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MARÇ/ABRIL  2008                      FULL INFORMATIU 
Núm. 136        4a  època   

 

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

Com podreu observar aquest número de la nostra revista és més extens que en 
edicions anteriors. Pareu atenció als continguts per poder estar al dia de les 
novetats així com en la manera que entre tots podem fer l’Esbart més gran i 
organitzar altres activitats. 

          

ASSEMBLEAASSEMBLEAASSEMBLEAASSEMBLEA    
    

Benvolguts socis. 
 

  Com podeu veure en la convocatòria que adjuntem, hem preparat la assemblea 
ordinària del 2008 pel divendres dia 25 d’abril a les 21:30 h en primera 
convocatòria i a les 22:00 h en segona .  

 

Hem cregut convenient convocar l’assemblea el divendres,  dia d’assaig del cos 
de dansa, per què creiem que a la majoria ens va millor un divendres a la nit que 
durant el cap de setmana i d’aquesta manera aconseguir més assistència i poder 
parlar de tot el que envolta a l’entitat.  

 

Volem transmetre la preocupació que tenim els membres de la junta i alguns 
dansaires : “La nostra entitat està mal ferida per manca de gen t, i per la 
manca de suport i de participació de molts socis ma rcats per la 
despreocupació de conèixer i treballar per l’entita t,”.  

   
Durant l’assemblea també es farà entrega als socis guardonats enguany per 

complir 15 o 25 anys que estan a l’entitat, i son: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

    

    

Pin de plata als 15 anys de soci actiu : 
Meritxell Sero Pagan 

Laia Pous Llorach 
Lluis Calduch Ramos 

Placa als 15 anys de soci:  
Gervasio Magio Escobar 

Divina Viso Campaña 
Miriam Viso Campaña 

Isabel Fuentes Gil  
Bernat Tenas Rius 

Pin d’or als 25 anys de soci actiu:  
Gemma Roca Llorach 

Josep-Martí Callau Cañellas 
Xavier Callau Pascual 

Placa als 25 anys de soci:  
       Laia Callau Pascual 
       Josep Ribas Moix 

RECORDA DIA 25 D’ABRIL A 21:30 EN PRIMERA I 22:00H EN  SEGONA 
No ens falleu . Volem que vingueu tots/es i partici peu amb les vostres idees.  
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2a TROBADA ANUAL DE PARES I MARES. 2a TROBADA ANUAL DE PARES I MARES. 2a TROBADA ANUAL DE PARES I MARES. 2a TROBADA ANUAL DE PARES I MARES.     

 
El passat 5 d’Abril es va celebrar la trobada anual de mares i pares de l’Esbart 

Santa Tecla.  
 
Mentre els grans parlaven sobre diferents temes que detallem a continuació, els 

petits van aprofitat per visitar el Palau de Fires i Congressos on s’hi celebrava la 
Fira de la Mobilitat i van poder gaudir de les diferents activitats que si realitzaven : 
circuits en bicicleta i moto, jocs per ordinador, pintar, fer sopes de lletres...en fi, no 
van parar ni un segon.  

 
Els pares i les mares al mateix temps repreníem els temes que ens ocupen i 

preocupen pel bon funcionament de les nostres seccions infantils i juvenils. 
 
Es va creure oportú posar data per tornar a fer l’assaig obert pels pares, al igual 

que vam fer l’any passat, i es decideix que el millor dia per fer-ho serà el 
diumenge  8 de juny . Els pares i mares faran de balladors una estona i els petits 
gaudiran d’una sortida per Tarragona (es van rebre diferents propostes molt 
interessants i en prenguérem nota). 

 
Continuant amb el tema de sortides es parla de la possibilitat d’assistir a la 

exposició de PLANETA AMAZONIA  que hi ha al tinglado. Com que acaba el dia 
24 d’abril es va creure convenient assistir-hi el dissabte dia 19 d’abril . Aquesta 
sortida esta oberta a tothom, tant nens com pares i mares. Us farem arribar un full 
informatiu mitjançant els dansaires i agrairíem que ens confirmeu l’assistència 
molt ràpidament. 

