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MARÇ/ABRIL  2007                      FULL INFORMATIU 
Núm. 130        4a  època   

 

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
 
Per començar aquest nº del Tornem-hi, volem manifestar el nostre agraïment 
als socis de l’Esbart que en nombre de 30 presents i un soci que va excusar la 
seva assistència per escrit van fer acte de presencia a l’assemblea General 
Ordinària feta el dia 24 de març a les set hores de la tarda, i que van aprovar la 
gestió realitzada per la Junta i els comptes que si van presentar corresponents 
al exercici del 2006 com també el pressupost per l’any en curs que es manté 
molt similar al del 2006 al no preveures cap tipus d’increment extra. 
 
Com cada any, les quotes de soci sofreixen un increment anual d’un euro 
(mesura pràcticament simbòlica) aquest any es de 27 € i es passarà el seu 
cobrament durant el mes d’abril/maig. Es prega a qui encara no ens hagi 
facilitat una domiciliació bancària per fer efectiu el cobrament, que ens la faci 
arribar el més aviat possible. 
 
Durant la Junta es va fer entrega dels corresponents guardons i distincions als 
socis que fa 15 o 25 anys que estan a l’entitat i que aquest any corresponen a: 
 
Placa 15 anys- Enric Rovira 
     Rosa Cabré 
      Josep Tomàs 
      Ma. Antònia Castellnou 
 
Placa 25 anys- Josepa Vives 
      Francesc Monguió Bofarull 
 
Pin 15 anys (plata)  Pau Guirro Castellnou 
   Joan Gomez Santos 
 
Finalment, i durant el torn de precs i preguntes, la Presidenta Sra. Rosa Llorach 
ens manifesta una vegada més la seva preocupació per la manca de dansaires 
“petits” que comencin ara i que han de ser els dansaires del demà, i sobretot 
pel que fa a nens ja que malgrat els diversos tallers que s’han fet en escoles o 
als Parcs de Nadal dels darrers anys no obtenim la resposta esperada en forma 
de noves incorporacions. Cal tenir present que si volem que el nostre esbart es 
mantingui durant anys en uns estàndards de qualitat alts com els actuals pel 
que fa als espectacles i les danses que es representen, es precís anar tenint 
relleu per cobrir les “baixes” que l’edat pot anar produint i també perquè si 
tenim més dansaires, també tindrem més competitivitat i per tant major nivell 
d’exigència i de resultats. Preguem una vegada mes (com diu la nostra 
presidenta) que tots tinguem com objectiu la difusió del Esbart i que aprofitem 
qualsevol ocasió per parlar-ne amb tothom. 
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Per part del Director Artístic Sr. Jaume Guasch, s’explicà el nou projecte que 
s’està preparant amb motiu del centenari del Insigne i Magnífic compositor Sr. 
Joaquim Serra, que esperem poder presentar al teatre Metropol durant la 
temporada de tardor. Cal recordar que en Serra és, probablement, qui més 
sardanes i música de cobla de qualitat ha compost i que es pot considerar el 
pare de les sardanes modernes per les seves instrumentacions i plantejaments 
musicals. 
 
Volem també fer esment a una distinció que honora qui la rep, i que en aquest 
cas també ens honora una mica a tots els socis i amics del Esbart : El Director 
del Esbart Sr. Jaume Guasch ha rebut la comunicació que se li atorgarà per 
part del Ajuntament de Tarragona el Diploma de Serveis Distingits en 
reconeixement de la seva trajectòria i per la gran tasca de defensa i difusió de 
la nostra cultura i de Tarragona. Enhorabona Jaume !!! 
 
Entre altres temes surt novament el del local d’assaig que ens està quedant 
petit, no disposa d’un espai per oficines ni tampoc vestuaris, i per aquest motiu 
es prega a qui pugui donar referències de qualsevol local amb una superfície 
de més de 250 m2 i amb poques columnes, que ens les faci arribar, tant si es 
de lloguer com si es de compra. Ha de ser a Tarragona Centre per tal d’evitar 
desplaçaments, sobretot pel que fa als més petits. 
 
