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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
 
Ja tornem a ser amb vosaltres, i encara que aquesta vegada ens ha costat una 
mica més, també trobareu molt més contingut que esperem us doni una idea el 
mes aproximada possible del que hem fet durant aquest mesos i també del que 
tenim previst fer aquest estiu a l’Esbart . Abans de seguir volem desitjar a tots 
els socis i simpatitzants un bon estiu, unes meravelloses vacances que 
serveixin per “regenerar l’esperit”, i una activa participació en la vida ciutadana i 
en les nostres festes majors que ja les tenim aquí i si no aneu prenent nota ja 
que el proper dia 31 de juliol comencen els assajos per les Contalles de Sant 
Magí, que a hores d’ara encara no sabem on es representaran i per les quals 
ens fan falta NOIS per fer un paper. Per tant, si algú i està interessat i vol sortir-
hi que es posi en contacte amb nosaltres i en parlem. 
 
A risc de fer-nos pesats, volem insistir una vegada més en la necessitat de tenir 
el major nombre possible de nens a les seccions infantils ja que d’ells depèn 
que en el futur mes proper puguem seguir tenint un cos de dansa ben nodrit 
d’integrants tant masculins com femenins, que puguin desenvolupar aquells 
balls, danses i coreografies que el nostre director i cos tècnic i artístic vulguin 
fer. No som l’únic esbart amb dèficit o amb problemes (sobretot d’homes al cos 
de dansa), però els nostres balladors van anant fent anys i el relleu es si mes 
no escàs, hem d’estar preparats.  
 
De cara a l’any (curs) que ve , us encoratgem novament a tots perquè 
engresqueu els fills, o nets dels vostres amics, que vinguin a provar si els 
agrada ballar amb nosaltres, i no oblideu que tots coneixem gent amb nens o 
nenes petits als que podem mirar de convèncer (a bones naturalment) i si 
després no volen o no poden ballar amb el cos de dansa almenys s’ho hauran 
passat d’allò més bé i tindran amics nous diferents dels de l’escola o la família. 
 
Com ja hem dit, en els apartats següents de la revista trobareu tota l’explicació 
del que s’ha anat fent o del que tenim previst fer, i si ens voleu veure ballar a 
altres llocs, doncs només cal que us apunteu a l’agenda els dies en que ho 
farem. 
 
 

NATALICINATALICINATALICINATALICI    

    
El passat mes de maig va néixer la Laura, felicitats a la mare Montse Roca i el 
pare Jesús Sanchez.  La nostra enhorabona a tota la família. 
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SORTIDA AL MUSEU DE LA CIÈNCIA . SORTIDA AL MUSEU DE LA CIÈNCIA . SORTIDA AL MUSEU DE LA CIÈNCIA . SORTIDA AL MUSEU DE LA CIÈNCIA . CAIXA FÒRUM 
 
El nostre amic, integrant de l’esbart i ballador de la secció infantil Albert Blanch 
Navarro  ens fa arribar l’escrit que trobareu tot seguit. Gràcies Albert pel teu 
interès . Només podem afegir que va ser un dia meravellós amb un molt “bon 
rotllo” en que ens vam divertir tots tan petits com grans.  
 
 “ El passat diumenge 6 de maig L’Esbart Santa Tecla va organitzar una sortida al 
Museu de la Ciència. Vam sortir aviat  i al voltant d’un quart d’onze ja havíem arribat. 
Jo estava molt content perquè a més dels pares i els meus avis també vindria la meva 
germana, la Marta, que viu i investiga a Barcelona, i el seu xicot, en David. 
 
Es van fer dos grups, els grans i els joves. Jo vaig anar amb els meus amics i amigues 
joves. De tot el que van veure el que més em va agradar va ser el Taller del “Toca, 
Toca”. Poder veure a prop una serp i tocar-la va ser impressionant, jo vaig tocar-la 
però us he de dir que no les tenia totes, a l’igual que la granota o la rata; animals 
curiosos però que no fan gaire gràcia a la vida real. El Planetàrium també em va 
agradar, però no com el “Toca, Toca”. 
 
Amb els companys i després amb els pares van entrar a la zona tropical. Allí hi ha 
representat una petita mostra de l’ecosistema de la zona Amazònica (totes aquestes 
paraules tan boniques me les va dir la meva germana que és biòloga). Aquella calor 
humida i asfixiant, aquelles plantes tan enormes, la pluja, els animals.... tot això em va 
fer pensar a mi i a la família  en el canvi climàtic. Oi que seria una llàstima perdre 
totes aquestes coses boniques?, doncs comencem a respectar més el nostre entorn.  
 