 
En la recta final es fan diversos comentaris adreçats a fer créixer la nostra 

cantera i per part dels pares i mares pregunten si els nostres balls de festa major 
no entren en el projecte de Santa Tecla a les escoles.  És un tema que 
transmetrem a la junta i als responsables dels balls. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot seguit arriba la nostra expedició que  s’ho ha passat d’allò més bé i 
ens disposem tots junts a ballar EL PATATUF. Per ac abar ens fem una 
fotografia de record d’aquesta jornada.   
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NOVES IDEES E INICIATIVESNOVES IDEES E INICIATIVESNOVES IDEES E INICIATIVESNOVES IDEES E INICIATIVES    

Com es va informar durant la trobada de Mares i Pares fa uns quants anys, i 
durant un període força llarg, unes quantes persones de l’entitat és van 
encarregar d’organitzar actes socials per celebrar els aniversaris i també altres 
actes puntuals. Desprès d’uns anys d’inactivitat, s’ha generat de nou la necessitat 
per part d’uns quants membres (actius i joves) de l’entitat, de ressuscitar aquest 
esperit…i hem constituït una nova COJA , que ara vol dir, Comissió Organitzadora 
de Jocs i Activitats. 

La nova COJA està formada per : Jaume Guasch Llorach, Sergi Guasch Llorach,  
Gemma Roca Llorach, Ester Roca Llorach, Laura Fernández Montcada i Aina 
Juncosa Ciurana. 

Ara mateix, tenim unes quantes idees al cap per començar a treballar. Us les 
anirem exposant en propers números de la nostra revista. Una d’aquestes idees 
és recuperar una part de la revista dedicada als entreteniments, que en el passat 
ja existia i s’anomenava OLLA BARREJADA . Hem cregut que el nom no cal 
canviar-lo per tant atenció a partir del proper número a la nova secció de la revista 
que esperem que us agradi i sigui seguida per tots. 

 
De la mateixa manera una de les activitats que es volen dur a terme és LA 

TROBADA INFANTIL  el diumenge 15 de juny  al moll de Costa.  Ja hi ha una 
llista de pares/mares apuntats a treballar per aquesta activitat en la part 
d’organització.  Els que no vàreu poder venir a la trobada, no patiu que us anirem 
demanat la vostra col·laboració. 

 
 

ZOO BARCELONAZOO BARCELONAZOO BARCELONAZOO BARCELONA    

 
 Benvolguts nens i nenes, papes i mames, avis (tots dos) lloros, moros, micos i 

senyors de “Puerto Rico”: com que tenim moltes ganes de fer coses i de tornar a 
passar un bon diumenge tos plegats, aquesta vegada hem pensat organitzar una 
sortida al Zoo de Barcelona (potser hi trobem l'Arquillué!!!!!). 

 
La data escollida és el diumenge, 25 de maig  que coincideix amb la festa de la 

Tamborinada 2008 que organitza la Fundació La Roda al Parc de la Ciutadella i 
que estarà plena de tallers, activitats, i espectacles. 

  
La idea és passar-nos-hi tot el dia: al matí al Zoo, i a la tarda a la Tamborinada. I 

com l’altra vegada “picnic” a càrrec de cadascú o de les mames enrotllades. 
  
Encara estem pendents de confirmar preus, però per tenir una idea, calculem 

uns 25 € per cap. 
  
De moment els que estigueu interessats, envieu-li un correu electrònic a la 

Mariona (tifeta@yahoo.es) i els que no tinguin mail que ho facin arribar als 
monitors de les corresponents seccions. 

  
Apa doncs! apunteu-vos-hi tots!!! que com més serem més riurem!!! 
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SORTIDA FI DE CURS SECCIO INFANTILSORTIDA FI DE CURS SECCIO INFANTILSORTIDA FI DE CURS SECCIO INFANTILSORTIDA FI DE CURS SECCIO INFANTIL    

 

Com totes les activitats de l’Esbart Santa Tecla, la sortida de fi de curs està 
pensada i preparada per als components de l’entitat, és a dir: nens i nenes 
participants en la Secció Infantil i o en els balls de Festa Major que l’esbart aporta 
al seguici de Santa Tecla, per això com a condició prèvia a la inscripció de la 
sortida, cal estar apuntat a alguna de les activitats esmentades abans. 

 
Les responsabilitats de l’entitat organitzadora i dels monitors que realitzen 

aquesta activitat així ho requereixen. 
 
Ben aviat rebreu informació a través dels nens i també del Tornem-hi de la 

sortida d’aquest any. 
                     
    

LLIBRE DEL BALL DE VALENCIANS DE TARRAGLLIBRE DEL BALL DE VALENCIANS DE TARRAGLLIBRE DEL BALL DE VALENCIANS DE TARRAGLLIBRE DEL BALL DE VALENCIANS DE TARRAGONAONAONAONA....    