 

ASSEMBLEA GENERALASSEMBLEA GENERALASSEMBLEA GENERALASSEMBLEA GENERAL    

    

Assemblea general ordinària dia 24 de març 
 
Va tenir lloc l’assemblea general el dissabte dia 24 de març i  a part de tots els 
punts habituals de l’ordre del dia ens cal destacar la inquietud que va 
transmetre la junta de l’entitat a l’assemblea. Es tracta de potenciar en tots els 
sentits la manera de nodrir les seccions de l’entitat si volem que sigui, la nostra, 
una entitat viva en la societat tarragonina.  Es va demanar a l’assemblea la 
col·laboració i la implicació per tal d’aconseguir situar i adaptar la nostra entitat 
a la societat actual.  Necessitem amb urgència formules per fer atractives les 
nostres activitats als infants i molt especialment als seus pares i als joves 
actuals.  
Restem oberts a qualsevol idea, que podeu fer arribar als responsables de les 
seccions, als membres de la junta o bé per correu electrònic a l’entitat: 
estecla@estecla.cat. Si realment l’esbart i la cultura us importen, no deixeu de 
dir la vostra i de tenir present l’entitat en el vostre dia a dia. 
 
Aquest es el missatge més important que es desprèn de l’assemblea i us 
convidem a tots a reflexionar-hi.  
 
La Presidenta. 
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SORTIDA AL MUSEU DE LA CIÈNCIA 
 
 

S’està preparant una sortida al Museu de la Ciència de Barcelona pel 
proper dia 6 de maig. No és només per l’escola de dansa, sinó per a tothom 
que vulgui ( pares, avis, amics, cos de dansa, bastoners...). 
La sortida serà a les 8.45h, dinarem allà, a l’àrea de pícnic ( cadascú es 
porta el dinar) i tornarem a Tarragona al voltant de les 5 de la tarda. 
 
El preu aproximat és de 13 euros per persona (preu únic), i inclou el viatge 
en autocar, l’entrada al museu i dues activitats dins del museu. Qui estigui 
interessat ha de dir-li a la Isabel Lozano (mare de l’Albert Blanch), o 
trucant-la als telèfons: 
 
           977.238.265 
           649.508.911 
 
La data màxima per apuntar-se és el dia 29 d’abril. 
L’autocar és de 55 places, per tant, qui s’apunti quan ja s’ha omplert 
l’autocar haurà de venir en el seu cotxe particular o esperar-se a omplir un 
altre autocar. 
 
Gràcies. 
 
 
 
 

ASSAIG ANUAL PER PARES I MARES 
 

TROBADA DEL DIA 15 D’ABRIL: UN ÈXIT !!! 

 

Aquesta nova proposta va permetre que els pares dels nens i nenes de 

l’esbart aprenguessin 3 dels balls que fan els nostres dansaires petits, 

infantils i juvenils i també un dels balls bàsics del nostre ball de bastons. 

 

A més de bellugar el cos, també varem compartir plegats les inquietuds que 

ens preocupen com a membres de l’entitat..... i tot això mentre els nostres 

dansaires feien una interessant visita guiada a la Casa Castellarnau. 

 

S’ha repartit un extens resum d’aquesta trobada als pares/mares/ 

nens/nenes.  
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ACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONS    

 
Dia 21 d’abril al migdia el Cos de Dansa actuarà al Palau Firal – 40 anys de 
Dow a Tarragona. 
 
Dia 21 d’abril a la tarda Cos de Bastoners i Ball de Valencians cercavila per 
Lleida. 
 
Dies 27 d’abril a 1 de maig, part del Cos de Dansa a Orleans en col·laboració 
amb el Cor Ciutat Tarragona. 
    
Dia 26 de maig al matí el Cos de Dansa actuarà a l’aplec de l’esperit. 
 
 
  

Retaule 15 anys…Retaule 15 anys…Retaule 15 anys…Retaule 15 anys…  

Com tots ja sabeu, es costum tenir un recull fotogràfic i de vídeo (ara ja DVD) 
de cadascuna de les edicions que fem tant del Retaule, com de les Contalles. 
Aquesta darrera edició, en la que es celebren els 15 anys del Retaule, tenir un 
recull d’imatges en DVD ha estat possible gràcies a Lluís Oliver, pare d’un dels 
components del Retaule, ja que una de les càmeres que habitualment porta en 
FER-VI ens "va fer el salt" i no va funcionar. Això va complicar en gran manera 
el muntatge però amb l’ajut de la filmació del senyor Oliver s’ha pogut fer el 
recull d’aquest any, que per ser un any especial, també tindrà aquest DVD 
"especial". Gràcies Lluís !!!   

També dir-vos que si hi ha algú interessat en bones fotografies del Retaule i del 
seguici, les podeu trobar a la botiga del cos del bou, FER-VI. 
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