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EDITORIAL 
 
Ja tornem a ser amb vosaltres novament. I aquest cop coincidint amb un 
nou any que ja ha començat. Com sempre desitgem que tots tinguem 
salut i que l’Esbart assoleixi les fites que ens anem marcant. Estem 
segurs que amb l’ajut de tots ho aconseguirem. 
 
Ens agrada fer la revista, però ens agrada encara més que arribi a tots 
els nostres socis i que es llegeixi. A l’actualitat, les noves tecnologies si 
bé no han desplaçat els sistemes de comunicació habituals, el cert és 
que cada vegada més es van imposant , i per això demanem a tot aquell 
soci que vulgui rebre-la per correu electrònic, que ens ho comuniqui al 
correu de l’Esbart que com ja sabeu és : estecla@estecla.org i sense 
cap tipus de problema li enviarem per aquest mitjà. Evidentment aquell 
que triï el sistema informàtic, no la rebrà en format paper. 
 
Aquells que vau assistir al Festival de Nadal, vau poguer veure un recull 
de fotografies de totes les actuacions i actes, i encara que la pantalla no 
era gaire gran i es veien petites (això mirarem de millorar-ho), va ser 
força interessant i emotiu. Per això demanem a tot aquell que disposi de 
fotos digitals i ens les vulgui fer arribar, que ens les trameti a la adreça 
de correu que ja us hem escrit més amunt i així enguany encara ens 
sortirà millor i més complert. Gràcies.  
 
 

ASSEMBLEA GENERAL 
Aquest any, farem la nostra assemblea el proper el proper dia 08 d’abril 
al local dels assajos. Més endavant comunicarem l’hora exacta i l’ordre 
del dia, però ja podeu reservar aquesta data. Us hi esperem atots. 
  
 
EL FESTIVAL DE NADAL  
Com cada any, el Festival de Nadal que vam celebrar el dia 17 de 
desembre al Teatre Metropol va ser entranyable i emotiu, i cal dir que 
amb força assistència de públic. Agraïm a tots els que van portar gent ja 
que pels balladors és sempre molt més interessant, i encara més pels 
petits. 



Aquest any el reconeixement especial de l’ Esbart va ser pel Josep-Marti, 
l’Anna Mª, la Pili i el Fredi que amb el seu interès i esforç han ajudat 
desinteressadament a que poguéssim arribar on estem avui. Des 
d’aquestes pàgines manifestem públicament també l’agraïment de tots 
per a ells. 

  
 
CONCURS DE PESSEBRES 
Com cada any, aquest també vam fer el nostre Concurs de Pessebres, 
encara que any rere any tenim menys participació. No volem deixar de 
fer-ho ja que és una tradició popular de Catalunya i molt arrelada al 
nostre Esbart. Per tant, preguem que per l’any proper us prepareu a 
aportar els vostres pessebres i així poder mantenir viva una tradició tant 
maca. Els guanyadors d’enguany han estat: 
 
Categoria A : 
 Gisela Pous i Ariadna Estellé 
Categoria B : 
 1er) – Mireia Pous 
 2on) – Aleix Estellé i Elia Figueras, empatats a vots. 
Categoria C : 
 Begoña Fernández 
 

  
RESUM DE L’ANY 2005 
Durant l’any 2005, l’ Esbart ha fet un grapat d’actuacions. Tot seguit us 
les relacionem: 
 
17-04 Tarragona – Homenatge al Sr. Tomàs Gil Membrado 
24-04 Pobla de Mafumet – Casal Cultural 
13 al 16/05 Sevilla – 1ª Mostra de Cultura Popular i Tradicional Catalana. 
16-07 Tarragona – Palau de Fires – Setmana Cantant 
23-07 Tarragona – Festa homenatge al Jaume Guasch 
30-07  Tarragona – Camp de Mar – Homenatge a Mossèn Ritort 
06-08 Els Pallaresos – Els Bastoners. 
07-08 Mont-roig del Camp – Els Bastoners 
13-08 Pinell de Brai – Actuació al Carrer 
17-08 Tarragona – Festes de Sant Magí – Les Contalles 
18/19-08 Tarragona – Cercavila Sant Magí – Els Bastoners 
11-09 Llorenç del Penedès 
18 al 24/09  Tarragona – Festes de Santa Tecla 
12-11 Tarragona – Estrena espectacle Batecs del Temps 
17-12 Tarragona – Festival de Nadal 
26-12 Tarragona – Bastons Petits al Parc Infantil de Nadal 
30-12 Tarragona – Secció Infantil de dançaires al Parc de Nadal 
 
 
 
 



 
A més d’actuacions, han passat altres coses remarcables com les 
honomàstiques de diferents seccions o balls de la Festa Major: 
 
30 Anys del Ball de Bastons 
25 Anys del Ball de Patatuf 
20 Anys del Ball de Cercolets 
15 Anys de Turcs i Cavallets 
 
I també cal remarcar que per les Festes de Santa Tecla van ser 
nomenats Teclers d’honor  a l’ haver fet 25 anys consecutius de 
participació a la festa. Els següents integrants del Esbart: 
 
Xavier Callau 
Abraham Estellé 
Carles Llorach 
Montse Roca 
Imma Segarra 
Pere Segarra 
 
 
Per últim, fer esment que el Cartell de la Festa de Santa Tecla 2005, va 
tenir com a protagonista El Patatuf, aixi com el Programa, el Domàs i el 
Mocador. 

 
1ª ACTUACIO DEL 2006 
Ja la tenim aquí. És la primera actuació del Cos de Dansa i que tenim el 
plaer d’invitar-vos a tots. El lloc: La Pobla de Mafumet. El dia: divendres 3 
de febrer a les 21h 30’. L’ espectacle: Batecs del Temps.  
Estem segurs que serà un èxit total i us hi esperem a tots amb el vostre 
escalf , companyia i aplaudiments pels nostres dansaires. 
 
 

2ª ACTUACIO DEL 2006 
De moment, tenim concertada i confirmada una actuació pel proper 23 
d’abril dia de Sant Jordi a la bonica població de Vandellòs. Més endavant 
ampliarem aquesta notícia. 
  
 
I CONCURS de FOTOGRAFIA DIGITAL de:  
Ball de Bastons, Bastonarium Foto Activa  
 
Bastonàrium i Batakada RadioActiva organitza el primer concurs de 
fotografia digital, Bastonarium FotoActiva. Enguany es tracta d'una 
iniciativa simbòlica, però amb la voluntat que es consolidi i augmenti la 
dotació dels premis en les properes edicions. 
 
Feu-nos arribar, a través del formulari, les fotografies del Ball de 
Bastons que heu fet amb la vostra càmera digital, fins a un màxim de tres 



per autor. Han de ser en format .jpg i no superar els 250Kb (caldrà, 
probablement, que les reduïu). Poseu-hi un títol i deixeu-nos un nom i un 
mail de contacte. El termini per entregar fotografies finalitzarà el dia 1 de 
Març del 2006 a les 24h. Les fotografies estaran exposades en aquesta 
pàgina i els visitants hi podran fer comentaris. 
 
El guanyador, que es donarà a conèixer el 7 de Març del 2006, 
s’emportarà una fantàstica Panera que anirà creixent i augmentant en 
pes i contingut. 
 
Esperem les vostres fotografies!!!! 
  
Pagina web del concurs: 
  
http://www.gracianet.org/bastonersbcn/concurs/ 
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