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L’any 2010 ha estat l’any de la celebració del 25è aniversari de la nostre entitat, tot seguit 
exposem un resum del que han estat els actes de celebració. 

 
Dia Activitat Lloc 

Maig 

22-05-10 Acte de Inauguració 
Exposició 25 Anys de Bastons a Esplugues Casal de Cultura - Esplugues 

Juliol 

29-07-10  Dies 29-30-31 Participació al Festival  
Praga Folklore  Days Praga – Rep. Txeca 

Octubre 
14-10-10 Exposició El Ball de Bastons. Biblioteca Pare Miquel - Esplugues 

16-10-10 

Cercavila amb la participació de 18 Colles 
Estrena del Ball “On vas Tonet” a la Pl. Catalunya 

Parlaments i Ballada final de totes les colles. 
Sopar d’Aniversari a la Pista coberta del parc Pou 

d’en Felix. 

Esplugues 

 
EXPOSICIÓ 25 ANYS DE BASTONS A ESPLUGUES. 
El passat dissabte 22 de maig, vàrem fer l’acte d’inauguració oficial de la Exposició “25 anys de 
Ball de Bastons a Esplugues”. Amb aquest acte vàrem donar  inici a la celebració de 25è 
aniversari de la Colla de Bastoners. 
 
L’acte va contar amb una nombrosa assistència de públic. També vàrem tenir l’honor de contar  
amb la presencia de l’Alcaldessa d’Esplugues, Sra. Pilar Diaz, el Regidor de Cultura 

d’Esplugues, Sr. Eduard Sanz, del President de la 
Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya, Sr. Marc 
Galí, així com diversos representants d’altres entitats 
d’Esplugues i una representació de la Colla de Bastoners de 
Terrassa (els nostres padrins), així com diversos mitjans de 
comunicació d’àmbit local, comarcal i nacional, a tots ells 
volem agrair-los la seva assistència i la seva col·laboració. 
 
La inauguració va ser presentada per el president de 
l’entitat, Sr. Antoni Fontova que va fer un petit resum del 
que ha estat l’historia de la Colla de Bastoners. 
 
A continuació el Sr, Marc Galí, (President de la 
Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya) ens va 
oferir unes paraules de suport i agraïment a la nostre entitat 
per la feina feta. 
 

Per concloure els parlaments la Sra. Pilar Diaz,( Alcaldessa d’Esplugues), ens va dirigir també 
unes paraules de felicitació, suport i agraïment per la tasca que la nostre entitat ha realitzat durant 
els darrers 25 anys i animant-nos a continuar endavant. 
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Tot seguit, la Colla de Bastoners, acompanyats d’en Joan Sanagustin a la Gralla, ens van fer 
gaudir de valent amb la ballada dels balls: 
 
El Canari amb samarreta, El Valset d’Esplugues, La corranda del Babau i Els plens de la Patum 
de Berga. 
 
Per concloure l’acte, totes les persones presents van poder visitar l’exposició i prendre una copa 
de Cava als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas. 
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PRAGUE FOLKLORE DAYS (PRAGA) 
Amb motiu de la celebració del 25è aniversari de la Colla de 
Bastoners d’Esplugues, la nostre entitat a viatjat a Praga (Rep. 
Txeca)per participar a la quarta edició del festival “Prague 
Folklore Days” que es celebra cada any en aquesta ciutat i 
que enguany s’ha celebrat entre els dies 29 de Juliol i 1 
d’Agost.  
Per la nostre entitat han estat uns dies fantàstics, on vàrem 

tenir l’oportunitat de mostrar els nostres balls davant de 
moltíssim públic d’arreu del mont, on ven gaudir de la 
companyia de persones d’altres indrets del mon, que tal com 
nosaltres, també dediquen el seu tems de lleure a preservar i 
difondre la Cultura Popular i 
Tradicional del seu país. Allà 
vàrem coincidir amb persones 
de: Itàlia, França, Alemanya, 
Anglaterra, Portugal, Suècia, 
Islàndia, Noruega, País Basc, 

Navarra, Extremadura, Estònia, Xipre i un mol llarg etc. 
 
