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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

Pareu atenció als continguts per poder estar al dia de les novetats, dels actes ja 
tradicionals que es faran en els propers mesos, i dels que ja s’han fet fins ara, així com 
de la manera que entre tots podem fer l’Esbart més gran i organitzar altres activitats. 

Fent referència a un dels punts anteriors, fem UNA CRIDA a totes les persones que 
vulguin participar en Les Contalles de Sant Magí. Es busquen integrants del cor grec “ON 
NOMES CAL LLEGIR” gaudint d’una visió interna molt diferent del acte; o també per fer 
de tècnic de so, la missió principal del qual (a l’actualitat) es saber posar el “play” i 
“donar volum als micros”, quan toca . No es difícil, i en canvi es molt agraït. Totes les 
persones que s’animin, només cal que ens ho facin saber per qualsevol mitjà i ens hi 
posarem en contacte amb la màxima rapidesa possible. 

 En aquest número s’inclou l’acta de l’assemblea anual que com sabeu es va celebrar  
el passat mes d’abril. En la mateixa es va acordar augmentar la quota anual un euro. Es 
procedirà a cobrar-la aquest mes de juliol.  

Per finalitzar l’editorial, i per tercer any consecutiu, recordeu : “Esperem veure-us a 
la majoria Rambla amunt i/o Rambla avall o assistint als diferents actes que com cada 
estiu es fan a la nostra ciutat”, i també.... “ull amb les cremades degudes a l’excés 
d’exposició al Sol, cal posar-se crema protectora i prendre’l amb moderació”.  

A TOTS UN MOLT BON ESTIU . 

          

ASSEMBLASSEMBLASSEMBLASSEMBLEAEAEAEA    

 
    

ACTA ASSEMBLEA  
 
Rosa Llorach 
Josep Marti Callau 
Xavier Cabanes 
Míriam Gómez 
Jaume Guasch 
Xavier Callau 
Mariona Prunera 
Abraham Esteller 
Gemma Roca 
Ivan Oliver  
  
Míriam Gómez, com a secretària procedeix a llegir l’acta de la darrera assemblea, la 

qual es aprovada per unanimitat. 
 
A continuació es procedeix a llegir l’estat de comptes de l’any 2007 amb un resum més 

entenedor que ens prepara la gestoria per poder presentar als socis. Es comenta que 
aquest resum no s’ha pogut presentar als socis en català degut a que el Programa 

A la ciutat de Tarragona, essent les 22 hores del dia 25 
d’abril de 2008, es reuneixen en assemblea general 
Ordenaria degudament convocada, els socis de l’Esbart 
Santa Tecla de Tarragona, al local social de l’entitat, 
ubicada al carrer Soler, 18 baixos, sota la presidència 
de Rosa LLorach i Rius, amb l’assistència dels membres 
de la Junta relacionats, i un total de 45 socis més. 
Obre l’Assemblea la Sra. Presidenta donant la 
benvinguda a tots els presents, i llegint l’ordre del dia. 
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General Comptable del qual s’ha extret és en castellà. El Tresorer de l’entitat, Xavier 
Cabanes, exposa que es important obtenir factures de tots els pagament que s’efectuïn 
per tal de poder presentar-los correctament pel Conveni, a l’igual que portar un bon 
control mensual dels pagaments per tal de poder-los tenir en compte en l’any en curs 
per el conveni. S’aprova per assemblea l’estat de comptes del 2007.  
 
Es dona les gràcies a Nati Ciurana pel bon control de les quotes dels socis i per 

posteriors devolucions de rebuts. 
 
El soci Gustavo Garcia comenta que en la portada del dossier del resum d’estat de 

comptes, lliurat als socis, hi trobem una errada en l’adreça de la nostra entitat. Errada 
de la qual ja en teníem constància i la pròpia gestoria també. 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Vicepresident i ens presenta la memòria de l’any 

2007, acompanyat de la versió audiovisual, amb una presentació on es recullen tots 
aquells actes i actuacions més destacades on ha pres part l’entitat o bé ha organitzat.  
 
Arribats al punt de la presentació del pressupost s’aprova un pressupost com el dels 

anys precedent al 2008. Es comenta la despesa extraordinària que serà de 9.000 al 
dirigir una part d’aquest pressupost a despeses de “ publicacions varies”. Quantitat que 
anirà destinada a la publicació del primer llibre dels nostres balls de festa major i que 
serà el del Ball de Valencians. També s’exposa que s’està  intentant trobar entitats que 
ens subvencionin part de la publicació. 
 
