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OCTUBRE/NOVEMBRE/DESEMBRE DE  2010    FULL INFORMAT IU 
Núm. 151        4a  època   

 
AVIAT EN FAREM QUARANTA 
 
EXPOSICIÓ DE PINTURA 
  
Aquest proper any 2011 amb motiu del 40 aniversari de la nostra entitat, des de 
la Junta, hem pensat a organitzar una exposició de pintura en la que puguin 
participar-hi tots els socis “artistes” que tenim dins de l’esbart.  
 
El tema de les pintures, haurà de girar obligatori i únicament sobre aspectes 
relacionats amb l’Esbart en general, i/o els seus cinc balls de Festa Major. El 
format, la mida i el tipus de pintura és lliure. 
 
Els artistes que hi vulguin participar, podran exposar les seves obres en algun 
lloc encara a concretar, amb la possibilitat que les puguin vendre, per tant 
demanem un cert nivell artístic i tècnic de les obres presentades.  
 
Ens estem plantejant també la possibilitat de fer l’exposició al nostre local 
social.  
 
Més endavant ja us informarem sobre els detalls i contactes.  
 
BASES CONVOCATÒRIA DEL CONCURS LOGOTIP 40 ANYS  
 
L’objectiu de la convocatòria d’aquest concurs, és fomentar la creativitat i la 
participació en el disseny del logotip del 40 aniversari de la nostra entitat, i 
comptar amb una major pluralitat d’estils creatius. 
 

1. PARTICIPANTS: Tothom que ho desitgi sense limitació d’edat. 
2. TEMA. Logotip commemoratiu dels 40 anys de l’Esbart. Per més 

informació de l’entitat es pot consultar la pàgina www.estecla.cat. 
3. PREMI. Serà únic i tindrà un import de 120 €. 
4. PRESENTACIÓ. S’haurà de presentar el disseny del logotip en suport paper 

(Din-A4)) i en suport digital (CD, USB), en format JPG. 
5. IDENTIFICACIÓ. Tant el suport paper com el digital es dipositaran en un 

sobre en el que hi haurà de constar el LEMA amb el qual concursa el 
participant i en un sobre tancat. Dins d’aquest hi ha de constar el nom, 
l’adreça i el telèfon del participant. El logotip no podrà anar signat ni 
assenyalat de cap forma ni per cap sistema que permeti identificar-ne 
l’autor. 

6. TERMINI. Les obres es podran lliurar al local de l’Esbart (c/ Soler, 18 
baixos) fins al 10 de desembre de 2010 o enviar-les a l’apartat, 508 – 
43080 Tarragona. 
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7. LLIURAMENT DE PREMIS. El lliurament del premi es durà a terme el proper 
dia 19 de desembre, en el transcurs de l’acte EL NADAL organitzat per 
l’Esbart a la Sala d’actes de Caixa Tarragona. 

8. DEVOLUCIÓ DE LES OBRES. Les obres no premiades podran ser recollides el 
mateix dia i en la mateixa sala d’actes de Caixa Tarragona. 

9. CONSIDERACIONS. L’obra premiada restarà propietat de l’Esbart Santa 
Tecla de Tarragona i serà inclosa en tota la publicitat de la celebració 
dels 40 anys de l’Esbart. Aquest, en podrà fer l’ús que en cregui 
convenient. 

10. VEREDICTE. La Junta de l’Esbart resoldrà al seu criteri qualsevol imprevist 
o reclamació que pogués presentar-se, excepte si són referits al veredicte 
del jurat, que serà inapel�lable. 

 
ANIMEU-VOS TOTS I A PINTAR O A DISSENYAR!!! 

 
 
SEMINARI SOBRE DANSES DE LES COMARQUES TARRAGONINES 
ORGANITZAT PER L'AGRUPAMENT D'ESBARTS DANSAIRES 
 
Tercer dels seminaris impartits per Josep Bargalló sobre el tema. 
Data: diumenge 12 de desembre, de 10h a 14 h i de 16h a 18 h, a la seu de 
l'Esbart Ciutat Comtal, carrer Miquel Bleach 32, del districte Barcelona-Sants. 
Programa: Jota de la Pobla de Massaluca (Terra Alta), Ball de coques de Prades 
(Baix Camp), Ball de la bandera o de faixes de les Peces d'Albinyana (Baix 
Penedès) i Jota Foguejada de Benissanet (Ribera d'Ebre).  
Inscripcions: gratuïta pels socis de l'Agrupament i 20 € pels no socis, es poden fer 
per telèfon, fax o correu electrònic a l'Agrupament d'Esbarts Dansaires. 
 
 
 GUIA DIDÀCTICA SANTA TECLA 2011 
 
Comuniquem que per la propera Santa Tecla s’està preparant la Guia Didàctica 
del Ball de Turcs i Cavallets, aprofitem des del Tornem-hi, per fer una crida a 
que tothom que tingui fotos i material adient per incloure’l a la publicació, ens 
el faci arribar a l'Esbart. Així, s’inclourà al material que posarem a disposició 
dels autors del treball. 
 
 
PROPERA ACTUACIÓ DEL COS DE DANSA 
 
Dia 12 de desembre, Actuació del Cos de Dansa amb l’espectacle "Onades" a les 
18.30 h. al Centre Cultural del Catllar. El preu de l'entrada són 3 €. 
 
