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OCTUBRE  2007                       FULL INFORMATIU 
Núm. 133        4a  època   

 

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
 
Si amics, ja tornem a ser entre vosaltres submergits tots en la monotonia del 
dia a dia. Les escoles funcionen a ple rendiment, les emissores de ràdio i 
televisió ja fan la programació “normal” i han tornat aquells programes que tan 
ens agraden. I el futbol?.... que es religió per a molts i distracció per tots, i si 
guanya el nostre equip som feliços tota la setmana. Bé, no volem seguir 
enumerant més, tot això està molt bé, però nosaltres estem aquí un cop 
acabada la Festa Major per parlar del nostre Esbart i de les coses que hem fet, 
però encara més, de les que tenim planificades i hem de realitzar d’ara fins 
acabar l’any. 
 

Pel que fa als actes de les festes en què vàrem participar, només cal dir que 
com els darrers anys tots ells han estat un èxit de públic i hem pogut constatar 
al carrer, la satisfacció de la gent al veure’ls. Felicitats per tothom!!!. 
 

Us demanem que els que tingueu fotos tant de la cercavila de la Sta. Tecla 
petita com de la cercavila dels grans amb els nostres balls del Seguici Popular, 
ens les feu arribar per e-mail a l’adreça fotos@estecla.cat i les que ens semblin 
més representatives les penjarem a la web de l’Esbart.   
 

Ja podeu prendre nota a la vostra agenda del que tenim pendent i que tot 
seguit us exposem. Desitgem, com sempre, la màxima participació i esperem la 
vostra presencia i recolzament. 
 

Per a tots una feliç tornada a la quotidianitat.  
 

 
 

COS DE BASTONERSCOS DE BASTONERSCOS DE BASTONERSCOS DE BASTONERS    
 
Com es costum els bastoners han participat al Seguici Popular dels dies 22 i 
23, i pels que no ho sabeu, mentre esperaven la sortida d’Ofici del dia 23 al 
mati, com cada any, van anar a “picar” a l’Església del Convent de les monges 
Carmelites Descalces del carrer del Carme.   
 

Al vespre, desprès de l’entrada del Braç de Santa Tecla, en l’actuació conjunta 
amb tots els altres balls del Seguici a la Plaça de la Font van executar “La mort 
del Dimoni”, que consisteix en que el macer persegueix el Dimoni intentant-lo 
matar mentre els bastoners “piquen”. En el moment que es posen en rotllana, el 
macer acaba amb el Dimoni. Mentre succeeix tot això hi ha una bengala 
vermella encesa al mig de la rotllana i un cop el Dimoni mort a terra es agafat 
per 4 membres a espatlles. Caminant en filera es fa un passeig mostrant al 
Dimoni, al mateix temps el macer somriu victoriós aixecant la maça darrera el 
petit seguici fúnebre. 
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LLIBRE “EL BALL DE BASTONS”   LLIBRE “EL BALL DE BASTONS”   LLIBRE “EL BALL DE BASTONS”   LLIBRE “EL BALL DE BASTONS”       
 
La Diputació de Tarragona ha editat el 5è opuscle de la col·lecció de Difusió 
Cultural Supracomarcal, que la institució publica amb l’objectiu de promoure el 
coneixement del patrimoni cultural immaterial de la demarcació. Amb el títol “El 
ball de bastons a les comarques de Tarragona”, l’obra és una eina per plasmar 
aquesta expressió popular, fortament arrelada a la història i la identitat del país. 
La foto de portada son els nostres bastoners i també al interior, entre moltes 
altres n’hi ha quatre més del nostre grup. 
El llibre no solament explica la història dels grups que hi ha a la comarca, sinó 
que també explica cada part de la vestimenta que es porta, els instruments que 
s’utilitzen en cada grup,  alguns dels balls comuns a totes les colles i un petit 
diccionari explicant paraules tècniques referents als bastoners i les seves 
expressions. 
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NATALICINATALICINATALICINATALICI    

    
El passat 25 de setembre va néixer l’Oriol, fill del nostre company bastoner 
Roger i de la Mònica. La nostra enhorabona a tota la família. 
 

 

ACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONS    

Octubre 

Divendres 19 – Actuació a Prades del Cos de Dansa amb el Cor Ciutat de 
Tarragona.  
 
Novembre    

Diumenge 11  -  “Els colors d’en Serra” canvien d’emplaçament, atents a les 
noticies. 
 
 
ANIVERSARI ESBARTANIVERSARI ESBARTANIVERSARI ESBARTANIVERSARI ESBART    

    
Actes 36 è Aniversari 
 
Dissabte 20 D’OCTUBRE 

-Tarda  per a la canalla. 
Consultar horaris i característiques a la sala d’assaig, preguntar als monitors o 
consultar a la pagina web. 
 
-Sopar i proclamació dels hereus i pubilles de l’entitat. 
 
L’autobús sortirà de la Rambla al costat dels Despullats a 2/4 de 9. 
 
Sopar d’aniversari al RESTAURANT CANADA, (ctra. València 211). 
El desplaçament es farà en autocar o en vehicle particular. Quan aneu a recollir els 
tiquets  heu de confirmar quin medi de transport utilitzareu. 
  

Els preus per aquest any són: 
28 euros per Socis; 
35 euros no-socis; 
15 euros menú infantil. 

 
Els dies per recollir els tiquets son: 
 
10 i 11 d’octubre de 7 a 9 al local (c/ Soler, 18 baixos) 
  
Menú 
 
1r plat ( igual per tothom): Aperitiu. Taula d’ibèrics amb fruita tropical. 
2n plat (a escollir al comprar els tiquets): entre filet de porc amb salsa  o filets de 
llenguado amb nous i fruits mediterranis. 
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Pels nens: 
Aperitiu especial nens 
Pit de pollastre empanat amb patates  
Gelat especial nens 
 
Diumenge 21 D’OCTUBRE 
 
-12,30 h. Missa al local de l’Esbart 
-Tot seguit “Toc de vermut” 
 
Esperem la participació de tots al nostre local. 
 

    

    

SECCIÓ INFANTILSECCIÓ INFANTILSECCIÓ INFANTILSECCIÓ INFANTIL    

 
Us recordem que els assaigs van començar el passat  dijous 27 de setembre 
amb el mateix horari que l’any passat i amb els mateixos grups. Després de la 
trobada, farem la reestructuració pertinent dels grups en funció dels horaris i 
dels dansaires que tinguem. 
 
Preneu nota: Els petits comencen a ¾ de sis  fins a ¾ de set, els mitjans de les 
sis a 2/4 de vuit del vespre, i els juvenils tot seguit, és a dir de 2/4 de vuit fins 
les nou del vespre. 
 
Demanem un cop més que els dansaires infantils ( i els seus pares ) facin 
propaganda entres els seus amics, companys de classe, familiars o coneguts 
diversos animant-los a ballar i passar-ho molt bé amb una activitat lúdica i física 
que tothom pot fer. 
 
Les noves incorporacions les podeu comunicar a jpous@tinet.cat. ( a veure si 
col·lapseu el e-mail) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESBART SANTA TECLA 
Soler, 18 baixos 

430001  TARRAGONA 
 

Apartat 508 – 43080 TARRAGONA 
 

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

www.estecla.cat 
 