A continuació es dóna pas a la renovació de càrrecs dins de la Junta. Es comenta que 

fa dos anys, es va decidir reestructurar els càrrecs de la junta segons els perfils dels 
components, per tal de no canviar tota la junta en el mateix moment.  Després de 
pregunta-ho als assistents de l’assemblea, es decideix renovar per 4 anys més, el càrrec 
del nostre Tresorer , Xavier Cabanes, i del nostre Vicepresident, en Josep Martí Callau. 
 
El següent punt de l’ordre del dia aborda la renovació de quotes i, que com ja va sent 

habitual en els darrers anys, puja un euro i passa a ser de 28 € per soci. 
 
Seguidament, la Sra. Presidenta fa entrega dels guardons als socis que fa 15 o 25 anys 

que estan a l’entitat i que aquest any corresponen a: 
 
Placa 15 Anys 
Gervasio Magio Escobar 
Divina Viso Campaña 
Núria Viso Campaña 
Isabel Fuentes Gil 
Meritxell Seró Pagan 
Bernat Tenas Rius 
 

Placa 25 Anys 
Josep Ribas Moix 
Laia Callau Pascual 

Pin 15 anys ( Plata ): 
Laia Pous Llorach 
Lluis Calduch Ramos 
 

Pin 25 anys ( Or ): 
Gemma Roca Llorach 
Xavi Callau Pascual 
Josep-Martí Callau Cañellas 
 

Arriba el torn de precs i preguntes: 
 
La presidenta de l’entitat inicia el torn de precs i preguntes exposant la manca de 

dansaires en les diferents seccions que tenim i la despreocupació de molts socis per 
l’entitat en si. Es comenta que ja s’han començat a realitzar diferents reunions amb els 
pares dels dansaires de les seccions infantils, amb la finalitat de transmetre aquesta 
preocupació i mirar de trobar una resposta unànime per encaminar l’entitat. 
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També es reflexa la situació en que es troba el Cos de Dansa, doncs en Jaume Guasch 
ha estat de baixa per problemes de salut a l’esquena. Situació que fa que hi hagi un 
canvi en l’equip artístic i en Jaume Guasch Llorach passi a encarregar-se del Cos de 
Dansa.  

 

S’explica que ens els assajos del Cos de Dansa hem gaudit de la col�laboració d’en 
Manel Fernández, el qual ens ha realitzat unes classes teòriques i pràctiques  de 
escalfament i estiraments, de la Montse Llorach, que ha dut a terme assajos especials 
per a les noies i en Lluis Calduch, per als nois. 

 

Seguirem tenint a en Paco Alhambra que portarà els escalfaments dels assajos. 
 

Es comenta que l’equip Artístic d’aquest any estarà compost per: 
 

- El lloc de vestuari, que ocupava la Sra. Antònia Badia, passarà a mans de 
la Montse Montcada, junt amb la Begoña Fernandez , pel vestuari de les 
noies i pel Vestuari dels nois, seguirà com fins ara la Nuri Martí. 

 

- Referent al vestuari del Retaule de Santa Tecla, l’encarregada serà la 
Sra. Antònia Badia. I en el vestuari de les Contalles de Sant Magí tindrem 
l’ajuda de la Pili. 

 

També es comenta a tots els socis assistents que s’ha recuperat la COJA, Comitè 
d’organització de Jocs i activitats, dirigit sobretot als dansaires de la secció infantil. 

 

Essent les onze i mitja de la nit, la Sra. Presidenta aixeca la sessió.  
 

  LA TROBADA INFANTILLA TROBADA INFANTILLA TROBADA INFANTILLA TROBADA INFANTIL  
 

El passat dia 15 de Juny es va portar a terme la Trobada Infantil d’Esbarts a Tarragona 
on van participar L’Esbart Santa Llúcia de Reus, el Grup de Danses de l’Aleixar i l’Esbart 
Santa Tecla. Gràcies a tots ells per assistir-hi, i a les persones del nostre Esbart que 
gentilment van ajudar als organitzadors  ja que sense ells i elles el resultat hagués estat 
ben diferent.  

