COLLA DE BASTONERS D’ ESPLUGUES DE LL.
Memòria 2016 – 2017

Activitats mes destacades del 2016
Febrer
6 de febrer. Participació en la Rua de Carnestoltes.
Un any més la nostre Entitat a participat en la Rua de
Carnaval. En aquesta ocasió la comparsa de la Colla anava
disfressada de personatges del “Circ Bastoner”.
Març
5 de març. Assemblea General.
Aquest any, els socis de la Colla, en Assemblea General Ordinària, tenien que escollir la
nova Junta de la Entitat.
La única candidatura presentada per Joan Vázquez (President), Mireia Garcia
(Vicepresidenta), Paula Brau (Secretaria), Kirian Villaró (Tresorera), Meritxell Raja (Cap de
Colla) i Isaac Garriga, Alex Sáncho, Laura Montoya i Toni Fontova com a vocals ha estat
escollida per majoria per representar i dirigir l’Entitat durant el propers 4 anys.
13 de març. Marató Zurich de Barcelona.
Per 7 any consecutiu,, hem esta seleccionats per participar
com a grup d’animació en la Marató Zurich de Barcelona.
L’intens fred i la ubicació assignada, a l’ombra, va fer que no
poguéssim desfer-nos de la dessuadora.
Com sempre, es la sortida que marca l’inici de la temporada.

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 d’abril. Actuació a l’escola Lola Anglada i paradeta de Sant Jordi.
Un altre any hem anat a fer l’actuació a l’escola
Lola Anglada per celebrar la seva festa.
La nostre Colla de Petits cada dia ho fa millor.
Una gran feina de la seva Cap de Colla, Mireia
Garcia . Gaudeixen ells i gaudeixen aquells que els
miren.
Cada festivitat de Sant Jordi, ja per cinquena
vegada, la Colla de Bastoners posa una paradeta a
la Plaça de Santa Magdalena per vendre roses i
algun altre cosa de marxandatge. Enguany a estat
un èxit, ja que hem acabat les roses a mitja tarda
i encara que ha començat a ploure força, en prou
feines ens ha afectat a l’hora de recollir.

24 d’abril. Diada de Terrassa.
Sense gaire temps per descansar, just el dia
desprès de Sant Jordi, anem a una de les sortides
mes gratificants de l’any. La nostre Colla Padrina,
els Bastoners de Terrassa, celebren la seva Diada
començant per un esmorzar d’aquells “per agafar
força” per desprès fer una cercavila pel centre de
Terrassa.
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Maig
8 de maig. Fira d’Entitats
Una Fira d’Entitats passada per aigua. No va haver una gran
afluència de públic com en altres ocasions i les actuacions
previstes van ser deslluïdes.
Encara que va acabar per deixar de ploure ja avançada la
tarda, molts dels expositors havien recollit.

Juny
1 de juny. Actuació al Museu
Oceanogràfic sobre Meduses.

Marítim.

Congrés

El nostre primera sortida remunerada de l’any. Vam ser
contractats per la organització del Congres Oceanogràfic
sobre Meduses que es va fer al Museu Marítim de
Barcelona.
No cal dir que va ser una actuació esplèndida i molt
il·lustradora… i els canapès boníssims!!!

4 de juny. VII Diada Bastonera de Gavà
Sempre es un plaer anar a Gavà a participar de la seva
Diada. Enguany era la setena edició, que com ja es
habitual, es una sortida de les que agraden, no nomes pel
recorregut sinó per l’ambient bastoner que es respira.
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11 de juny. 41ena. Trobada Nacional de Bastoners de Catalunya a Castelldefels.
Una de les sortides principals de la nostre Colla es la assistència a la Trobada Nacional de
Bastoners de Catalunya que aquest any en la seva 41ena edició a tingut com a ciutat
amfitriona a Castelldefels.
Es un dels actes
mes multitudinaris
en el que el mon
bastoner s’aplega.
Prop de seixanta
colles,

2.300

balladors,
incomptables
acompanyants

i

carrers plens de
públic van convertir Castelldefels en la capital dels bastoners de tot el País.
Enguany van assistir com a colla convidada els Bastoners d’Algemesí (València) que amb els
seus balls i vestuari espectacular van posar la nota de contrast a la Diada.
Desprès, com ja es costum, sopar i ball fins a la matinada.
18 de juny. Festa de Germanor.
No sempre ens hem d’ajuntar els de la Colla per ballar
bastons exclusivament.
Aquest va ser un dia per gaudir tots junts, balladors,
acompanyants, pares i mares…
Durant la divertida festa que va incloure originals jocs i,
com no, alguna que altre ballada de bastons (en les que van
poder experimentar aquesta activitat els que habitualment
ens acompanyen a les sortides), va finalitzar amb àpat en
que cada família va portar menjar per compartir.
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23 de juny. Rebuda de la Flama del Canigó.
Com cada any, hem participat en la rebuda de la Flama del Canigó
formant el passadís d’honor a altres poblacions del Baix Llobregat
que venen a Esplugues a recollir aquest significatiu símbol. En
acabat l’acte, la Colla va fer un lluïment dels nostres balls al Casal
Robert Brillas.