La Colla de Bastoners, valora molt positivament l’esforç que 
suposa l’organització  d’un festival de aquestes  característiques i 
agraeix a la ciutat de Praga i als seus organitzadors la bona feina feta, donat que contribueix de 
manera molt important a la difusió de la Cultura Popular i Tradicional de totes les Nacions i 
Pobles del mon, independentment de que aquests tinguin estat propi o no, tal com Catalunya, una 
Nació sense estat, i amb una Cultura Popular que no sempre disposa dels mitjans ni les 
plataformes per poder arribar mes enllà de l’àmbit purament local o regional i amb molt contades 
ocasions a nivell Nacional. Per això la importància que té per la nostre entitat, l’organització de 
festivals com el “Prague Folklore Days”. 
 
Tot seguit fem un breu resum de l’activitat: 
 
Dia 29 de Juliol. Arribada a Praga a les 19:00h en vol directe de Barcelona 
Allotjament a l’hotel i sopar. 
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Dia 30 de Juliol. Visita turística al centre de Praga, dinar i actuació a la Plaça de la República. 

Desprès, recepció a oficial dels delegats dels grups convidats, d’una 
representació oficial de la ciutat de Praga encapçalada per l’Alcalde de 
la ciutat el Sr. Pavel Bém a l’Ajuntament situat a la plaça Marianske. 
 
Dia 31 de Juliol. Visita turística i actuació a la Plaça de la Ciutat 
Vella, (Centre de Praga), dinar i Cercavila de tots el grups per el 

centre de la Ciutat. Desprès sopar i festa a la cerveseria U Fleků la mes antiga de Praga, del 1499 
amb altres grups participants. 
 
Dia 1 d’Agost.  Tornada a BCN. 
 
EXPOSICIÓ EL BALL DE BASTONS. 
Es tracte d’una mostra del que es el Ball de Bastons en general, aquesta exposició ha estat cedida 
per la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya. 
 
ACTES DE CLOENDA DEL 25e ANIVERSARI. 
El dissabte 16 d’Octubre, vàrem celebrar l’acte de cloenda del seu 25è aniversari. 
La celebració començà amb un cercavila pel poble, en el qual hi participaren 18 colles de 
bastoners d’arreu de Catalunya, amb una gran participació ciutadana com a públic que va poder 
gaudir dels mes diversos balls realitzats per les Colles participants.  
 
Al finalitzar la cercavila, vàrem presentar l’obra musical On Vas Tonet, del music i compositor  
Jordi Meda, composada expressament per la celebració del XV Aniversari, així com el ball que 
porta el mateix nom, amb coreografia creada per la Colla de Bastoners d’Esplugues i que s’ha 
afegeix al seu dilatat repertori. 
 
També vàrem tenir l’honor de comptar amb la presencia de les següents persones i autoritats a les 
que agraïm la seva presencia i les seves paraules. 
 

 Sr. Marc Galí, president de la Coordinadora de ball de Bastons de    Catalunya. 
 Sra. Lina Casanovas, directora dels serveis Territorials de Barcelona, Departament de 

Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. 
 Sr. Eduard Sanz, Regidor de Cultura d’Esplugues. 
 Sra. Pilar Díaz, alcaldessa d’Esplugues. 

 
Totes elles van tenir paraules d’agraïment per la feina feta, i ens encoratgen a continuar endavant 
del projecte engegat ara fa 25 anys i ens feliciten. 
 