 

Afortunadament pels que varem ser-hi la climatologia ens va respectar,ja que, tot i 
amenaçar pluja i estar el cel força encapotat no va ploure. Això ens va ajudar a que el 
desenvolupament dels actes es pogués fer sense més entrebancs que els habituals i que 
el dinar posterior (a l’aire lliure) també transcorregués perfectament. 

 

Aquí teniu una foto de tots els dansaires de la diada. 
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SORTIDASORTIDASORTIDASORTIDA    FI DE CURS SECCIO INFANTILFI DE CURS SECCIO INFANTILFI DE CURS SECCIO INFANTILFI DE CURS SECCIO INFANTIL I JUVENIL I JUVENIL I JUVENIL I JUVENIL    
 
Aquest any també hem fet sortida de Fi de curs amb els nens de l’Esbart, ens hem vam 

anar a Lilla. L’estada va durar 5 dies i el tema principal que els organitzadors hem fet 
servir com a fil conductor de totes les activitats desenvolupades va ser el Circ. Si, si, ho 
heu sentit bé, el Circ, que “guai” no !! Vam fer tallers de Malabars, Música, Caretes, 
Xanques...entre altres moltes coses i quan els pares van venir diumenge a recollir-nos 
els hi varem cantar la cançó de la trobada i els hi vam mostrar l’exposició de tot el que 
havíem fet que els va ENCANTAR i MERAVELLAR. 
 
Com podreu veure per la foto aquest any érem poquets però ens ho varem passar 

d’allò més bé i ja tenim ganes de que arribi l’any proper per tornar a repetir. 
 

 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONS    

Les actuacions que les diferents seccions de l’esbart realitzaran en properes dates són:  

Juliol 

• Dissabte 5, actuació del Cos de Dansa a la Sagrada Família (Barcelona).  

• Diumenge 6, actuació del Cos de Dansa "Cor i Dansa" a Torredembarra.  

• Divendres 18, actuació del Cos de Dansa a Pradell de la Teixeta. 

• Diumenge 20, actuació del Cos de Bastoners a La Riera de Gaià  

• Dissabte 26,  Cos de Bastoners participa en la XXXIII Trobada Nacional de Bastoners de 
Catalunya, a la Pineda (Vila-seca). 

Agost 

• Divendres 15, actuació del Cos de Bastoners a La Canonja.    

• Divendres 15, CONTALLES DE SANT MAGÍ a Tarragona.     

• Dissabte 16, actuació del Cos de Dansa a Gironella.    

• Diumenge 17, actuació del Cos de Dansa a la Plaça de la Font de Tarragona.    

• Dies 18 i 19, el Cos de Bastoners participa a la cercavila de Sant Magí    
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JOCS JOCS JOCS JOCS OLIMPICS DE LA MEDITERRANIA OLIMPICS DE LA MEDITERRANIA OLIMPICS DE LA MEDITERRANIA OLIMPICS DE LA MEDITERRANIA     

    

D’aquest tema es parlarà cada vegada més i més ja que, com tots sabeu, Tarragona 
presentarà candidatura per als Jocs de la Mediterrània del proper any 2017. No penseu 
que es “lluny” i que falta molt de temps, perquè ni ens en adonarem i ja estarem 
(esperem) immersos en els actes que es faran; si que serem una mica més “antics”, com 
Tarragona, però igual que la nostra ciutat, mai ens farem vells, i total, que son nou anys 
més ... un sospir. 
 
Arribats aquí molts us preguntareu que de que va aquesta noticia, no patiu que ara ho 

expliquem: !! En SERGI GUASCH es el Compositor de l’himne que representarà la 
Candidatura de Tarragona Imagina 2017 !!. Potser aquest fet sorprengui a algú que 
mai hagi sentit cap composició seva però pels que sí n’hem sentit més d’una es una 
noticia que més que sorprendre’ns ens confirma el que ja sabiem : El Sergi és un crack 
de la música. 
 
 Repetirem tot seguit les seves pròpies paraules : 
 
“ Estic molt satisfet que el comitè que organitza la candidatura hagi confiat en mi i 

en la meva composició, i serà un orgull presentar aquesta melodia que representa la 
meva ciutat i que podran escoltar tantes persones “ 
 
Es preveu que la presentació d’aquesta peça musical, gravada a Vila-seca,  es faci el 

proper 27 de novembre al Palau de Fires i Congressos de Tarragona. La peça té una 
durada base d’uns dos minuts (ampliables o versionables) d’una musica molt enèrgica 
que pot recordar una fanfàrria amb trompetes i que pretén transmetre energia i 
dinamisme.  
 
