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EDITORIAL 
 
Ja hem “disfrutat” el Carnestoltes amb tots els seus actes participatius i 
si mes no aquells menys agosarats hem pogut veure l’excel·lent rua que 
com cada any es va fer el dissabte corresponent. Ara per tant estem 
immersos dins la Quaresma que en el seu origen etimològic equival a 
Quarantena i és en memòria dels quaranta dies de penitència i dejuni 
que Jesús va passar al desert (al menys segons l’evangeli de Sant 
Mateu). 
 
A l’actualitat, la religió ja no té tanta incidència a les nostres contrades 
dins la vida diària de tots, però en altres temps es practicava el dejuni 
amb molta severitat. Els negocis eren suspesos, no funcionaven els 
tribunals de justícia, no es podia caçar, els teatres i cines eren tancats i 
només es sentia cantar les típiques cançons de “Passió” o música sacra. 
La Quaresma comença el Dimecres de Cendra, just acabat el 
Carnestoltes i finalitza el diumenge de rams en que comença la Setmana 
Santa. 
 
La Setmana Santa, a més a més del sentit religiós, que evidentment n’és 
el principal, també forma part de les nostres costums populars més 
arrelades i estimades, i avui amb gran participació ciutadana. I per 
nosaltres, parlar de la Setmana Santa Tarragonina, significa a més a més 
viure intensament el Divendres Sant a través dels actes que es celebren i 
dels que tot seguit en remarquem uns quants: 
  
.- A primera hora de la tarda, els Armats o Cohort Romana “recullen” 
pels diferents indrets de la ciutat els “passos” o “misteris” de les 
Confraries o Germandats que participen en els actes i que es troben 
repartits per la Part Alta i el Primer Eixample 
.- L’ascens o pujada del carrer Baixada de la Peixateria, constitueix un 
moment únic i vibrant en que la religiositat popular esclata amb tota la 
seva força. 
.- Al vespre, surt la Processo del Sant Enterrament, documentada des de 
l’any 1550, en la qual intervenen setze passos, la meitat dels quals són 
portats a espatlles dels confrares segons marca la tradició i les costums 
més antigues. Recorre una gran part de la ciutat antiga i vella i té una 
durada de tres o més hores segons els anys. 
 
 



  

 
.- Cal remarcar, que a més de ser la més completa, extensa i intensa de 
tots els Països Catalans, n’és també Patrimoni Cultural i Artístic, i a més 
a més en formen part algunes talles de gran valor artístic. Per tot això us 
animem a tots els que no agafareu vacances i anireu a altres contrades 
que participeu als diferents actes que es celebren. No cal que ho aneu a 
veure tot, però si us hi animeu segur que en quedareu ben satisfets. 
 
 

ASSEMBLEA GENERAL 
 
Fa pocs dies que supossem que tots els socis han rebut la convocatòria de l’ 

assemblea pel proper 8 d’Abril de 2006 a les 19:00 hores, en primera 
convocatòria i a les 19:30 h. en segona, al local social de l’entitat, 
(C/Soler, 18 Baixos),  per tractar els temes que figuren en l’ordre del dia. 

Esperem l’assistència massiva de socis per poder intercanviar idees.  

Enguany els socis guardonats son els següents: 

 

Pin d’or     Pin de plata 

Imma Segarra Amenós    Marc Miró Badia 

Pere Segarra Amenós 

 

 Placa 25 anys    Placa 15 anys 

Emilio Caballero Rodriguez   Montserrat Badia Beltran 

Salvador Canela Pujol    Josep Mª Badia Soteras 

Jordina Claravalls Teuler    Jordi Bertran Luengo 

Jose Manuel Garcia Llorens   Meritxell Fernandez Coloma 

Anna Maria Guasch Pujolà   Xavier Miró Badia 

Joan Marti Alegre     Àngel Miró Enrich 

Enric Morlanes Montoliu    Rosa Mª Prats Burjales 

Miquel Àngel Rius Almazan 

Modest Segarra Vall 

Núria Teixidó Alcoberro 

Antoni Vallverdú Llauradó 

Mª Dolors Xifré Torné 

 

 



  

 

COS DE BASTONERS 
 
Com a entitat tradicional que som, el Cos de Bastoners de l’Esbart arrenca els 
seus assajos el primer dimecres després de Setmana Santa, o sia el dia 19 
d’abril. 
Ja portem fent-ho així unes temporades, a veure qui se n’oblida enguany!. 
 

 
 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE DIXIELAND 
 
Ei Companys, ja torna a ser aquí, i encara que la majoria ens trobarem al llarg 
de tota la setmana de durada, no volem deixar passar l’ocasió per animar-vos a 
que assistiu als diferents concerts i actes que s’hi faran. 
 
El Festival de Dixie neix el 1994 a Tarragona, una ciutat on des de la 
restauració dels ajuntaments democràtics, el jazz s’havia recuperat com a 
gènere estable dins les diferents programacions culturals de l’any. Donat que 
altres poblacions catalanes i també de la resta de l’Estat ja comptaven amb 
festivals de jazz entesos amb sentit genèric, l’Ajuntament de Tarragona va 
optar per l’especialització de la vessant Dixieland, és a dir el jazz més 
tradicional, el punt de partida del estil musical, i aquest fet va comportar una 
innovació temàtica. 
 
Aquest any, el 13è festival es celebrarà entre el 3 i el 9 d’abril de 2006, tot i que 
el gruix d’activitats es concentrarà a partir del dimecres dia 5. El certamen 
dedicarà una mirada especial al món de les Big Bands (grans orquestres) i 
ampliarà les sessions dedicades als escolars. Aplegarà 25 formacions, quatre 
més que en l’anterior edició, a l’hora que s’incorporen quatre escenaris. 
Tindrem un total de 93 activitats, 173 músics, tres fotògrafs i artistes plàstics, i 
oferiran un total de set estrenes (quatre d’absolutes), quatre coproduccions del 
propi festival i dos presentacions de treballs discogràfics. 
 
Com podeu veure molt interessant. Us hi esperem a tots. 
 
 
 
 

1a ACTUACIÓ DEL 2006 
 
La primera actuació del Cos de Dansa va tenir lloc a La Pobla de 
Mafumet el dia 3 de febrer a les 21’30h. L’ espectacle: Batecs del Temps. 
 
 

2a ACTUACIÓ DEL 2006 
 
El proper 23 d’abril dia de Sant Jordi, L’Esbart actuarà a la bonica 
població de Vandellòs.  
 



  

 
  
INTERNET 
 
ESTECLA.cat   ja és a la xarxa !! 
 
L'Esbart Santa Tecla, és una de les primeres entitats amb el domini.CAT, 
accessible a Internet. 
 
Així doncs, des d'ara, trobareu tota la informació de l'esbart a internet a 
l'adreça: http://www.estecla.cat 
 
Per posar-vos en contacte amb nosaltres podreu fer-ho a través de l'adreça 
electrònica següent: estecla@estecla.cat 
 
També seguiran operatives la plana web http://www.estecla.org i l'adreça de 
correu estecla@estecla.org, que eren les que teníem a disposició fins a la data 
actual. 
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