Agraïm d’ una forma molt especial, l’entrega de part del Consistori de la Ciutat,  de la 
reproducció de Dibuix per a Mosaic de Lluis Bru aplicat a la casa Lleó Morera de Barcelona, 
obra modernista de Lluis Domènech al 1905, per part de la Sra. Pilar Díaz, alcaldessa 
d’Esplugues.  
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Tot seguit es va realitzar l’entrega de records a les colles convidades; unes figures de vidre que 
representen dos bastoners ballant. Es va atorgar el reconeixement de “Bastoner d’Honor” al 
nostre company i amic Jose Antonio García, així com també es van atorgar les “Mencions 
d’Honor” per la seva col·laboració amb l’entitat al senyors Jaume Torres i Joan Sanagustín. 
 
Seguidament, totes les colles convidades s’ajuntaren amb la d’Esplugues per a fer un ball 
conjunt: “El Canari amb Samarreta”, un ball que s’ha ensenyant a les Colles participants per  la 
celebració i que va donar una espectacularitat magnifica, ja que érem mes de 300 bastoners 
ballant al uníson el mateix ball.  
 
A continuació, les Colles participants es van traslladar a la nova pista coberta del parc Pou d’en 
Felix on les esperaven les diferents autoritats i personalitats, així com també, membres d’entitats i 
antics Bastoners convidats a participar. Allà es va fer el sopar popular de cloenda al que varen 
assistir 420 persones, i que va concloure amb els grups de ball “Rumb al Bar” i “La Carxofa i la 
Ceba” que varen amenitzar la festa amb el seu magnífic repertori i que tota la gent va ballar i 
gaudir d’allò mes. 

 
Al marge de les activitats realitzades per la celebració del 25è aniversari, l’entitat no ha deixat de 
participar i organitzar altres activitats de les que en destaquem les següents: 
 
El 17 de gener vàrem participar als actes de cloenda de l’any Joan Amades al Casal de Cultura 
Rober Brillas. 
 
El 13 de febrer participem a la Rua de Carnaval disfressats de espelmes de aniversari amb un 
gran pastis d’aniversari, que també ha estat present als actes de celebració del 25è aniversari de la 
nostre entitat. 
 
Per segon any consecutiu, em participat a la Marató de BCN que va tenir lloc el passat 7 de març, 
animant amb els nostres balls al corredors que participen a la cursa. 
 
Amb motiu de la celebració del 150è aniversari de la Coral la Coloma d’Esplugues, el dia 21 de 
març vàrem participar als actes d’inauguració d’aquest esdeveniment, juntament amb altres 
entitats de la nostre ciutat. Amb aquest mateix motiu, el dia 23 de maig vàrem fer una ballada al 
Parc Pou d’en Felix. 
 
Per primera vegada, enguany em participat a la Jordiada de Cornellà de Ll. al parc de can 
Mercader el dia 18 d’Abril, amb motiu dels actes de Sant Jordi que organitza la ciutat veïna. 
 
Com cada 2 anys, el passat 9 de maig vàrem  participar a la fira d’entitats, amb una parada on 
hem donat a conèixer la nostre activitat i també una mostra dels nostres balls a la tarda. 
 
El passat 12 de juny, assistim a la primera mostra de ball de bastons de Gavà, organitzada per la 
Colla de Bastoners d’aquesta població que vàrem tenir l’honor d’apadrinar al 2009.  
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Enguany em organitzat la XV Diada Bastonera, dins dels actes de la Festa Major de la nostra 
ciutat el dia 18 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. 
 
El 24 d’Octubre vam participar a la mostra de danses del barri de la Marina de Barcelona. 
 
El 2 de desembre, l’Entitat Grup d’estudis d’Esplugues va organitzar una xerrada sobre les 
entitats que enguany celebràvem el 25è aniversari al Casal de Cultura, que cal dir es va quedar 
petit, per la gran assistència de públic 
 
L'acte va començar amb una molt interessant intervenció de Joan Solé i Amigó que ens va 
explicar el paper important que van jugar els ajuntaments en la potenciació de la cultura popular. 
Van intervenir l’Andreu Belsunces, president del la Colla de Geganters; Sergi Castro, president 
de l'Esbart Vila d’Esplugues i l’Antoni Fontova, president de la Colla de Bastoners.  
Al final es va fer una petita exhibició de balls per part de la Colla de Bastoners i de l’Esbart.  
Volem agrair al Grup d’Estudis d’Esplugues l’organització d’aquest acte com a colofon a tots els 
aniversaris celebrats enguany a la nostre ciutat. 
 