MOLTES FELICITATS SERGI, I QUE SIGUI UN MÉS DELS EXITS QUE T’HAN DE PORTAR AL 

LLOC MÉS ALT DEL PANORAMA MUSICAL DEL NOSTRE PAÍS.    
 

ANIVERSARISANIVERSARISANIVERSARISANIVERSARIS    

 
Si trobeu que alguna de les dades que apareixen no és correcta feu-nos-ho saber. D’aquesta 

manera aconseguirem que la nostra base de dades dels socis de l’entitat  estigui del tot correcta i 
actualitzada. 

 
Maig 
 
3 -  ROCA LLORACH, MONTSERRAT 
4 -  RIUS MARGALEF, PILAR 
4 -  GARCIA MARGOL, JOAN 
7 -  AIXALÀ SOTO, ALEIX 
9 -  LLORACH RIUS, PILAR 
10 - SANCHEZ ROCA, LAURA 
10 - MORENTE MELLADO, F.XAVIER 
11 - LÓPEZ MARTI, MEGARA 
14 - ROCA SUAU, FREDERIC 
14 - GIL CASTILLEJOS, SONIA 
15 - CARREÑO SANCHEZ, TRINIDAD 
17 - FERNANDEZ ALONSO, Ma. BEGOÑA 
20 - MIRO BADIA, XAVIER 
24 - PRUNERA RIPOLL, FERRAN 
24 - CASAS TORRES, ESTEL 
31 - TOMAS FUENTES, ROSA Mª 
 

Juny 
 
2 -  LÓPEZ  LLAURADÓ, TÀNIA 
3 -  PLANO MORENO, AITOR 
4 –  ROCA LLORACH, GEMMA 
9 –  MADRID GARCÍA, YONE 
18 - CIURANA CASTELLA, FRANCESC  
22 - BLAYA ACCENSI, Ma. JOSEPA  
23 - CID ESPUNY, JESUS 
27 - GARCÍA AMATE, LOURDES 
28 - POUS LLORACH, MIREIA 
28 - ALBAREDA OLIVER, MARINA 
30 - GUASCH PUJOLÀ, ASUNCIÓN 

 

Juliol 
 
1 -  MADRID PIQUERAS, FRANCISCO 
3 -  LLORACH ROCA, ALBA 
4 -  POUS BADIA, JORDI 
4 –  SALVADOR VAL, ANNA 
4 –  JUNCOSA CIURANA, ALBA 
7 –  CALLAU PASCUAL, LAIA 
9 -  MALLAFRÈ GAZQUEZ, MONTSE 
9 –  VALLVE TEJADA, ANNA 
16 - LOPEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 
22 – MALLAFRÈ GAZQUEZ, JORDI 
29 - CABAYOL YACER, IMMA 
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COJACOJACOJACOJA    
 
Sudoku nivell fàcil 

 

 5    4 6  7 

 9   6 7 2 3 1 

7 6 2 1 3 8 9 4 5 

4   7 2  3  9 

  9 3   8   

  6 9 8   7  

9 1     5  8 

 2  6  3  9 4 

6 4  8    2 3 

 

Quins son els cinc ballets de l’esbart que participen en el seguici de les festes de Santa Tecla?? 
Que… ja els tens??? Per si no et venen a la memòria son: Cercolets, Turcs i Cavallets, Patatuf, 
Bastons i Valencians. 

 

G Y H N Q O I A G I T A N E S 

D V R R T E H I P O I S A T U 

A A U D P A T A T U F W E J Q 

R L J K F P W J D R H L D A F 

G E G A N T S D U E L U A B S 

I N A C E A A Y O A E F S A L 

X C Y A E R D W V C B N S S T 

O I O D K R H A T U S R A T C 

L A K Y Y D C B P C S U L O N 

M N P I E I R O S A K V U N R 

Q S N Q S A K D L F F D M S V 

O Z Q C Q B A N U E G U Y I S 

V N R Q O L C A U R T I R H B 

O U T O J E S Q N A O S I D M 

T W U P T S W O A U C P V T R 

 
Molt be!!! Ara a veure si trobes aquets altres elements del Seguici popular: Cucafera, Gitanes, 
Diables, Gegants i Mulassa. 

 