 
L’esbart Santa Tecla, es proposa aquest any 2008, la publicació del llibre “El Ball 

de Valencians” de Tarragona, com a primer volum d’una col·lecció de divulgació 
pedagògica que inclourà els balls que la nostra entitat aporta al Seguici Popular 
de Santa Tecla. 

 
L’objectiu principal de l’obra es fer arribar a tothom de manera didàctica, la 

història, la coreografia, la música, el vestuari i els elements del ball. 
 
L’equip de redacció, està format per Marta Badia i Gerard Elies, que juntament 

amb els membres de l’entitat han treballat la dansa. Ells han redactat el text i 
compten amb la col·laboració d’un dibuixant per fer les corresponents fitxes i 
gràfics del ball. El llibre tindrà com element complementari i innovador, un DVD on 
s’hi podrà trobar l’enregistrament de la dansa (àudio) també en imatges, així com 
les diferents fitxes en format PDF per poder treballar-les. Tant les imatges com 
l’enregistrament d’àudio, estaran degudament trossejades d’acord amb les 
explicacions del text. 

 
Amb aquesta col·lecció l’esbart es proposa la difusió de les nostres danses no 

només a Tarragona, sinó també a través de la distribució que se’n pot fer i 
esperem se’n faci, a través de la editorial. A més, per incorporar el fet festiu al 
món dels llibres, la intenció de l’entitat es publicar-los per la festa de Sant Jordi, 
un cada any, tret d’aquest primer que  es presentarà per les festes de Santa 
Tecla.  

 
S’està buscant títol per aquesta nova col·lecció i agrairíem ens féssiu arribar les 

vostres propostes al mail de l’Esbart : estecla@estecla.cat 
    

ACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONS    
    

29 d’abril -  Tarragona (Roger de Lluria) – Espectacle Dia Internacional de la Dansa 
3 de maig -  Granollers ( Turcs i Cavallets) Mostra de Folklore 
5 de Juliol -  Sagrada Família ( Cos de dansa) 
6 de juliol -  Torredembarra amb Cor i Dansa ( Cos de dansa) 
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SANT JORDI 2008SANT JORDI 2008SANT JORDI 2008SANT JORDI 2008    
    

Tot i que hem dit al punt anterior, que a partir de l’any que ve anirem treien un 
llibre cada any, aquest Sant Jordi RECOMENEM el llibre “ UNA MÀQUINA 
D’ESPAVILAR OCELLS DE NIT” del escriptor i periodista Jordi Lara al que segur 
molts de vosaltres coneixereu pel programa Nydia de TV3.  

 
Vam tenir l’honor i el plaer d’assistir a la presentació que es va fer a la llibreria La 

Capona el passat dia 3 d’abril per part de l’escriptora local Olga Xirinacs. Segons 
va explicar el seu autor, el llibre “aplega set relats autobiogràfics a l’entorn de la 
música, en especial de la música de cobla”. Lara afirma que “d’entre els meus 
llibres, aquest és el més personal, perquè parlo de la fascinació de un jove 
adolescent per una colla de músics grans, gent una mica estrafolària, però 
autèntica. Gent que em va ensenyar moltes coses fora de la música. Em van 
ensenyar, segons l’autor, con ser feliços en la seva marginalitat, el goig de les 
causes perdudes, a la llibertat. El llibre parla de musica i músics, sobretot de 
músics, i de musica tradicional, del que és inútil però bonic. Per això els anomeno 
nàufrags feliços”. 

 
 
SANT JORDI A LA BOTIGA DE L’ESBART 
 

També per celebrar Sant Jordi, a la botiga de l’Esbart     
podeu trobar a la vostra disposició el llibre “EL BALL DE 
BASTONS A TARRAGONA” al preu d’oferta super-
extraordinaria de 3 €. Si voleu comprar-lo cal que us 
poseu en contacte amb el Jordi Jové al correu electrònic  
jovesistachs@msn.com o al telèfon 618 921 722. 

 
 

 
  

ESPECTACLEESPECTACLEESPECTACLEESPECTACLES RECOMANATSS RECOMANATSS RECOMANATSS RECOMANATS    

 
COBLA COR I DANSA AL PALAU 
 
Cada edició del cicle Cobla Cor i Dansa, ofereix un ampli programa d’actuacions 

de les que nosaltres considerem molt interessant es la que oferirà el proper 31 de 
maig a les set de la tarda l’Esbart Santa Anna d’Andorra del que Joan Fosas es el 
Director. 