 
ACTUACIÓ DE NADAL 
 
Dia 19 de desembre, "El Nadal", actuació de totes les nostres seccions a l'Auditori 
de la Caixa Tarragona a les 18.30 h. Us hi esperem a tots!!! 
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COS DE BASTONERS 
 

Quan arriba setembre hi ha molts canvis pels més petits de la casa, ja s’acaba la 
diversió dels nostres nens, les seves vacances per tornar a l’escola, però també 
tenen la il�lusió de retrobar-se amb els seus amics, s’acaba l’estiu per donar pas 
a la tardor, la caiguda de les fulles, però també, i més important encara, és 
l’arribada de Santa Tecla, la nostra festa, la festa de tots i sobretot la dels més 
petits, la que porten esperant un any. 

Tot un any assajant a l’espera del dia més important, el seu seguici, el més petit 
de tots, a mida que s’apropa el dia veus com els nervis comencen a brotar per 
les seves cares.  

Ja ha arribat el dia, el nostre anhelat dia, veus que tots estan nerviosos, se 
t’apropen i et pregunten, vaig ben vestit? Quan dura? Què farem? Preguntes que 
són típiques any rere any, però si aquestes no existissin no tindria sentit. 

Les seves alegries, els seus nervis també són nostres, aquí n’hi ha una mostra. 

Gianina Alvarez 

 

 
 
Aquí teniu als nostres bastoners més petits el dia 19 de setembre, Santa Tecla Petita. 
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ANIVERSARIS 
 
 
SETEMBRE 
  
- 18, ALEIX MOYA PERISCAL 
 
DESEMBRE 
  
-  3, ALBERT BLANCH LOZANO 
-  3, SUSANA ROCA OLIVEIRA 
-  5, ERIKA ARDITTO BONIFAZ 
-  9, ASELA FORT LOMBÓ 
- 10, LLUIS CALDUCH RAMOS 
- 14, ANDREA GRAU MIQUEL 
- 15, EVA MARIA MAURICIO INGLÉS 
- 16, MARIA GUIRRO CASTELLNOU 
- 16, NURIA MARTI COLL 
- 17, GIANINA ÁLVAREZ  RECASENS 
- 18, GERARD DOMENECH BADIA 
- 21, CRISTINA PEREA TRINIDAD 
- 21, MARIA PILAR GARCIA RODRIGUEZ 
- 21, NATI CIURANA FUCHO 
- 21, LAURA FONTBONA ALEGRET 
- 23, JUDITH CLUA LOPEZ 
- 25, ANDREU MUSTE SALVADO 
- 29, MARGARITA AMENÓS BERENGUÉ 
- 29, MARTA MARIÑA REDÍN 
- 30, PAULA PIZARRO PERRONI 
- 31, MANEL POUS CALLICO 
 
GENER 
  
-  3, JORDI JOVÉ SISTACHS 
-  4, ANNA TORRALBA NADAL 
-  6, ANTONIA CASTELLNOU SALADIE 
  

 
-  6, ADRIÀ MANCHOBAS ALVAREZ 
-  7, IMMA SEGARRA AMENOS 
-  8, MIRIAM GOMEZ SANTOS 
- 14, RICARD CAMPRUBÍ DÍEZ 
- 17, JOAN JUNCOSA SENTIS 
- 18, JAUME BLANCH PEÑA 
- 20, SARA ESTELLE FERNANDEZ 
- 26, JACOB VILLALBA SANCHEZ 
- 27, IRIS SALADO GUAL 
- 31, ROGER MASET GAYA 
 
FEBRER 
  
-  1, BERNAT MONCUSÍ CUNILLERA 
-  1, JOAN MONCUSÍ CUNILLERA 
-  3, ANTONIA BADIA SOTERAS 
-  4, GEMMA GASPAR BALLART 
-  5, MARINA FERNANDEZ MONTCADA 
-  7, IVAN OLIVER HERRERO 
-  8, MONTSERRAT MONTCADA ESCUBAIRÓ 
- 10, ALEIX ESTELLE MESTRES 
- 10, DESIREE GARCIA MAGAÑA 
- 12, MIREIA JOVÉ LÓPEZ 
- 15, JOSEP NOLLA SALVADÓ 
- 15, EVA FONTBONA  ALEGRET 
- 16, EVA PINTEÑO FLORES 
- 19, ANDREA BORREGUERO VIDAL 
- 24, MONTSE ÁLVAREZ  RECASENS 
- 24, MONTSE BATLLE TUSET 
- 24, MARIA MASDEU FERRE 
- 25, ARMENGOL GUASCH POUS 
- 28, MIQUEL ESTELLE  CALIXTRO 
- 28, Mª TERESA MALLAFRE VALERO 

 
 

RIFA DE NADAL 
 

Recordem que el número de la Loteria de Nadal es el 55474 que podreu trobar a 
l’administració nº12 del carrer Ramon i Cajal. 

 
 

 
 
    

    

    

 
ESBART SANTA TECLA 

Soler, 18 baixos 
430001  TARRAGONA 

 
Apartat 508 – 43080 TARRAGONA 

 
TEL. 977 230 663 

e-mail: estecla@estecla.cat 
www.estecla.cat 