Enguany, em tingut el plaer de participar a la festa d’encesa de llums de l’arbre de Nadal de 
l’Hospital de Sant Joan de Deu, el passat 13 de desembre, amb la intenció de fer passar una bona 
estona als nens hospitalitzats i desitjar-los Bones Festes i una mol ràpida recuperació. En aquest 
sentit, volem agrair a l’organització de la festa que ens hagin convidat i elogiar, com no, la tasca 
que venen realitzant. 
 

En guany, per primera vegada, em organitzat de cara a la Colla dels mes petits, 
la festa del Caga Tió, que vàrem celebrar el passat dia 20 de desembre al local 
d’assaig, per tal de consolidar aquets grup d’infants que han de ser el futur de 
la nostre entitat. 
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ACTIVITATS REALITZADES A L’ANY 2010 
 

Dia Activitat Lloc 
Gener 

17-01-10  Acte cloenda Any Joan Amades Esplugues (Robert Brillas) 
Febrer 

13-02-10 Participació Rua de Carnaval (espelmes) Esplugues 
Març 

07-03-10 Actuació Marató de BCN Barcelona  
20-03-10 Assemblea Colla de Bastoners Esplugues (Robert Brillas) 
21-03-10 Acte inauguració 150 aniversari La Coloma Esplugues (Cercavila) 

Abril 
11-04-10 Calçotada conjunta amb Atabalats Esplugues 
17-04-10 Assemblea Caps de Colla Coordinadora BB Vilanova i la Geltrú 
18-04-10 Ballada Sant Jordi – Jordiada Cornellà de Ll. 

Maig 
09-05-10 Fira d’Entitats Esplugues (Rbla. Del Carme) 
15-05-10 Tarda de Bastons Esplugues (Cercavila) 
22-05-10 Inauguració Expo.25è Aniversari Colla Esplugues (Robert Brillas) 
23-05-10 Ballada 150è Aniversari Coral la Coloma Esplugues (Pou d’en Felix) 

Juny 
12-06-10 I mostra Ball de bastons de Gavà  Gavà 
13-06-10 Festes de Can Vidalet  Esplugues (Rbla. de la Mercè) 
19-06-10 Trobada de Bastons Casc antic de Barcelona Barcelona 
20-06-10 Mostra de dansa al Barri de la Marina Barcelona 
23-06-10 Rebuda de la Flama del Canigó Esplugues (Robert Brillas) 

Juliol 
03-07-10 Trobada Nacional de Bastoners Montblanc 
22-07-10 Festa Major de Santa Magdalena Esplugues (Cercavila i Ofrena Floral) 
24-07-10 Festes del Gall Esplugues (Pista coberta P. Felix) 
29-07-10 Viatge Praga (29-07-10 / 01-08-10) Praga (Rep. Txeca) 

Setembre 
04-09-10 Festes de la Plana Esplugues (Cercavila) 
11-09-10  Ofrena Diada Nacional de Catalunya  Esplugues (Ofrena Floral) 
17-09-10  Seguici del Pregó  Esplugues (Cercavila) 
18-09-10  XV Diada Bastonera  Esplugues (Cercavila, Sopar, Ball) 

Octubre 
03-10-10  Mostra de dansa S. Adrià de Besòs Sant Adrià de Besòs 
09-10-10 Diada Bastoners de S. Feliu Sant Feliu de Ll. 
14-10-10  Inauguració Expo. El Ball de Bastons Esplugues (Biblioteca Pare Miquel) 
16-10-10 Celebració 25è Aniversari Colla  Esplugues (Cercavila, Sopar, Ball) 
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Dia Activitat Lloc 
04-10-10 Mostra de dansa al Barri de la Marina Barcelona 

