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Núm. 148        4a  època   

 
EDITORIAL 
 
 
En un apartat concret expliquem com es va desenvolupar l’assemblea general del dia 7 
de maig de 2010, i per tant aquí, no en farem més ressò, amb l’excepció de manifestar 
l’agraïment de la junta a tots els assistents per participar-hi. És conegut per tots els socis 
de l’esbart el nivell d’implicació generalitzat. Des de la participació en les juntes a la 
col·laboració activa en al menys una activitat. També cal fer esment en que tots ajudem a 
fer el dia a dia, i evidentment en que a l’hora de passar comptes i de establir noves 
estratègies la participació sigui el mes alta possible. Gràcies doncs a tots per la vostra 
assistència, per la vostra fidelitat i per la vostra participació. 
 
Altres vegades hem comentat -tot i que de passada- algun aspecte legal que pot afectar a 
la vida diària de l’Esbart. No es aquest el mitjà mes idoni per fer-ho, però si que es 
convenient posar antecedents encara que sigui sense aprofundir massa en alguns temes 
com el que avui ens ocupa de la Llei de Protecció de Dades, que afecta tant a empreses 
privades, particulars, institucions publiques o privades, lucratives o sense ànim de lucre, 
en fi, a tots nosaltres. Cal saber que el 21 de desembre de 2007, es va publicar el Reial 
Decret 1720/2007 per mitjà del qual s’aprovava el Reglament de Desenvolupament de la 
llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
que no va esser altra cosa que la adequació del ordenament jurídic espanyol a tot allò 
disposat per la directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell Europeu de 24 
d’octubre de 1995. 
 
En resum, què pretén aquesta regulació legal? Doncs pretén ni mes ni menys que no es 
faci un mal us, ni una mala utilització, ni una difusió no volguda ni autoritzada ni permesa 
DE DADES DE CARACTER PERSONAL que pel mitjà que sigui figuren als arxius de 
qualsevol particular, empresa o institució. Es dir, que NINGÚ sense una autorització 
expressa pugui facilitar a tercers ni utilitzar en benefici propi, dades personals de terceres 
persones sense autorització. A tal fi, cal estar inscrit en un Registre, i seguir uns 
protocols, tenir unes autoritzacions i complimentar uns requisits a tots els nivells , i aquest 
és un dels grans temes en el que ens trobem i ens trobarem immersos en els propers 
mesos i en els propers anys. Ja comunicarem diferents mesures i demanarem allò que en 
cada moment ens faci falta, i esperem que la comprensió de tots ens ajudi a tirar 
endavant un requisit legal feixuc però obligatori. 
 
Per altra part, AVIAT FAREM 40 ANYS, i com que ens anem fent grans, hem de celebrar-
ho adequada i correctament pensant mes en els 50 que en quedar-nos parats. Demanem 
a tots el socis la seva col·laboració i l’aportació de qualsevol idea per senzilla o simple 
que pugui semblar, per tal d’engegar la preparació dels actes. Envieu les vostres idees, 
els vostres suggeriments o el que se us pugui ocórrer al correu electrònic del Esbart 
estecla@estecla.cat   
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Assemblea 
 
Durant l’assemblea del passat 7 de maig varem tocar els punts de l’ordre del dia 
enumerats a llur convocatòria. 
 
- Un dels acords que es van aprovar és referent a la quota, valor de la qual augmentarà 
en 1€, passant a ésser de 29€ l’import a abonar. Recordeu que l’aportació a l’Esbart 
desgrava a hisenda un 10%. 
 
- Com cada any es va procedir al lliurament dels guardons als socis per premiar la seva 
fidelitat així com la seva militància dins de l’Esbart. Són els següents: 
 

- Plaques als socis no actius que fan 15 anys en la nostra entitat: 
 
ENRIC DE LA SALUD CASANOVES 
RAMON POCURULL INGLES 
LLUISA HERAS RUIZ 
JOSEP GRANELL RAMON 
XAVIER GONZALEZ PERERNAU 
 
- Plaques als socis no actius que fan 25 anys en la nostra entitat: 

 
FRANCISCO LOPEZ FERNANDEZ 
 
- Pin plata als socis actius que fan 15 anys en la nostra entitat: 
 
YONE MADRID GARCIA 
ROGER MASET GAYA 
MADRID PIQUERAS, FRANCISCO 

 
Pla estratègic 2006-2010  
 
Es van avaluar els objectius assolits  del pla estratègic vigent a data de l’assemblea. Acte 
seguit, es va treballar per a pensar nous objectius, així com traçar i planificar les noves 
línies a seguir per llur consecució. 
 
