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I Trobada d’Instituts Bastoners de Catalunya 

29 d’abril de 2019, Dia Internacional de la Dansa, la cultura popular i l’ensenyament fan un nou 

pas per dur a terme la 1a Trobada d’Instituts Bastoners de Catalunya: un esdeveniment pensat 

per crear un espai on les i els joves puguin conèixer altres instituts, intercanviar experiències i 

promoure un canvi en la societat a través del Ball de Bastons. I és que des de l’organització es 

defensa que la cultura popular és una eina educativa i transformadora de la societat. 

El projecte ha estat organitzat per la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya amb la 

implicació i coordinació de l’Institut La Romànica i l’AMPA del mateix centre.  

Els instituts participants s’han trobat a les nou del matí a la Plaça de la Vila de Barberà del Vallès 

on han pogut esmorzar plegades, per començar a les deu amb les dinàmiques i jocs que 

l’organització havia preparat per a totes elles. Amb la idea de cohesionar al jovent participant i 

de conèixer altres realitats i formes de fer, s’han promogut activitats que fomentessin la 

implicació de totes les parts. Sobre quarts de dotze, els instituts han encetat els seus assajos 

individuals i conjunts per tal de dur a terme una actuació bastonera a la mateixa plaça a les dotze 

en punt del migdia.  

Amb la presència de l’alcaldessa de la població Sílvia Fuster Alay, i les regidories d’Educació, 

Jovent i Esports representades per Juan Antonio Grimaldo Dueñas, Mireia Sánchez Pi i Francisco 

Blanco Romero respectivament, els instituts han mostrat diverses danses apreses al llarg del 

curs i han finalitzat la seva actuació amb un ball conjunt on el centenar de joves s’ha barrejat i 

ha format un únic grup de dansaires.  

En finalitzar les diferents actuacions, s’ha repartit un petit recordatori a cadascun dels joves 

participants i un detall pels centres educatius presents en l’esdeveniment.  

Tot seguit, el conjunt de joves ha marxat cap a l’Institut La Romànica per repetir l’actuació 

bastonera davant de l’alumnat del centre, on s’ha fet la cloenda d’aquesta primera edició de la 

Trobada d’Instituts Bastoners de Catalunya.  

Gràcies a l’Institut Vil·la Romana de La Garriga, l’Espai Jove Intercultural de Mollerussa (en 

representació de tres instituts de la població lleidatana), l’Institut Bernat Metge de Barcelona i 

a l’Institut La Romànica de Barberà del Vallès per participar en aquesta jornada. Gràcies també 

a l’Ajuntament de Barberà per tot el seu suport, així com a la Diputació de Barcelona i el 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. I com no, gràcies a totes les voluntàries 

que ho han fet possible. Esperem que sigui la llavor d’un projecte cada cop més gran i 

engrescador. 
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