Juliol
16 de juliol. Festes del Gall
Encara que per l’hora de la actuació no hi havia gaire gent, tant els petits com grans de la
Colla van posar , com sempre, tot el seu entusiasme en els balls.
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22 de juliol. Ball d’Ofrena a
l’església per les Festes de
Santa Magdalena.
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.
Els Balls d’Ofrena de les
nostres Colles a l’Església de
Santa Magdalena per las festes de la patrona de la nostre ciutat, només tenen un adjectiu:
ES-PEC-TA-CU-LARS!!!
23 de juliol. Cercavila i pujada del Ferro.
Aquest any hem participat tan sols a la cercavila del Ferro, no a la pujada fins
l’església. No obstant això, vam fer ballades de lluïment a plaça.
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30 de juliol. Aplec Internacional a Perpinyà.

Vam participar en el 29è Aplec Internacional que aquest any tenia com a ciutat
amfitriona a Perpinyà, a la Catalunya Nord.
Després d’un matiner viatge d’autocar, vam fer una cercavila pels carrers de la
ciutat i una ballada final davant del castell on es va fer l’estrena del ball i musica
creats per l’ocasió per la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya. Fins i
tot vam tindre temps de fer una mica de turisme abans de tornar a Esplugues.
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Setembre
10 de setembre. Festes de La Plana
Desprès de les merescudes vacances,
tornàvem a l’acció. Cercavila dins de les
Festes del barri de La Plana per la
Rambla del Carme i finalització a la
Plaça Gandhi amb molta afluència de
públic tant en el recorregut com a
l’actuació estàtica a plaça.
Com sempre, la Associació de Veïns ens
va convidar a boníssimes sardines a la
brasa i un abundós pica-pica.

11 de setembre. Diada Nacional de Catalunya.

Com ja es habitual en aquesta data, les Colles de
la nostre Entitat vam fer la ofrena floral i el ball
d’homenatge a l’acte institucional celebrat a la
Plaça 11 de Setembre en commemoració a la
nostre Diada Nacional.
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17 de setembre. Cercavila de Festa Major i XXI Diada Bastonera.
El matí va començar amb l’actuació de la Colla Petita que va participar a la cercavila infantil
de Festa Major junt amb altres colles infantils d’altres entitats del nostre poble. Mentre
els nostres petits representaven l’Entitat, els grans preparàvem un dels dies mes
assenyalats per nosaltres: la Diada Bastonera
que aquest anys arribava a la seva XXI edició.
Enguany les colles convidades van ser las de
La Palma de Cervelló i Terrassa. Després de
la Cercavila de Festa Major i les actuacions
de lluïment a la Plaça Vermella, vam anar al
sopar que culmina la Diada Bastonera.
Lamentablement va començar a ploure, però
amb la col·laboració de tothom ens vam
encabir dins l’escola on va continuar l’àpat.
Després vam gaudir de l’actuació del grup
Nonnon Emperatroz que va canviar, encara
que no va agradar a tots, el costum de tenir un
grup folk pel fi de festa bastoner.

20 de setembre. Cercavila de Festa Major i XXI Diada Bastonera.
Com ja hem dit, es va tenir que ajornar l’inici de Festa Major, però com no ens podíem
quedar sense el tradicional Ferro Ferro es va acordar fer-ho com a fi de festa.
Així, la Banda del Seguici, l’artista convidat (El Ferriol) i Entitats

es vam reunir al

parc de Les Tres Esplugues per a acabar com cal la Festa Major de Sant Mateu.
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24 de setembre. Actuació com a grup d’animació als càstings del programa Got Talent de
Tele 5.
Van contactar amb nosaltres per fer d’animadors pels milers de persones que
anaven al càsting del programa de Tele 5 “Got Talent”.
S’ha de dir que allà hi havia gent de tota mena en aquella interminable cua.
També hi eren altres entitats d’Esplugues com Atabalats o Drums, que hi van anar
també com a participants.
L’actuació principal va ser a l’arribada d’en Risto Mejide, molt en el seu paper. Va
ser una sortida original i molt divertida.
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Octubre
8 d’octubre. Festa Major de Sant Feliu.