Jo , i crec que tots, ens ho vam passar bé, vam estar junts que és molt important, ens 
van divertir i van aprendre. Aquestes sortides s’haurien de repetir més sovint. “ 
 
      Albert Blanch Lozano 
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TROBADA NACIONAL DE BASTONERS DE CATALUNYA 

 
El passat dia 16 de juny els Bastoners de l’Esbart van participar en aquesta 
trobada a Cambrils, el responsable de la secció l’Ivan Oliver ens fa una petita 
crònica dels actes que es van fer al llarg del dia: 
 
“Érem 60 colles d’arreu de Catalunya que es van dividir en dos grups . A partir de les 
sis de la tarda van començar dos cercaviles (un per cada grup) pels diferents carrers de 
la vil·la de Cambrils, acabant tots els grups al Passeig marítim, on vam actuar tots a 
l’hora i durant deu minuts. Tot seguit es va procedir a l’entrega de detalls als 
participants que aquest any va ser un esqueix d’alzina que es la fusta en que es fan els 
bastons. 
 
Després, i un cop tots canviats i vestits de carrer, ens van oferir un sopar per tots els 
integrants de les colles al Parc del Pinaret. ¿ Que vam menjar?, doncs el típic primer 
fideus rossos (fideuà), desprès carn i per postres gelat, tot molt bo per cert. I per 
acabar la festa, ja que això es en definitiva la trobada, vam fer el típic brindis amb 
cava, el sorteig tradicional dels nombres de les butlletes i ball de fi de festa. 
 
Realment vam passar una dia força agradable i ens van quedar ganes de tornar-hi si 
podem l’any que ve.” 
 
Enhorabona companys veiem que també s’ho vau passar força be. Doncs això 
que per molts anys i que duri el bon ambient i les ganes de divertir-se. 
 
 
SORTIDSORTIDSORTIDSORTIDA DE FI DE CURSA DE FI DE CURSA DE FI DE CURSA DE FI DE CURS    
 
Dels dies 26 al 30 de juny a l’Argentera 
 
M’han demanat que expliqui una mica com va anar,i les meves impressions personals 
de  la sortida de fi de curs d’aquest any. Jo, es la primera vegada que hi participo i no 
puc comparar amb els altres anys, per tant tot seran bones paraules ja que 
l’experiència va ser positiva i agradable i amb ganes de repetir si es possible. 
La temàtica de la sortida d’aquest any, anava sobre diferents festes importants del 
nostre país, com Sant Joan, l’Onze de Setembre, Sant Magí i Santa Tecla i per acabar 
Sant Jordi. Cada dia fèiem tallers relacionats amb les coses típiques d’aquestes festes, i 
com exemple puc explicar que vam fer un càntir, un escut, una bruixa, un llibre on al 
final tots els nens van posar els resums que havien fet els dies anteriors, vam pintar una 
samarreta amb motius de sant Joan, també vam fer gimcanes relacionades amb el tema 
que pertocava i fins i tot hi va haver una festa remullada. 
A més a més dels tallers i les proves, un dia vam anar a la piscina del poble, vam fer 
jocs i un altre dia vam anar caminant fins al castell d’Escornalbou. 
En general els nens es van portar força bé i l’ambient entre nosaltres va ser molt bo. 
 
Aina Juncosa Ciurana 
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PELS PARES I MARESPELS PARES I MARESPELS PARES I MARESPELS PARES I MARES    
Recordeu que s’ha creat una adreça a on podeu dirigir les vostres suggerencies, 
propostes e inquietuds envers l’esbart. Aquí la teniu: 
pares@estecla.cat   

 

QUOTES DE SOCIQUOTES DE SOCIQUOTES DE SOCIQUOTES DE SOCI  
Aquest mes de juliol s’han passat els rebuts de les quotes de soci, si us plau si algú no li 
han carregat que ens ho faci saber al mail de l’esbart, adjuntant el seu número de 
compte corrent.  
 
ACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONS    

• Dissabte 7, Inauguració "Parc de les Pobles" (La Pobla de Mafumet) - Cos de 
Dansa - 20:15h  

• Divendres 27, VII Mostra Folklòrica del Penedès – Segur de Calafell - Cos de 
Dansa - 22:30h 

• Dissabte 28, VII Mostra Folklòrica del Penedès - l’Arboç - Cos de Dansa - 
22:30h 

• Diumenge 29, Cloenda de la VII Mostra Folklòrica del Penedès - Vendrell - 
Cos de Dansa - 20:30h 

• Del 3 al 6 d’agost part del Cos de Dansa ballaran a Frankfurt amb l’Esbart 
Comtal. 
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