Novembre 
06-11-10  Passi del Vídeo de Praga  Esplugues (Local d’assaig) 
13-11-10 Assemblea Extraordinària Colla  Esplugues (Robert Brillas) 
25-11-10 25è Aniversari Coordinadora Ball de Bastons Vallgorguina (Cercavila) 

Desembre 

02-12-10 Xerrada 25è aniversari Colles Bastons-
Gegants i Esbart) 

Esplugues (Robert Brillas) 
Organitzat per el Grup d’Estudis 

10-12-10 Sopar de Nadal Esplugues (CEIP Lola Anglada) 
11-12-10  Fira de Nadal  Esplugues (Rbla. Del Carme) 
13-12-10  Encesa de llums Nadal Hospital S.J. de Deu  Esplugues (Hospital Sant Joan de Deu)  
19-12-10  Pastorets Esplugues 
20-12-10 Caga Tió Colla Infantil  Esplugues (Local d’assaig) 
 

 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trobada Nacional  (Montblanc) 
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L’any 2011 Com ja es costum, vàrem participar a la Rua de Carnaval, disfressats del popular joc 
Come Cocos, El membres de la Colla anaven de Fantasmes i portàvem una gran Bola (Como 
Cocos que els anava perseguint per menjar-se’ls. També portaven una pantalla d’ordinador 
gegant i que de tant en tant anaven sortint els fantasmes de dins per que el gran Come Cocos els 
perseguís. 
 
Per tercer  any consecutiu, em participat a la Marató de BCN que va tenir lloc el passat 6 de 
març, animant amb els nostres balls al corredors que participen a la cursa. 
 

Enguany, per primera vegada, l’organització de la 
Marató va promoure un concurs entre els grups 
d’animació per tal d’agrair la seva participació 
desinteressada, en aquets sentit la nostre entitat va ser 
la guanyadora del 3er. premi per el que vàrem rebre 
la quantitat de 400,.€ menys impostos. Aquets fet ens 
anima a continuar participant d’aquesta sortida, que 

d’altre banda agrada molt als membres de la Colla per el seu caire festiu, encara que ens fa 
matinar una mica. 
 
Per segona vegada, enguany em participat a la Jordiada de Cornellà de Ll. al parc de can 
Mercader el dia 1 de Maig, amb motiu dels actes de Sant Jordi que organitza la ciutat veïna. 
 
Uns dels objectius d’enguany a la nostre entitat es consolidar la Colla Infantil,  
En aquets sentit, enguany em  organitzant la II Tarda de Bastons Infantil, que es va celebrar el 
passat dia 7 de Maig emmarcada dins les festes de Primavera de la nostre ciutat, en la que van 
participar a mes de la nostra Colla, altres Colles de Bastoners Infantils de Catalunya. 
 
Per aquesta festa, vàrem  organitzar un concurs de dibuix obert a tots els nens i nenes de les 
escoles de primària de la nostre ciutat, tot seguit detallem els nom dels guanyadors i els premis 
atorgats: 
 
En la Categoria A: de 1er  a 3er de primària 

 
1 e. Premi - Javier Frutos Moreno (7 anys) 
Premiat amb: L’estampació de la samarreta que lluirà la Colla de Bastoners Infantil 
d’Esplugues i 3 tardes de Joc al Parc infantil La Baldufa. 
 
2 on. Premi – Ciro Garcia (6 anys) 
Premiat amb: 2 tardes de Joc al Parc infantil La Baldufa. 
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Categoria B: de 4art a 6è de primària. 
 
       1 e. Premi – Carla Alventosa (de 6e. A) 

Premiada amb: La publicació del seu dibuix com cartell de la XVI 
diada bastonera d’Esplugues i un lot de llibres, cedit per la 
Llibreria Esplugues. 

