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EDITORIAL 
 
 
Benvinguts de nou a la nostra revista . En aquesta ocasió ja sereu molts els que 
la rebreu per correu electrònic ja que disposem cada vegada de més adreces 
dels nostres socis, i aquells que encara no ens l’hagiu facilitat preguem ens la 
comuniqueu el més aviat possible. Bé, gràcies a tots i anem per feina. 
 
Com ja sabeu vam intentar fer l’assemblea general el dia i l’hora que s’havia 
comunicat i al lloc oportú, el nostre local, però...... NO HI VAM POGUER 
ENTRAR, si tal com sona, no es va fer el dia previst perquè una averia a la 
porta metàl·lica enrotllable ho va impedir. És igual, la vam fer un altre dia i a 
més a més vam riure un munt comentant les incidències. 
 
Per altra part, amb la salvetat de l’assemblea i les actuacions que anem tenint, 
aquests dos mesos són la “preparació per a la calor” i també representen una 
mica d’impàs abans no arribi oficialment i astronòmicament l’estiu. També cal 
que tinguem en compte que amb la diada de Sant Joan, que més o menys es 
correspon amb els solstici d’estiu, acaba definitivament  la bonança 
climatològica i comencen els insomnis d’estiu però també les estades als pobles, 
masos o segones residències, les cremades pel sol a la pell i les vacances per a 
molta gent ; en fi, que una cosa va per l’altra i que cada dia que passa ens 
apropa més a les festes majors de la nostra ciutat on novament tindrem feina 
però també  disbauxa i alegria. 
 
Recomanem a tots els que ens llegeixin, dutxes d’aigua freda, sofà i tele per 
veure els partits del mundial de fútbol i bàsquet, passejades per la rambla a 
partir de les 11h de la nit i de quan en quan una bona cervesa fresqueta o un 
refresc deixant passar el temps lentament asseguts a qualsevol terrassa de 
qualsevol plaça de la part alta, llegint, xerrant o simplement contemplant allò 
que passi pel davant nostre. Una meravella, i procureu que no se n’ assabenti 
cap polític sinó encara ens cobraran un impost addicional per poder gaudir de la 
nostra ciutat. 
 
 
 
 



ASSEMBLEA GENERAL 
 
El dia 08 d’abril de 2006 a les 19h en primera convocatòria i 19h 30’ en segona 
al local social del carrer Soler 18 baixos s’havia convocat , però amb les 
incidències prèvies descrites a l’editorial la nostra Assemblea es va celebrar el 
dia 27 de maig a la mateixa hora i lloc de la que es pot remarcar el 
plantejament i aprovament del següent PLA ESTRATÈGIC : 
 
Motivacions Del Pla:  
 
Les organitzacions que perduren en el temps, són aquelles que planifiquen el 
seu futur i són capaces de renovar-se per fer-lo realitat. És per això que l'esbart 
posa en marxa el seu Pla estratègic 2006-2010 com a instrument que ha de 
guiar el rumb de l'entitat durant els propers anys, tot revisant la nostra manera 
de fer i marcant les grans línies d'acció. 
 
Inicialment, els àmbits d'actuació identificats són: 
 
1er) –ORGANITZACIÓ I RECURSOS, que es poden subdividir en àmbits 
d’actuació preferent com :  local, economia, organització interna, relleu de 
càrrecs …etc. 
 
Per tal de recollir les vostres impressions, idees o aportacions diverses sobre 
qualsevol dels àmbits esmetats, durant els mesos de juny i juliol, recollirem les 
aportacions de tots els membres de l'esbart: socis, pares, dansaires, bastoners, 
balladors de festa major....etc., amb una idea bàsica plantejada per part nostra: 
“ com imaginem l'esbart l'any 2010 “ . 
 
Necessitem els vostres suggeriments i comentaris en referència a què hi trobeu 
en falta o què hi trauríeu, què posaríeu o faríeu de nou, què recuperaríeu del 
que es feia fa anys, què copiaríeu d’altres esbarts o entitats.  I com us podeu 
imaginar, també necessitarem col·laboradors que ens ajudin a tirar endavant 
aquests projectes. 
 
2on) PROJECTE ARTISTIC, que a l’hora podem definir com nous projectes, 
professionalització escènica ... Preguem que ens aporteu també aquí les vostres 
idees , opinions i tingueu ben present que les agrairem i analitzarem 
adequadament. 
 
