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GENER/FEBRER  2007                   FULL INFORMATIU 
Núm. 129        4a  època   

 
 

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
 
Acabades les “enormes fredorades” que ens han obligat a tancar-nos a casa, ja 
tornem a ser amb vosaltres, per tant ja us podeu anar preparant.   
 
Tots vosaltres, els receptors del Tornem-hi sou els que amb les vostres 
observacions ens esteu ajudant a millorar dia a dia o al menys intentar-ho!. 
Agraïm per tant tot el que ens aneu fent saber o comunicant i us encoratgem a 
seguir-ho fent. 
 
Un dels nostres objectius és aconseguir una major participació al redactat de la 
revista. Ja sigui en forma de relats, contes, acudits, o petites històries 
relacionades amb l’esbart. El problema és que no ho estem aconseguint. 
Potser, el que fa por és que surti el nom imprès del qui explica l’anècdota. Sigui 
com sigui nosaltres seguim insistint en que és molt important recuperar la 
memòria dels que ens han precedit, i recordar anècdotes de coses viscudes ja 
que això ens ha conformat com som ara. Encoratgem un cop més a tot aquell 
que tingui interès o vulgui, a que ens faci arribar els seus records o escrits. 
 
En un altre punt d’aquest revista, fem una exhaustiva relació dels actes i 
espectacles que hem anat representant o en els que hem participat al llarg del 
2006, que com podreu veure ha estat un any ben ple d’esdeveniments. Estem 
segurs que aquest 2007, també serà un any magnífic a tots els efectes. 
 
En moltes ocasions hem animat públicament a que porteu al nostre esbart, els 
vostres fills, néts, nebots o amics dels vostres amics, per ballar, i ara en aquest 
primer número de l’any 2007 ho tornem a fer. Tenim una escola magnífica que 
podem ampliar, però tenim problemes per trobar dansaires, SOBRETOT 
MASCULINS per poder representar els espectacles al nivell que estem 
acostumats i al que ha costat mol arribar. Necessitem disposar de més 
dansaires ja que de la quantitat en pot sortir la qualitat, i si més no, permet que 
la nostra direcció tècnica pugui triar quins son els balls que més s’adiuen a les 
condicions de cada dansaire i que a més a més se’n puguin plantejar de nous i 
més atractius o complexos. Comptem amb la vostra col·laboració. 
 
Finalment us recordem un cop més, les adreces de correu electrònic que 
actualment tenim per les diferents temàtiques a tractar, que són : 
 
  - estecla@estecla.cat  - És l’adreça de caràcter general. 
 - webmaster@estecla.cat - Per temes relacionats amb la pàgina Web. 
 - fotos@estecla.cat  - Per enviar fotos pel recull de l’any. 
 - tornem-hi@estecla.cat - Per enviar temes o coses per a la revista. 
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ACTUACIONS 2006ACTUACIONS 2006ACTUACIONS 2006ACTUACIONS 2006    

 
FEBRER    

dia 3, Cos de Dansa La Pobla de Mafumet Batecs del temps 
    

ABRIL    
dia 23, Cos de Dansa Vandellòs  

    
JUNY    

dia 21, Cos de Dansa Auditori Caixa Tarragona 
Danses de 
F.Mompou 

dia 25, Ball de Valencians Reus  
    

JULIOL    
dia 23, Infantils Festes del carrer Ma. Cristina  
dia 25, Cos de Dansa Sant Carles de la Ràpita  

    
AGOST    

dia 6, 
Cos de bastoners,bastoners 

petits 
Els Pallaresos  

dia 17, CONTALLES Amfiteatre - TARRAGONA  
dia 18 i 19 Cos de bastoners Cercaviles de SANT MAGI  

dia 20, Cos de Dansa 
Plaça de la Font - 

TARRAGONA 
Batecs del temps 

dia 26, Cos de bastoners Torredembarra  
    

SETEMBRE    
dia 10 Infantils i juvenils a l'Ermita de la Salut  
dia 11 Cos de Dansa El Prat de Llobregat Batecs del temps 
dia 19 Balls petits de festa major Seguici Santa Tecla Petita El Patatuf petitet 

   Bastons petitets 
    

dia 20, RETAULE Catedral de Tarragona 15 anys de Retaule 
dies 22 i 23 Balls de festa major Seguici Santa Tecla Cos de Bastoners 

   Patatuf 
   Cercolets 
   Turcs i Cavallets 
   Valencians 
    

OCTUBRE    
dia 7, Cos de Dansa Vilanova del Vallès Batecs del temps 
dia 15 Cos de Dansa La Riera del Gaià Batecs del temps 

    
DESEMBRE    

dia 17 Festival de Nadal Teatre Metropol  
dia 28 Bastons petitets i   

 seccions infantil i juvenil Parc Infantil de Nadal  
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ASSEMBLEA GASSEMBLEA GASSEMBLEA GASSEMBLEA GENERALENERALENERALENERAL    

    

S’adjunta la convocatòria de l’ assemblea pel proper 24 de març de 2007 a les 

19:00 hores, en primera convocatòria i a les 19:30 h. en segona, al local 

social de l’entitat, (C/Soler, 18 Baixos), per tractar els temes que figuren en 

l’ordre del dia. 

Esperem l’assistència massiva de socis per poder intercanviar idees.  

 

NATALICINATALICINATALICINATALICI    

 
La família de l'Esbart va creixent assegurant el relleu: La Montse Alvarez i el 
Xavi Manchobas ja són pares. L’Adria ja ha nascut!! La nostra enhorabona als 
pares, i a tota la familia. 
 
 

LA BOTIGA DE L’ESBARTLA BOTIGA DE L’ESBARTLA BOTIGA DE L’ESBARTLA BOTIGA DE L’ESBART    

    

Hem obert una botigueta per vendre el material de l’esbart. Hi ha vegades que 
hem de fer algun petit regal i no sabem que comprar i aquestes samarretes son 
molt boniques i pertanyen a l’entitat de la qual formem part i estimem. Per tant 
el nostre regal serà molt mes apreciat per aquells que’l rebin. 
 
Per comprar us podeu dirigir al local de l’esbart. Mes endavant us facilitarem el 
nom del gerent/a del negoci. 
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darrere de totes les 

samarretes 
Llista de preus 
 
Samarreta ball de valencians.............................12 € 
Samarreta cos de bastoners..............................12 € 
Samarreta ball de cercolets...............................12 € 
Samarreta ball de patatuf...................................12 € 
Samarreta ball de turcs i cavallets.....................12 € 
Ventalls Retaule ................................................  3 € 
Llibres ball de bastons .......................................  6 € 
CD – Retaule .....................................................12 €   
 
 

ACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONS    

 
El dia 26-5-2007 el Cos de Dansa actuara a l’aplec de l’esperit. 
  

 
 

ESBART SANTA TECLA 
Soler, 18 baixos 

430001  TARRAGONA 
 

Apartat 508 – 43080 TARRAGONA 
 

TEL. 977 230 663 
e-mail: estecla@estecla.cat 

www.estecla.cat 
 


