
El  Ball de 
Bastons de 
Cambrils 
L a h i s t ò r i a 
b a s t o n e r a d e 
Cambrils començà cap a principis de la 
segona dècada del segle XX s'establiren a 
Cambrils els germans Abella, fills de 
Montblanc i bastoners d'aquella població. 
            

El Ball de Bastons 
d’Esbart Santa 
Llúcia 
El grup de Bastoners de 
l'Esbart Dansaire de Santa 
Llúcia, es va fundar l'any 
1991.  
La seva indumentària ha anat canviant amb 
el temps, fins que el 2002 es va recuperar el 
vestuari documentat al segle XIX. 

Ball de Bastons 
d’Esbart Dansaire 
de l'Orfeó 
Reusenc  
Durant el segle XX, el ball de bastons a les 
festes majors l’executa l'Esbart Dansaire de 

l'Orfeó Reusenc, que va néixer el 1925 com a 
secció de l'entitat creada el 1918. Però no fou 
fins al 1962 que el cos de bastoners es va 
constituir formalment. 

Bastoners de 
Sabadell  
La Colla de Bastoners de 
Sabadell va néixer l'any 1996, 
tot i que la primera actuació va ser durant la 
Festa Major de la ciutat l'any 1997.. 
   
 Bastoners de  
Castellar del Vallès 
L'activitat bastonera s'inicia 
a Castellar l'any 1924 amb 
l'arribada de tres nois de 
Granera. 

 
Colla Bastonera 
d e l C a s a l d e 
l ’ A r r e u d e 
Mollerussa 
La colla Bastonera pertany al Casal Popular 
l’Arreu que es va iniciar al 2007. 

Ball de Bastons 
de Tarragona  
Les primeres notícies són 
de l'any 1653, però no 
podem parlar d'un grup 
íntegrament tarragoní fins al 1841. Des de 
llavors fins a l'actualitat, el ball ha gaudit 
d'una extraordinària continuïtat, sempre 
vinculat a la Part Alta de la ciutat. Aquest 
any fa 365 anys. 

El  Ball de Bastons   
de     Salou 
Es va crear l'any 2003 a 
l'Institut Jaume I i, el 2011 
va passar a formar part de l'Associació 
SAL-i-OU. Bestiari, Balls Tradicionals i 
Populars, que agrupa també el Ball d’espases, 
el Ball de pastorets, els Nanos i la Mulassa 
de Salou.  
Amb la col·laboració de : 

Organitza: 



L ’ E s b a r t 
D a n s a i r e 
R a m o n 
d ’ O l z i n a d e 
Vila-seca 
L’Esbart Dansaire Ramon d’Olzina  va ser 
creat el setembre de l’any 1975. Amb 
l’objectiu de recuperar i fomentar les danses 
catalanes sota la direcció del mestre Josep 
Bargalló i Badia.  

Bastoners de l 
Casc Antic  de 
Barcelona 
A l'Esbart Espiga d'Or va 
ser fundat l’any 1983. 
Aquest esbart tenen un  cos de bastoners, 
coneguts com a Bastoners del Casc Antic.    

Els Estelladors de  
Prats de Lluçanès                                                  
Els estelladors, som una colla 
bastonera de Prats de 
Lluçanès, aquesta entitat va 
néixer un dissabte de pasqua 
del 1981, quan un grup de exbastoners va 
decidir sortir a actuar per homenatjar al qui 

havia estat el seu mestre bastoner Vicenç 
Riba.. 

Bastoners de Moià 
Es coneix l'existència del ball 
de bastons a Moià, des de 
l'any 1808. 
Parlant de l'època més recent, 
va ser l'any 1975 que es va 
recupera el ball de bastons de Moià que es 
ballava el 15 d'agost per la festa major. 

Colla bastonera de l’Institut 
La Romànica de Barberà del 
Vallès 
La primera colla que pertany a la coordinadora 
que s’ha format dins d’un institut. Es va formar 
el curs passat i es va estrenar en la  Trobada 
Bastonera Infantil de Catalunya 2018 que es va 
celebrar a la nostra localitat. 
 

Bastons de Riera 
de Gaià 
El Ball de Bastons de la 
Riera es va presentarà el dia 
de santa Margarida de l’any 
2002. 

 