L’any 2006, es va iniciar un pla estratègic que vam definir amb el recolzament de 
l’assemblea de socis. El pla té com a missió o propòsit, fomentar l’associacionisme 
cultural a Tarragona en el camp de la dansa tradicional i la creació coreogràfica a partir 
de la recerca i manteniment dels costums i tradicions dels Països Catalans, de manera 
que ens condueixi a l’enfortiment i projecció de la personalitat històrica i actual de 
Tarragona. 
 
Per aconseguir aquest objectiu cal dotar-se d’una estructura social participativa i d’una 
organització moderna, per assegurar la nostra continuïtat pels propers 25 anys, tot 
identificant “Esbart Santa Tecla” amb “cultura d’arrel tradicional a Tarragona” 
 
També és van definir els valors per la nostra entitat i que son: 
 
• Persones: promovem el respecte, la formació humana i cívica dels nostres membres, 

des del treball cultural i artístic. 
• País: L’estímul als infants en l'interès i l’estima dels valors de les tradicions i costums 

de la ciutat de Tarragona i dels Països Catalans en general. 
• Recursos: Usem la intel·ligència i mantenim una actitud creativa, emprenedora i 

compromesa amb la qualitat de les nostres activitats. 
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• Treball en equip: Un bon treball és la suma d’esforços personals, organitzats i 
realitzats de manera conscient i voluntària, tot fomentant la participació responsable i 
el compromís amb l’entitat. 

• Autonomia: La nostra tasca es desenvolupa al marge d’ideologies, creences i 
circumstàncies de l’entorn. 

 
Vam definir també els Factors clau d’èxit, on focalitzar els nostres esforços i que son: 
Organització i recursos; Projecte Artístic; Àrea Social; Identitat i presència  
 
Ara ha arribat el moment de donar un nou impuls al nostre pla estratègic pels propers dos 
o tres anys, i necessitem recollir el màxim d’idees i suggeriments possibles i és per 
aquest motiu que us demanem que ens envieu, totes les vostres idees  i comentaris al 
correu de l’Esbart: estecla@estecla.cat i així poder afegir-les al Pàrking d’idees que 
tenim pendent: 
 

• Relació amb les institucions 
• Celebrar el 40è aniversari 
• Arribar al 50è aniversari 

 
També demanem “voluntaris” per posar ordre quan tinguem les vostres idees. 
Ens ho podeu comunicar amb un correu a l’esbart i ens posarem en contacte per 
organitzar-ho. Tots hi som benvinguts!! 
Teniu per apuntar-vos fins la segona quinzena de juny! 
 
Actuació a Sant Martí Sarroca 
 
El passat dia 17 d’abril, l’escola de dansa va anar a ballar a la  població de Sant 
Martí Sarroca, a l’Alt Penedès, amb motiu del 41è aniversari  de l’esbart d’aquesta 
població. 
Ens vam presentar amb quatre danses : el Rotlletó, el Tricoté, el  Patatuf i la 
Cascavellada. 
Es va ballar amb 
l'Esbart de Tona i 
l'Agrupació Teatral i 
Dansaire "Castell 
Sarroca", i s’ha de dir 
que l'Esbart Santa 
Tecla va lluir per 
damunt en la qualitat i 
execució de les danses 
i en el vestuari. 
La majoria dels més 
petits es van estrenar 
ballant davant de gent 
de fora del nostre esbart i cal dir que ho van fer molt i molt bé. A més, es va ballar 
en un teatre, per petit que fos, i no en el típic escenari de carrer. 
Feia molts anys que l’esbart, en qualsevol de les seves seccions, no necessitava 
dos autocars per a desplaçar-se, i això demostra la quantitat de nens i nenes que 
hi ha enguany a la nostra escola de dansa (una quarantena). Ara, els assajos els 
dediquem a preparar la propera ballada, la del 13 de juny al Moll de Costa, on 
esperem que vingui moltíssima gent de Tarragona a veure’ns, juntament amb els 
esbarts Maragall de Barcelona i Sant Julià de 'Arboç. 
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Actuacions previstes  
 

Dia 20 de maig 19:00h participació a la Inauguració dels jocs juvenils 
europeus. 