La Colla de Bastoners de Sant Feliu “Els
Ceballuts” van voler celebrar el seu 20è
aniversari convidant a 20 colles.
Tot un repte i tot un èxit pels
nostres companys de picada.

22 d’octubre. Festa 5è Aniversari de la Colla Infantil de Diables.
La nostre Colla Petita va ser convidada a participar en la celebració del 5è aniversari de la
creació de la Colla Infantil de Diables.
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Novembre
12 de novembre. VI Diada Infantil Bastonera d’Esplugues de Llobregat.
Enguany es va canviar el format de la VI Diada Bastonera Infantil convertint- lo
amb una festa per a tots els nens d’Esplugues ja que no nomes van ballar bastons la
nostre Colla Infantil i els convidats, la Colla Bastonera Infantil de Sant Feliu “Els
Ceballuts”, sinó que es va fer xocolatada, jocs, tallers de bastons, maquillatge i fins i
tot un grup d’animació que va fer de la Diada un divertiment per a petits i grans amb
una assistència notable de públic durant tot el matí.
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Desembre
10 de desembre. Fira de Nadal.
La Fira de Nadal es l’ultima actuació de l’any. Allà les Colles Petita i Gran ballan plegats el
tradicional Dimoni Escuat.
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Llista complerta d’Activitats 2016
Dia
06-02-16

Activitat

Lloc
Febrer

Rua de Carnaval

Esplugues
Març

05-03-16
13-03-16

Assemblea General de Socis
Marató de BCN

23-04-16
23-04-16

Fira de Sant Jordi
Festa escola Lola Anglada

24-04-16

Diada de Terrassa

08-05-16

Fira d’Entitats

01-06-16
04-06-16
11-06-16

Juny
Congres Oceanogràfic a les Drassanes
Diada Bastonera de Gavà
XLI Trobada Nacional de Bastoners

18-06-16
23-06-16

Festa de Germanor interna
Rebuda de la Flama del Canigó

Esplugues
Sant Sadurní d’Anoia
Abril
Esplugues
Esplugues
Terrassa
Maig
Esplugues
Barcelona
Gavà
Castelldefels
Esplugues
Esplugues
Juliol

16-07-16

Festes del Gall

22-07-16

Seguici i Ofrena Sta. Magdalena

23-07-16
30-07-16

Processó del Ferro de Sta. Magdalena
XXIX Aplec Internacional a Perpinyà

Esplugues
Esplugues
Esplugues
Perpinyà (França)

Setembre

10-09-16

Festes del Barri La Plana

11-09-16
17-09-16

Ofrena Diada Nacional de Catalunya
Cercavila de Festa Major

17-09-16

XXI Diada Bastonera

17-09-16

Cercavila Infantil de Festa Major

24-09-16

Sortida Got Talent

Esplugues
Esplugues
Esplugues
Esplugues (Cercavila, Sopar i Ball)
Esplugues
Barcelona
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Octubre
08-10-16
22-10-16

XX Aniversari Colla Els Ceballuts
V Aniversari Colla Infantil de Diables

Sant Feliu
Esplugues

12-11-16

Novembre
VI Diada Infantil Bastonera d’Esplugues

Esplugues

03-12-16

Sopar de Nadal i Tió

10-12-16

Fira de Nadal

Desembre
Esplugues
Esplugues
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Activitats mes destacades del 2017
4 de febrer. Calçotada de germanor.
No podíem començar d’un altre manera l’any. Es va crear una comissió per la organització de la
calçotada de germanor, que va ser un èxit. Aquesta vegada ho vam celebrar en un restaurant
ben còmodes i servits.
4 de març. Assemblea General.
Com cada any per aquestes dates, es celebra l’Assemblea General Ordinària on es van discutir
temes tan delicats com una pujada de 5€ en les aportacions anuals que fa cada soci a la Colla.
12 de març. Marató Zurich de Barcelona. Actuació a la Universitat de Bellaterra
Un cop més, ens va seleccionar la organització per participar
com a grup d’animació en la Marató Zurich de Barcelona.
El fred ens va fer patir al principi, però es va superar amb els
nostres balls i els crits d’ànim que agraden moltíssim als
corredors.
Un cop finalitzada, ens vam traslladar a la Universitat de
Bellaterra

per fer una actuació junt a altres colles

bastoneres i castelleres davant un nombrós grup d’estudiants
d’Erasmus, que van quedar encantats

19 de març. 1ra. Diada Bastonera de Martorell.
Vam participar com a colla convidada a la 1ra. Edició de la
Diada Bastonera de Martorell junt a altres colles com els
Ceballuts de Sant Feliu, la Colla Bastonera del Clot i moltes
altres.
Desprès d’un esmorzar potent, una cercavila per gaudir-ne al
màxim del ball de bastons.

