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DESEMBRE  2008    FULL INFORMATIU 
Núm. 140        4a  època   

 

EDITORIAL 
 
 

Propers a acabar un altre any, volem iniciar aquesta editorial amb un 
reconeixement a tots els que han ajudat l’Esbart en el passat i que han permès 
que arribéssim a dia d’avui. De la mateixa manera agrair als que habitualment 
ens ajuden i col·laboren (puntualment o en el dia a dia), ja que sense ells moltes 
de les iniciatives i activitats que fem serien simplement impossibles. No ens 
oblidarem de donar les gràcies a tots aquells dansaires retirats (definitiva o 
momentàniament), amb els que ja no compartim ni compartirem les angoixes i 
els nervis de qualsevol actuació i amb els que hem fet i seguirem fent “pinya”.  
 
Gràcies molt especialment a tots vosaltres, els que encara balleu, per l’esforç, 

per la paciència amb els horaris dels assajos, per aquelles vegades que no heu 
ballat tot el que pensàveu que ballaríeu però no heu dit res i heu arribat el 
proper dia d’assaig amb una rialla als llavis per seguir esforçant-vos per fer més i 
més gran els nostre Esbart, el de tots, l’Esbart Santa Tecla. 
 
Al ser l’últim número del Tornem-hi abans d’acabar l’any aprofitarem la 

avinentesa per desitjar-vos a tots i totes unes MOLT BONES FESTES DE NADAL. 
 
 

 

13 DE DESEMBRE - DIA DEL SOCI 
 
 

Tal i com varem avançar-vos en l’últim número de la revista, hem preparat un 
conjunt d’activitats per celebrar el dia del soci. A continuació us adjunto el 
programa d’actes amb activitats per totes les edats amb la il·lusió de poder 
trobar-nos en algun moment del dia i compartir una estona tots junts. 
  
DURANT TOT EL DIA 13 TINDREM UNA URNA PER QUI VULGUI FER UN DONATIU 

PER A LA MARATÓ DE TV3 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PROTOCOL AL RETAULE 

 

DIVENDRES DIA 12: 
 
22:00.- Gimcana nocturna  
            (a partir dels 16 anys). 
Ens reunirem a les 21:30 al local. 

 

DISSABTE 13: 
 
10:00 h.- Gimcana infantil. 
Ens reunirem a les 09:45 al local. 
 

12:00 h.- Vermut. 
Al mateix local en finalitzar la gimcana infantil. 
 

17:00 h.- Ballada! Al teatre “el magatzem” 
Els participants a la ballada 16:30 al local. 
 

19:15 h.- 1, 2, 3, PARTY!!!!  
En acabar la ballada, ens reunirem al nostre local 
per passar una bona estona, joves i grans plegats 
participant en unes rondes de preguntes i proves 
d’habilitat i enginy… 
NO T’HO POTS PERDRE!!!!!!!!!!!! 

Us agrairíem que tant per la gimcana 
nocturna i per al 1, 2, 3, PARTY us 
apuntéssiu a la sala d’assaig o trucant al 
telèfon núm. 977230663, els Dijous de 
18:00 a 21:00 h. 

 Durant tot el dissabte: 
 

Presentació de pessebres pel concurs.  
No t’oblidis portar el teu!!! 
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M’agradaria en aquesta edició del Tornem-hi explicar-vos a tots com funciona i 
com ens fa sentir, a mi personalment, com a presidenta i als meus companys de 
Junta el tema del PROTOCOL en els actes que organitza l’esbart. 

 

Cada Santa Tecla ens trobem amb el Retaule a la Catedral i, òbviament, 
l’esbart és qui fa possible l’acte però no qui el patrocina i qui el permet dur a 
terme. Això vol dir que com a entitat no tenim els seients de la Catedral a la 
nostra disposició per poder-hi acomodar a totes aquelles persones que voldríem.  

 

L’esbart només pot reservar unes cadires pels compromisos que COM A ENTITAT 
tingui. És a dir, per personatges del món de la cultura que nosaltres haguem 
convidat, i òbviament ells hagin confirmat prèviament la seva assistència.  La 
resta de cadires reservades són per les autoritats, tant politiques com 
eclesiàstiques, i encara que quedin buides o que al final s’hi posi algú que no és 
autoritat no estan a la nostra disposició. 

 

A la nostra entitat hi ha moltes persones que treballen o han treballat per fer 
possible els espectacles que presentem i a les quals ens agradaria tenir la 
deferència per poder-los reservar una cadira, però no ho podem fer.  

 

Realment no us podeu ni arribar a imaginar, com ens sentim les persones que 
estem al davant del reservat, intentat explicar les raons del per què no podem 
col·locar a tothom que ens ho demana a les cadires reservades, NECESSITEM QUE 
ELS QUE FORMEM L’ENTITAT HO ENTENGUIN I ENS AJUDIN EN AQUESTA QÜESTIÓ.  

 

Hi ha moments en els quals ens sentim CULPABLES, i el tema és que nosaltres 
no hi podem fer rés. Més d’un any els 3 o 4 membres de la Junta que estem allí 
ens quedem sense poder seure. Aquest any mateix, el tresorer estava al lateral 
de la porta en peu.  Realment no us penseu que seure allí al davant és el que ens 
agrada però és el que ens toca i us dic des del fons del meu cor que el que més 
m’agradaria és poder viure i veure el Retaule des del fons de la Catedral, gaudir-
lo i també poder plorar d’emoció, sense haver d’estar pendent del que el 
protocol comporta. 