 
2 e. Premi – Sergio Jiménez (de 6e.) 
Premiada amb: Un lot de llibres, cedit per la Llibreria 
Esplugues. 

 
Agraïm sincerament la col·laboració de: 
El Parc Infantil la Baldufa i de la Llibreria Esplugues per la cessió d’aquest fabulosos premis 
atorgats als guanyadors del concurs de dibuix de la II Tarda de Bastons Infantil d’Esplugues. 
 
El 28 de Maig, vàrem participar a la festa de celebració dels 100 anys de l’Escola Isidre Marti 
amb la que ens uneix un fort vincle d’amistat, ja que any rere any col·labora amb la nostra entitat 
deixant-nos les seves instal·lacions per la celebració de la nostre Diada Bastonera. 
 
El 3 de Juny, vàrem participar amb els nostres balls a la festa solidaria que es va celebrar a la 
nostre vila. 
 
El 17 de Juny, també participem a la festa de l’Escola Can Vidalet. 
 
El 2 de Juliol participem a la XXXVI Trobada Nacional de Bastoners que es celebrà a Llorens 
del Penedès amb un gran èxit de participació de Colles d’arreu de Catalunya. 
 
El 23 de Juliol dins dels actes de les festes de Santa Magdalena que enguany per primera vegada 
s’estén al llarg del tot el cap de setmana, la Colla de Bastoners va agafar el compromís 
d’organitzar un concurs de postres de Santa Magdalena, en aquets sentit es varen atorgar dos 
premis que varen recaure en: 
 
1er. Premi Conxi Torres, amb un sopar per a dues persones al Restaurant el Quinqué, 
d’Esplugues. 
 
2on. Premi a Isabel Almató amb una neteja  facial “Lífting de Savias gentilesa de MARSAN 
PSAGING. 
 
Continuant amb els actes de la Festa Major de Santa Magdalena, aquest mateix dia, vàrem 
participar a la Primera Processo del Ferro pujant un tram del carrer Montserrat Ballant la Civada. 
 
El dia 5 de setembre, participem a l’acte que organitza l’entitat A.M.F.E. amb motiu de la 
celebració del certament internacional que aquesta entitat va celebrar a Esplugues. 
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Enguany em organitzat la XVI 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. 
 
El dia 1 d’Octubre, vàrem participar al festival ADRIFOLK a Sant Adrià del Besos. 
 
El 13 de Novembre, vàrem participar a les festes del barri del Clot de Barcelona. 
 
El 26 de Novembre, participem a la festa dels drets del infants organitzada per L’Ajuntament 
d’Esplugues 
 
El 4 de Desembre participem a la fira solidaria de recollida de joguines. 
 
Per segona vegada, em organitzat de cara a la Colla dels mes petits, la festa del Caga Tió, que 
vàrem celebrar el passat dia 19 de desembre al local d’assaig, per tal de consolidar aquets grup 
d’infants. 
 
El fet mes colpidor per la nostre entitat, a esta la pèrdua del nostre amic i company en José 
Antonio Garcia, que ens ha entristit molt i ens ha deixat un gran buit tant als nostres cors com a la 
nostre entitat. 
 
Tot seguit, reproduïm la nota de premsa que vàrem fer arribar al mitjans de comunicació local i 
valguin també com a un petit homenatge a la seva figura. 
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Desembre 2011 

El passat 19 de desembre ens va deixar el nostre amic i company José Antonio Garcia Ferrer a 
l’edat de 53 anys. 
 
En José Antonio era una mica l’ànima de la Colla de Bastoners, una persona dedicada en cos i 
ànima a treballar per l’entitat, per molts de nosaltres, tot un referent, sempre buscant noves idees, 
nous projectes, un lluitador, una persona integradora i el més important, una gran persona i un 
molt bon amic dels seus amics, d’aquells que per desgràcia cada vegada en queden menys.  
 