WWW.Bastoners-Esplugues.Cat

Pàgina: 16

COLLA DE BASTONERS D’ ESPLUGUES DE LL.
Memòria 2016 – 2017

22 d’abril. Actuació a l’escola Lola Anglada i 36na. Diada de Terrassa.
Un altre any hem anat a fer l’actuació a l’escola Lola Anglada
per celebrar la seva festa.
Es un orgull la nostre Colla Petita, que cada dia ho fa millor.
Una gran feina de la seva Cap de Colla, Mireia Garcia .
Gaudeixen cada ball.
La nostre Colla Padrina aquest any celebraven la seva 36na.
Diada. Els Bastoners de Terrassa, ens ofereixen un
esmorzar d’aquells “per agafar força” i desprès fer una
cercavila pel centre de Terrassa. Ball de bastons pur.

23 d’abril. Diada de Sant Jordi
Cada festivitat de Sant Jordi, ja per sisena
vegada, la Colla de Bastoners posa una paradeta a
la Plaça de Santa Magdalena per vendre roses i
algun altre cosa de marxandatge.
Un altre any que ha estat un èxit de gent,
l’objectiu d’acabar les roses s’ha complert.
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20-21 de maig. Stage Bastoner.
Durant aquest cap de setmana a Canyelles hem
aprofitat per descansar, fer excursions, gaudir
i assajar balls nous i recordar-ne d’altres, però
per sobre de tot, fer colla. Un gran encert de
la comissió organitzadora. Estem desitjosos de
repetir l’experiència al 2018.

3 de juny. Torneig de futbol entre entitats.

Per primer cop vam participar en el torneig de futbol
entre entitats d’Esplugues organitzat per Pastorets. El
nostre equip va estar a l’alçada.
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10 de juny. XLII Trobada Nacional de Bastoners de Catalunya a Sant Cugat

La sortida principal de la nostre Colla es la
assistència a la Trobada

Nacional

de Bastoners

de Catalunya que en la seva 42ena edició, a tingut
com a ciutat organitzadora a Sant Cugat del
Vallès. Es un dels actes mes multitudinaris en el
que el mon bastoner s’aplega. Prop de seixanta
colles, mes de dos mil balladors, incomptables
acompanyants i carrers plens de públic per veure
els nostres balls.
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16 de juny. Participació com animació en la 2na. Nit del Comerç a Esplugues.
Per motius de l’horari d’actuació i en dia laborable,
balladors de la Colla Petita i Gran van tenir que
fer alguns balls conjunts a la cercavila. Tot i això
va haver un gran nivell de ballada.

16 de juny. 20è aniversari intercanvi de l’INS La Mallola amb Arhensburg
Per tal de celebrar aquest aniversari, l’INS
La Mallola va pensar en oferir una actuació
de la nostre Colla .
Salvant uns petits entrebancs tècnics, ja
que no vam poder ballar amb musica en
directe, la sortida va ser perfecte.
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23 de juny. Rebuda de la Flama del Canigó.

Com cada any, hem participat en la rebuda de
la Flama del Canigó formant el passadís
d’honor a altres poblacions del Baix
Llobregat que venen a Esplugues a recollir
aquest significatiu símbol. En acabat l’acte, la
Colla va fer un lluïment dels nostres balls al
Casal de cultura Robert Brillas.

15 de juliol. Festes del Gall

Vist l’any passat, l’hora d’actuació es va retardar
per tal de que hi hagués més afluència de gent, cosa
que es va aconseguir.
Com es un habitual, tant la Colla Petita, com la
Gran van fer les meravelles del públic.

17 de juliol. Actuació a la Festa Major de Sant Cebrià de Vallalta.
Coordinadament amb la sortida dels parroquians de misa i
situats estratègicament a la sortida de l’església, vam fer la
nostre participació a la Festa Major de Sant Cebrià de
Vallalta amb una afluència de públic notoria, fent que tant
els més grans com els més petits, gaudisin dels nostres
balls.
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21 de juliol. Santa Magdalena. Processó del Ferro.

Enguany, la Processó ha variat el format i
les colles han pogut fer la seva actuació final
a plaça al so del House Aborigen compost
per Marcel Caselles versionant musiques
populars d’Esplugues.

21 de juliol. Concurs de tapes, Cercavila i Ofrena a Santa Magdalena.