 

Moltes de les persones que des d’abans de les 9 ja fan cua a la porta són 
membres de la nostra entitat que no es volen perdre aquest acte tant emotiu. 
Imagineu-vos per un moment la seva cara quan desprès d’haver esperat 
pacientment entren i es troben llocs ja reservats i a unes quantes persones 
bellugant per l’interior de la Catedral. No agrada gaire, i amb raó, i per això els 
hi agraïm la seva actitud i animem a tots els membres de l’Esbart que no 
participin directament en l’acte a que segueixin el seu exemple i ens ajudin a 
seguir sent un model organitzatiu en ulls tant de les autoritats com les 
institucions que fan possible l’acte. 

 

Aquest tema ja s’ha tractat en diferents ocasions a les juntes de l’esbart i la 
veritat es que hem d’esser estrictes en portar-lo a terme ja que no podem fer 
excepcions.  

 

Per aquest motiu en Junta s’acorden els següents punts: 
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- NINGÚ que no tingui una feina específica pot entrar a la Catedral 
abans de que s’obrin portes de la façana principal.  La entrada pel carrer 
de les coques, és per els dansaires, músics i equip tècnic. 

- El director de l’esbart i creador del Retaule és la única persona que 
pot autoritzar l’entrada a persones alienes a l’acte com ara fotògrafs, 
reporters, etc. Sobretot a vestuari, ja que és l’únic lloc on podem tenir la 
intimitat necessària abans de començar l’espectacle. Això també fa 
referència a l’assaig previ. 

- Tothom que pugui fer la cua per entrar, NO té cadira reservada. 
Això inclou: membres actius que no fan el Retaule; parelles, pares i fills 
de tots aquells que ballen o tenen una feina específica durant 
l’espectacle; socis i simpatitzants de l’entitat. 

- Només tenen reservada la seva cadira, les persones que estan dins a 
vestuari fins el darrer moment (vestint, maquillant i pentinant) i 
òbviament no poden fer la cua per entrar. 

- QUALSEVOL EXCEPCIÓ, ha d’estar comunicada i autoritzada per la 
junta o com a molt per la presidència de l’entitat. Es tractarà cada cas en 
particular. 

Espero la comprensió de tothom, podeu fer els comentaris que vulgueu, però 
penseu que hem d’aplicar aquest criteri sempre per poder continuar sent una 
entitat coherent amb tots els seus associats. 

 

Moltes gràcies. 

 
 
Rosa Llorach 
Presidenta 
 
ARRELS i ANHELS 

 
Entrant a la nova dinàmica de celebracions socials  a la que ens porten els 

temps actuals, volem incorporar un seguit d’actes que la COJA (comissió 
organitzadora de jocs i activitats), ens presenta per intentar buscar alternatives 
als que fins ara es duien a terme. 
 
La Junta, ha cregut que també es el moment d’incorporar un acte que ens 

permeti deixar constància a la seu social de qui, que i com,  han fet possible la 
historia de l’Esbart., deixant-hi la seva petjada (diríem que es com allò de 
penjar les samarretes al bàsquet).   
 
Aquest acte de reconeixement, enguany tindrà lloc desprès de la ballada del 

dissabte a la tarda al Teatre Magatzem i hem volgut començar per en Carles 
Llorach Fortuny, primer president del nostre esbart que ho fou durant 25 anys. 
 
 
TORNEM-HI ELECTRÒNICA 
 

Comuniquem a totes aquelles persones de les quals tinguem el seu correu 
electrònic que deixaran de rebre la revista en format paper sinó ens indiquen el 
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contrari. Si voleu rebre la revista en format digital feu-nos arribar un correu 
electrònic a l’adreça estecla@estecla.cat. 
 
LOTERIA DE NADAL 

Recordar-vos que tenim reservat el número de l’Esbart que és el 45009 que 
podreu trobar a l’administració nº 12 del carrer Ramon i Cajal. Espavileu a 
comprar-ne, no es doni el cas que ens toqui i vosaltres no en tingueu.  
 
ANIVERSARIS 
 

COJA 
 
Resultats de l’edició anterior. 
 
 

1   A P A R E L L A M E N T 

2      E S T U D I A N T S 

3  C A S C A B E L L S 

4      C A N T I R S 

5     C E R C O L E T S 

6  I N D I O T 

 
 

1- Ballat per la secció Juvenil. És una Sardana curta. 
2- Era ballat per Carnaval. 
3- Allò que va enganxat a les polaines. Sinònim. 
4- Recipient on antigament és posava l’aigua per poder-la transportar. 
5- Ball de Festa Major. 
6- Indi talòs. 

DESEMBRE 
 
Dia  3 - Albert Blanch 
Dia  3 - Susanna Roca 
Dia 10 - Eva Monllao 
Dia 16 - Núria Martí 
Dia 16 - Maria Guirro 
Dia 17 - Gianina Álvarez 
Dia 18 - Gerard Domenech 
 

 
 
Dia 21 - Laura Fontbona 
Dia 21 - Mª Pilar Garcia 
Dia 21 - Nati Ciurana 
Dia 27 - Josep Mª Campabadal 
Dia 29 - Marta Mariña 
Dia 29 - Margarita Amenos 
Dia 31 - Manel Pous 
 