 
El programa, dividit en dos parts, es compost per una sèrie de danses 

representatives del folklore català, i de noves coreografies amb músiques originals 
de compositors catalans. 

 
Animem  tothom a que, si voleu veure i gaudir d’un magnífic espectacle de dansa 

tradicional, noves coreografies , i musica adaptada a les danses, assistiu a aquest 
espectacle tot animant als nostres amics i companys del Esbart Santa Anna 
d’Andorra. 
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PRIMAVERA ESLAVA A GAVÀ 2008 
 
L’Esbart Dansaire Brugués de Gavà junt amb l’entitat russa El Món de la Cultura 

organitzen la Primavera Eslava a Gavà 2008, que es celebrarà del 29 de març fins 
al 12 d’abril. Aquest festival ja ha obtingut un gran èxit tant en les seves 
actuacions a Rússia i a altres països europeus. 

 
El festival tindrà com escenari els principals teatres de Barcelona, Sabadell i 

Lleida, en els quals s’oferiran espectacles del Cor Estatal Rus d’Omsk, l’orquestra 
popular russa de Nizhni Nòvgorod, El Teatre Tiumen Molodaia, l’orquestra de 
cambra de Gnésini de Moscou i el conjunt folklòric de dansa i cançó de l república 
d’Inguxètia. 

 
Estem segurs que serà un espectacular espectacle ( com quasi tots el que 

provenen de Rússia ) amb musiques i vestuaris plens de “colors” i “matisos”. Es 
pretén obrir nous horitzons per les relacions entre Rússia i els Països Europeus. 
Es un gran espectacle al que convidem i animem a tot aquell que pugui desplaçar-
se a qualsevol dels indrets ressenyats a assistir-hi . 

 
Si voleu mes informació, la trobareu a : www.fotolog.com/esbartbrugues 

 

VARISVARISVARISVARIS    
    

Existeix la possibilitat de rebre el TORNEM-HI electrònicament per tant, i per fer 
la nostra petita col·laboració a evitar que es talin arbres innecessariament, 
agrairíem ens féssiu arribar els vostres correus electrònics si encara no ho heu 
fet. 

 

ANIVERSARISANIVERSARISANIVERSARISANIVERSARIS    

 
Si trobeu que alguna de les dades que apareixen no és correcta feu-nos-ho 

saber. D’aquesta manera aconseguirem que la nostra base de dades dels socis 
de l’entitat  estigui del tot correcta i actualitzada. 

 
 
 

MARÇ 
 
01/03 – Ester Roca Llorach    
04/03 – Maria Masdeu Sole 
05/03 – Alex Torruella Bote 
14/03 – Aina Juncosa Ciurana 
15/03 – Felix Estellé Fernández 
18/03 – Isaac Bordas Garcia 
18/03 – Verónica Cortijo Martín 
19/03 – Sara Moreno Estellé 
20/03 – Montserrat Llorach Rius 
 

22/03 – Enric Morlanes Montoliu 
23/03 – Eudald Martín Rué 
25/03 – Ricard Pomerol Ferré 
25/03 – Xavier Manchobas Carreño 
26/03 – Lluís Gómez Santos 
28/03 – Jaume Guasch Llorach 
29/03 – Judith Salado Sancho 
31/03 – Anna Maria Pascual Ferré 
31/03 – Marc Miró Badia 

ABRIL  
 
01/04 – Xavier Ferrer Flores 
05/04 – Divina Viso Campañá 
07/04 – Laia Pous Llorach 
07/04 – Núria Masip Comet 
09/04 – Maria Martí Cuartilla 
11/04 – Núria Segui Grive 
14/04 – Rosa Mª Manchobas Carreño 
15/04 – Laura Fernández Montcada 
17/04 – Joan Teixidor Ribera 
17/04 – Iris Madrid Garcia 
20/04 – Mª Dolors Xifre Torne 
20/04 – Marisa Oliver Herrero 
21/04 – Montse Escudé Pallarès 
28/04 – Estel Blanch Ojea 
29/04 – Pere Domenech Badia 
 

ESBART SANTA TECLA 
Soler, 18 baixos 

430001  TARRAGONA 
Apartat 508 – 43080 TARRAGONA 

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

www.estecla.cat 
 