Aquest any hem variat i en lloc de fer el Concurs
de Postres de Santa Magdalenta hem fet el 1er.
Concurs de Tapes de Santa Magdalena que ha
estat un gran encert, amb notable participació i
varietats de tapes.

Gran Cercavila i gran actuació a la Ofrena de les
nostres colles a l’església que, malgrat algun
problema d’horari va ser, com sempre espectacular.
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11 de setembre. Diada Nacional de Catalunya.

Com ja es habitual en aquesta data, les Colles de la nostre
Entitat vam fer la ofrena floral i el ball d’homenatge a
l’acte institucional celebrat a la Plaça 11 de Setembre en
conmemoració a la Diada Nacional del nostre Pais.

22 de setembre. Seguici, Pregó i Ferro de Festa Major.
Com cada any, vam fer el seguici fins la Plaça Santa Magdalena precedint al pregoner on vam
fer el nostre lluïment per, desprès dels parlaments, continuar la festa amb el tradicional
Ferro Ferro.
22 de setembre. Cercavila de Festa Major i XXII Diada Bastonera.

El matí va començar amb l’actuació de la Colla
Petita que va participar a la cercavila infantil de
Festa Major junt amb altres colles infantils
d’altres entitats del nostre poble.
Mentre els nostres petits representaven
l’Entitat, els grans preparavem un dels dies mes
asenyalats per nosaltres: la Diada Bastonera
que aquest anys arribava a la seva XXII edició .
Enguany les colles convidades van ser las de La
Palma de Cervelló, Terrassa i Gavà. Despres de
la Cercavila de Festa Major i les actuacions de
lluiment a la Plaça Vermella, vam anar al sopar
que culmina la Diada Bastonera.
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12 d’octubre. Festa Major de Sant Feliu.

La Colla de Bastoners de Sant Feliu
“Els Ceballuts” ens van tornar a
convidar per compartir amb ells la seva
Festa Major. Tot un esdeveniment.

22 d’octubre. Festa 15è Aniversari Colla Bastonera de La Palma de Cervelló.

Els nostres companys de picada i fillols els Bastoners de
La Palma de Cervelló ens van convidar per a celebrar el
seu 15è aniversari.
Abans, a primera hora del mati, ens havien preparat un bon
esmorçar per agafar forces per la cercavila.
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9 de desembre. Fira de Nadal i Sopar de la Colla.
Davant la impossibilitat de dates i aprofitant la última actuació de l’any a la Fira de Nadal, que
tanca el nostre calendari, vam celebrar el nostre particular Sopar de Nadal de la Colla. Un
esdeveniment que ens permet fer pinya.
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COLLA DE BASTONERS D’ ESPLUGUES DE LL.
Memòria 2016 – 2017

Llista complerta d’Activitats 2017
Dia

Activitat

Lloc
Març

04-03-17
12-03-17
19-03-17

Assemblea General de Socis
Marató de BCN
Diada Bastonera de Martorell

22-04-17
22-04-17
23-04-17
24-04-17

Festa escola Lola Anglada
Diada de Terrassa
Fira de Sant Jordi
Diada de Terrassa

20/21-05-17
03-06-17
10-06-17
16-06-17
17-06-17
23-06-17
15-07-17
17-07-17
21-07-17
22-07-17
30-07-17
09-09-17
11-09-17
22-09-17
23-09-17
12-12-17
15-12-17
09-12-17

Stage Bastoner

Abril

Maig

Juny
Torneig de futbol entre Entitats
XLII Trobada Nacional de Bastoners
2na. Nit del Comerç
20è Aniversari INS La Mallola-Ahrensburg
Rebuda de la Flama del Canigó
Juliol
Festes del Gall
Festa Major Sant Cebrià de Vallalta
Processó del Ferro de Sta. Magdalena
Seguici i Ofrena Sta. Magdalena
XXIX Aplec Internacional a Perpinyà
Setembre
Festes del Barri La Plana
Ofrena Diada Nacional de Catalunya
Seguici del pregó de Festa Major
Cercavila Festiu
XXII Diada Bastonera Sopar popular i concert
Octubre
Festa Major de Sant Feliu
15è aniversari Bastoners de La Palma Cervelló
Desembre
Fira de Nadal i Sopar de Nadal

Esplugues
Barcelona
Martorell
Esplugues
Terrassa
Esplugues
Terrassa
Canyelles
Esplugues
Sant Cugat
Esplugues
Esplugues
Esplugues
Esplugues
S. Cebrià de Vallalta
Esplugues
Esplugues
Perpinyà (França)
Esplugues
Esplugues
Esplugues
Esplugues
Sant Feliu
La Palma Cervelló
Esplugues
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