Bastonera, 
Terrassa i de Sant Feliu van fer la seva actuació 
mostrant els millors dels seus balls i musiques. 
 
Per acabar el dia, van participar al Sopar i Ball popular 
que com cada any vam organitzar amb motiu de la XX 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151857781269438&set=gm.10151713991507663&type=1
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Diada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diumenge 20/9 
Vàrem assistir a la recepció oficial que l’Alcaldessa la Sra. Pilar Diaz i la Regidora de Cultura la Sra. 
Maribel Aguilera, ens va oferir al saló de plens de l’Ajuntament d’Esplugues, com a mostra de 
apertura de la casa de la Vila. 
 
A la sortida, vàrem assistir com a espectadors de la Diada Castellera de Festa Major, on van quedar 
bocabadats del gran espectacle que la colla d’Esplugues ens va oferir a tota la ciutat. 
 
Per acabar l’estada, vérem organitzar un dinar de germanor entre les 2 entitats, on els hi vàrem 
oferir un petit record a cada membre del grup de Galicia. 
  
Octubre 

04/12 Ballada al barri de les Corts a Barcelona 
 
10/12 Festes de la Tardor a Sant Feliu de Ll. 
Els nostres amics de la Colla de Bastoners de Sant Feliu, ens han convidat a participar a la seva diada 
de la Tardor, sortida que ens a agradat molt poder tornar a participar. 

18/10 Festa dels Supers 
El passat 18 d’Octubre Els nostres 
petits van ser convidats a la festa 
dels Súpers, al dia del club súper 
3, on a mes a mes de fer una 
ballada espectacular, vam poder 
gaudir d’un dia molt especial per 
ells i s’ho van passar d’allò mes bé. 
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Novembre 

08/11 Toca per la Marató 
Els nostres amics de l’entitat de tabalers Drums, ens van convidar a participar als actes que 
organitzen amb motiu de la Marató de TV3 i al seu 10e. aniversari. 
 
Desembre 

12/12 Fira de Nadal i Dimoni Escuat 
Un any mes em participat a la Fira de Nadal que organitza entitat Espluga Viva i vàrem portar entre 
altres el ball/nadala “El Dimoni Escuat” que ja es tradició des de fa molts anys a la nostre entitat. 
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Llista complerta d’Activitats 2015 
Dia Activitat Lloc 

Gener 
Febrer 

14-02-15 Rua de Carnaval Esplugues 
28-02-15 Assemblea – Calçotada Vila Nova de SAU 

Març 
15-03-15 Marató de BCN Barcelona 

Abril 
18-04-15  Diada de Bastoners de Gràcia Barcelona 
19-04-15 Assemblea Coordinadora Ball de Bastons  Barcelona 
23-04-15 Fira de Sant Jordi Esplugues 
25-04/14 Festa escola Lola Anglada Esplugues 
25-04-15 Any Morgades Sant Hilari 
26-04-15 Diada de Terrassa Terrassa 

Maig 
08-05-15 Premis Pont Esplugues 
09-05-15 Diada Infantil Esplugues 
23-05-15 Diada de Sedó Sedó 

Juny 
23-06-15 Rebuda de la Flama del Canigó Esplugues 
26-06-15 Barri Can Clota Esplugues 

Juliol 
11-07-15 Festa 30 Aniversari Esplugues 
17-07-15 Barri del Gall Esplugues 
18-07-15  Concurs de postres de Sta. Magdalena Esplugues 
18-07-15 Processó del Ferro de Sta. Magdalena Esplugues 
24-07-15 Intercanvi Galicia Galicia 

Setembre 
05-09-15  Festes del Barri La Plana  Esplugues  
11-09-15 Ofrena Diada Nacional de Catalunya  Esplugues 
18-09-15  Visita BCN (Intercanvi Galicia) Barcelona 
18-09-15 Seguici del Pregó Esplugues 
18-09-15  Sopar Intercanvi Galicia Esplugues  
19-09-15 XX Diada Bastonera Esplugues (Cercavila, Sopar i Ball) 
19-09-15 Recepció Ajuntament Intercanvi Esplugues 
19-09-15 Dinar Germanor Intercanvi Galicia Esplugues 

Octubre 
04-10-15  Ballada Barri de les Corts Barcelona 
10-10-15 Festes de la tardor Sant Feliu 
18-10-15 Festa dels Súpers Barcelona 



 
         

 
 

COLLA DE BASTONERS D’ ESPLUGUES DE LL. 
Memòria 2014 – 2015 

 
 
 

W W W . B a s t o n e r s - E s p l u g u e s . C a t  
 

Pàgina: 23 

Novembre 
08-11-15  La Marató de TV·3 Esplugues 

Desembre 
12-12-15 Fira de Nadal Esplugues 
13-12-15 Asistencia a la representació de Pastorets  Esplugues 
18-12-15  Sopar de Nadal Esplugues 
 
 