Dia 30 de maig, actuació del Cos de Bastoners petits i grans al Port Aventura. 
Dia 13 de juny, Trobada Infantil al Moll de Costa, amb l’Esbart Sant Julià de 

l’Arboç i L’esbart Maragall de Barcelona 
Dia 27 de juny actuació a Les Preses (Olot) seccions infantil i juvenil 
Dia 31 de juliol, actuació del Cos de Dansa l’espectacle “Onades” a Cornellà. 
Dia 14 d’agost, Representació de les Contalles de Sant Magí a la Pl. De la 

Pagesia de Tarragona.  
Dia 17 d’agost, actuació del Cos de Dansa a la Pl. De la Font per les festes de 

Sant Magí. 
Dia 18 de setembre matí, Balla els Balls 
Dia 18 de setembre Mostra de folklore a càrrec del Ball de Bastons i del Ball 

de Cercolets. 
Dia 19 de setembre, Cercavila de Santa Tecla petita. 
Dia 20 de setembre, representació del Retaule de Santa tecla a la Catedral de 

Tarragona. 
Dia 22 i 23 de setembre, cercavila i processó de Santa Tecla. 
Dia 25 de setembre, Nit de Dansa al Metropol 

 
  
ANIVERSARIS 

 

 

MAIG: 
 
-  2, JULIA ARGEMI MUÑOZ 
-  3, MONTSERRAT ROCA LLORACH 
-  3, CECILIA SALTINI 
-  4, JOAN GARCIA MARGOL 
-  4, PILAR RIUS MARGALEF 
-  5, MARTA CLUA LOPEZ  
-  7, ALEIX AIXALÀ SOTO 
-  9, PILAR LLORACH RIUS 
- 10, F. XAVIER MORENTE MELLADO 
- 10, LAURA SANCHEZ ROCA 
- 11, MEGARA LOPEZ MARTI 
- 11, MIREIA TORRENTS GARCIA 
- 14, FEDERIC ROCA SUAU 
- 14, SONIA GIL CASTILLEJOS 
- 15, TRINIDAD CARREÑO SANCHEZ 
- 17, Mª CARMEN FERNANDEZ ALONSO
- 17, Mª BEGOÑA FERNANDEZ ALONSO
- 20, XAVIER MIRO BADIA 
- 22, ALBA SANS GUERRA 
- 23, ISABEL LOZANO ROMAGUERA 
- 24, ESTEL CASAS TORRES 
- 24, FERRAN PRUNERA RIPOLL 
- 31, ROSA MARIA TOMAS FUENTES 
- 31, LAIA TORRENTS GARCIA 
 
 

JUNY: 
 
-  2, TANIA LOPEZ LLAURADO 
-  3, AITOR PLANO MORENO 
-  4, GEMMA ROCA LLORACH 
-  9, YONE MADRID GARCIA 
- 18, FRANCESC CIURANA CASTELLA 
- 22, Mª JOSEPA BLAYA ACCENSI 
- 23, JESUS CID ESPUY 
- 27, LOURDES GARCIA AMATE 
- 28, MIREIA POUS LLORACH 
- 28, MARINA ALBAREDA OLIVER 
- 30, ASUNCIÓN GUASCH PUJOLÀ  
 
JULIOL: 
 
-  1, FRANCISCO MADRID PIQUERAS 
-  3, JULIA CAMPRUBÍ DIEZ 
-  3, ALBA LLORACH ROCA 
-  4, ANNA SALVADO VAL 
-  4, ALBA JUNCOSA CIURANA 
-  4, JORDI POUS BADIA 
-  7, LAIA CALLAU PASCUAL 
-  9, NIL AIXALA SOTO 
-  9, ANNA VALLVE TEJADA 
- 16, FRANCISCO LOPEZ FERNANDEZ 