3er) AREA SOCIAL , que hem definit com a socialització de l’entitat, captació de  
nous membres, millorar els nostres sistemes de comunicació tant interns com 
externs per poder explicar/donar raó del que fem..., i en definitiva qualsevol 
temàtica que ens pugui servir per millorar i ampliar la nostra presència social i 
també el nostre volum d’associats. 
 
4rt) IDENTITAT I PRESÈNCIA , que com podeu imaginar va molt lligat amb el 
punt anterior, però que hem definit com “fer i ser ciutat” , per tant aquí hi 
entrarien totes les idees de  comunicació i marketing.... 



 
ACTUACIONS PREVISTES 
 
JUNY 
Dimecres dia 21. 20.00 h. Auditori Caixa Tarragona.  Danses de F. Mompou. 
Col·laboració amb el Conservatori de Música de Tarragona. 
 
Diumenge dia 25. REUS. Actuació del Ball de Valencians. 
 
JULIOL 
Diumenge, dia 23. Festes del carrer Ma. Cristina. 19:00 h. Seccions 
infantil i juvenil. 
 
Dimarts, dia 25. SANT CARLES DE LA RAPITA.  22:00 h. COS DE DANSA.  
 
Dissabte, dia 29. LLEGER. (Banyeres del Penedès) 22:00 h. COS DE DANSA. 
FESTIVAL FOLKLÒRIC DEL PENEDES. 
 
TALLER 
 
Els dies 3 i 4 de juliol. ESCOLA D'ESTIU DE MÚSICA a la Laboral, 
impartirem tallers dels nostres balls de festa major. 
 
 
SORTIDA DE FI DE CURS 
 
“ Com cada any en aquestes dates ja estem preparant la SORTIDA DE FI DE 
CURS!!! 
 
Aquest any anirem a  Solivella  que està a la comarca de la Conca de Barberà . 
Les dates són : Del 25 al 29 de juny. “ 
 
 
 

UNA HISTORIA VERIDICA EN CLAU DE COMPTE 
 
PATATUF, BASTONS I VALENCIANS A LA SALLE 

 
Tot tornant dels matalassos inflables, em trobo al Miquel, el meu germà 

petit que fent cua per agafar el trenet m’explica que ha anat al taller del Ball del 
Patatuf, que li han ensenyat a ballar-lo i que te moltes ganes de fer-ho per Sta. 
Tecla. 

El mestre ja m’ho havia comentat, que per la tarda i dins els actes de 
celebració del centenari de “la Salle” hi havia tallers del Ball de Patatuf, del Ball 
de Bastons i del Ball de Valencians, quin rotllo vaig pensar, tot son “balls” i no 
en tinc cap ganes de ballar, però abans d’anar a classe … 



Vam començar amb el Ball de Bastons on en una fila perfecta ens van 
ensenyar els moviments bàsics de la “llarga”, i és molt més fàcil del que 
sembla! Després d’una petita demostració dels monitors vam anar cap al taller 
del Ball de Valencians, on hi vam fer varies figures del ball i vam aconseguir fer 
una torre, però diferent de com ho fan els castellers. 

Ben mirat tinc que controlar els dies que assagen per apuntar-me a 
algun dels balls. I corre corre que el mestre ens estira cap al gimnàs on recullo 
la motxilla doncs ja és hora d’anar cap a casa, se m’ha fet curt i tot!. 

Al arribar a casa, junt amb el meu germanet vam ensenyar als pares el 
que ens recordàvem dels balls, a veure si ho repetim algun dia d’aquests!. 

 
Per Pere Segarra 
 
 
 

M’ESTARÈ FENT GRAN ????? 
 
Res amics.... ja fa 25 anys que estic en dansa a l’esbart!!!! Només volia escriure 
quatre ratlles per dir-vos a tots MOLTES GRÀCIES..... pels que m’heu conegut 
de petita als assaigs i em vau “iniciar”, als que m’heu vist créixer, als que m’heu 
“aguantat” com a monitora, als que heu compartit les tensions dels retaules, les 
emocions dels viatges, les alegries i suades dels assaigs i actuacions, les 
batalles i les “mamadetes”... i bé, tot plegat!!!! Cadascú que agafi la part que li 
pertoca..... En resum., gràcies a tots aquells que m’heu ensenyat a estimar a 
l’Esbart! 
 
Ara que ho penso.... que hagués estat de mi si un dia els  “papis”, fa 25 anys, 
no m’haguessin apuntat a l’esbart...??? Ostres.... quins pensaments més 
profunds.... això deu voler dir que “m’estaré fent gran??” 
 
Imma Segarra 
 
PD: No es pas cap acomiadament..... que encara penso donar molta guerra! 
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