Una persona absolutament implicada en la nostra societat i en fer canviar el seu entorn més 
immediat per fer-lo millor, un treballador incansable per la Cultura Popular del nostre poble i del 
nostre país, sempre disposat a col·laborar amb qualsevol entitat o persona que li demanés, amb un 
sentit del humor envejable, sempre tenia un somriure, o una broma per tothom, inclús en 
moments difícils. 
 
El seu record, per sempre quedarà gravat a la memòria de aquells que em tingut la sort de poder 
gaudir de la seva amistat. 
 
Estimat José Antonio, sabem que allà on vagi la Colla de Bastoners tu vindràs amb nosaltres i 
ballaràs la Patum, el teu ball preferit, però trobarem a faltar el teu somriure. 
 
Això no és un adéu per sempre, només és un adéu per un instant. 
 
Un petó. 
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ACTIVITATS REALITZADES A L’ANY 2011 
 

Dia Activitat Lloc 
Febrer 

19-02-11 Assemblea Colla de Bastoners Esplugues 
Març 

05-03-11 Rua de Carnaval Esplugues 
06-03-11 Actuació Marató de BCN Barcelona  
19-03-11 Calçotada Sant Feliu de Ll. 

Abril 
09-04-11 Assemblea Caps de Colla Coordinadora  Gràcia (Barcelona) 
15-04-11 Ballada Escola Can Vidalet Esplugues 
30-04-11 Escola Lola Anglada i Diada Terrassa Esplugues - Terrassa 

Maig 
01-05-11 Jordiada a Cornellà  Cornellà de Ll. 
07-05-11 Tarda de Bastons Infantil Concurs de dibuix Esplugues (Cercavila) 
28-05-11 Escola Isidre Marti, 100 anys Esplugues (Robert Brillas) 

Juny 
03-06-11 Festa Solidaria (P.P. d’en Felix) Esplugues 
12-06-11 Festa Major Can Vidalet Esplugues 
17-06-11 Festa de l’Escola de Can Vidalet Esplugues 
23-06-11 Rebuda de la Flama del Canigó Esplugues (Robert Brillas) 

Juliol 
02-07-11 Trobada Nacional de Bastoners Llorenç del Penedès 
22-07-11 Festa Major de Santa Magdalena Esplugues (Cercavila i Ofrena Floral) 
23-07-11 Concurs de postres i Processo del Ferro Esplugues 
24-07-11 Festes del Gall Esplugues 

Setembre 
03-09-11 Festes de la Plana Esplugues (Cercavila) 
05-09-11 Ballada per el Congres de l’AMFE Esplugues 
11-09-11 Ofrena Diada Nacional de Catalunya Esplugues (Ofrena Floral) 
16-09-11  Seguici del Pregó  Esplugues (Cercavila) 
17-09-11  XVI Diada Bastonera  Esplugues (Cercavila, Sopar, Ball) 
25-09-11 Festival de Dansa Pl. MACAEL Esplugues (Pl. MACAEL) 

Octubre 
01-10-11  Mostra de dansa S. Adrià de Besòs Sant Adrià de Besòs 
15-10-11 Diada Bastoners de S. Feliu Sant Feliu de Ll. 

Dia Activitat Lloc 
04-10-11 Mostra de dansa al Barri de la Marina Barcelona 

Novembre 
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Dia Activitat Lloc 
13-11-11  Cercavila al Barri del Clot de BCN  Barcelona 
26-11-11 Festa dels drets dels infants  Esplugues 

Desembre 
04-12-11 Festa solidaria Esplugues (Robert Brillas) 
10-12-11 Fira de Nadal Esplugues (Rbla. Del Carme) 
17-12-11  Pastorets Esplugues 
19-12-11 Caga Tió Colla Infantil  Esplugues (Local d’assaig) 
 
 
 
 
 
 

  

Santa Magdalena Santa Magdalena 
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Concurs de postres Santa Magdalena Ballada solidaria 

  
Ballada solidaria Plaça MACAEL 

 


