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OCTUBRE/NOVEMBRE    FULL INFORMATIU 
Núm. 139        4a  època   

 

    

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
 
 
Recuperar o refer el patrimoni cultural català és un dels objectius que la 

societat catalana té en aquests moments i és tasca de tots portar a terme. Des 
del nostre esbart contribuïm amb el nostre granet de sorra intentant recuperar i 
donar a conèixer danses tradicionals sovint oblidades. Balls que conjuntament 
amb altres aspectes de la cultura han fet de nosaltres el poble que som en 
aquests moments, que ens reconeguem sota la paraula Catalunya. 
 
Aprofitarem aquest número de la nostra revista per fer-vos alguna proposta de 

visita cultural partint de l’anàlisi del nostre nom.   
 
L’origen de la paraula Catalunya té un origen incert però una de les teories més 

acceptades és aquella que fa referència al terme castlà o catla, mot que prové 
del francès chastelain i châtelain (el governador d’un castell), i d’aquí amb 
l'adició del sufix -ia donaria lloc a les formes llatines de Catalonia i Catalaunia, 
que seria terra de castells. Aquesta hipòtesis pren força si mirem enrere, si 
rememorem la nostra historia i tornem a la època on gran part del territori 
estava ple de castells, de senyors i de vassalls, de comtes i comtesses... 
 
Parant-se a pensar, potser si que els castells i Catalunya tenen una relació 

important però llavors...que se’n ha fet d’aquells castells que probablement són 
l’origen del nom del nostre país? La veritat és que molts d’ells estan en un estat  
d’abandó, ruïna  o fins i tot enderrocats, però encara tenim la sort de conservar-
ne alguns no gaire lluny de casa nostra. 
 
La tardor que ja deixa entreveure el Nadal, potser més per les ganes que tenen 

els botiguers de que ens gastem els pocs estalvis que van quedant que per 
proximitat real, és temps de panellets i castanyes però també d’excursions i de 
bolets.  I en una d’aquestes sortides recomanen perdre’s pel castell del Catllar. 
N’hi ha d’altres com el d’Escornalbou, el de Siurana o el de Miravet però el del 
Catllar és a tocar de casa, ara mateix en fase de restauració, i és una excusa 
perfecta per gaudir dels paisatges que habitualment no ens parem a contemplar 
i amarar-nos d’una mica de cultura catalana diferent a la que nosaltres com 
Esbart estem acostumats. 
 
Us desitgem a totes i a tots una bona Tardor!!!!!!  
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    DIA DEL SDIA DEL SDIA DEL SDIA DEL SOCIOCIOCIOCI    

    
 Anunciem a tots els socis que durant el vespre del dia 12 i el dia 13 de 

Desembre és portarà a terme la Diada del Soci, així que aneu reservant aquests 

dies. En el proper número de la nostra revista us informarem dels horaris i 

activitats que es duran a terme per commemorar aquest dia. Us esperem veure a 

tots. 

    

    CONCURS DE PESSEBRESCONCURS DE PESSEBRESCONCURS DE PESSEBRESCONCURS DE PESSEBRES    

        
 Ja podeu anar escalfant motors i començar a treure les figuretes del PESSEBRE!! 

El dia 13 de Desembre (dia del Soci), és farà l’exposició i es donaran a conèixer 

els resultats del concurs en les diferents categories:  

 

A. La categoria INFANTIL, que inclou els participants fins als vuit anys. 

B. La categoria JUVENIL, que inclou els participants dels nou als quinze anys. 

C. La categoria GRAN, que inclou la resta de participants. 
 

  Animeu-vos a participar tot seguint les bases que us adjuntem amb el present 

número de la revista. 
 

 

 

 

    AGRAÏMENTAGRAÏMENTAGRAÏMENTAGRAÏMENT    
 

 En aquest Tornem-hi volem 

agrair la col�laboració de la 

MERCERIA JUANI del c/ 

López Peláez que com des 

de fa uns anys cedeix una 

part del seu aparador a 

l’esbart per les festes de 

Santa Tecla. Aquí en teniu 

una fotografia.  
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AAAANIVERSARISNIVERSARISNIVERSARISNIVERSARIS    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    

    

NANANANAIXEMENTSIXEMENTSIXEMENTSIXEMENTS    
 
Hem de donar la benvinguda a un altre membre de la família de l’Esbart que va 

néixer el passat dia 25 d’octubre: en Gabriel LLorach Roca, fill d’en Carles 

LLorach i la Susi Roca. 

 

Moltes Felicitats!!!! 
 
 
 
 

LOTERIA DE NADALLOTERIA DE NADALLOTERIA DE NADALLOTERIA DE NADAL    

Ja tenim reservat el número de l’Esbart que és el 45009 que podreu trobar 

a l’administració nº 12 del carrer Ramon i Cajal. Espavileu a comprar-ne, no es 

doni el cas que ens toqui i vosaltres no en tingueu.     

 

CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 2016CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 2016CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 2016CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 2016    

A la web www.candidatecities.com trobem la llista 

de les ciutats candidates per ser capital europea de 

la cultura al 2016. Ajudem a la nostra ciutat a 

aconseguir-ho, és molt fàcil. Només cal entrar a la  

pàgina, seleccionar el país i triar Tarragona entre les candidates. Entre tots ho 

aconseguirem. 

 

                                                                                              

OCTUBRE 

 
- DIA 3 , ELOI SANCHEZ 
- DIA 5, PAU SANCHIS 
- DIA 6, ARIADNA INVERNON 
- DIA 8, MIRIAM VISO 
- DIA 9, PAU GUIRRO 
- DIA 9, MONTSERRAT BADIA 
- DIA15, MODEST SEGARRA 
- DIA 15, JOSEP MARTÍ CALLAU 
- DIA 17, AIDA JIMENEZ 
- DIA 19, CARLES LLORACH 
- DIA 21, SERGI GUASCH 
- DIA 25, MERITXELL BERGUA 

NOVEMBRE 
 
- DIA 6, XAVIER CALLAU 
- DIA 10, ANNA CASTELL 
- DIA 12, MIQUEL ANGEL DIAZ 
- DIA 15, MARIONA PRUNERA 
- DIA 15,  ISABEL LOPEZ 
- DIA 20, MAGI CASTELL 
- DIA 21, ALBA GARCIA 
- DIA 22, NURIA FERNANDEZ 
- DIA 28, ELISABETH CASTELL 
- DIA 30,  CATERINA MASANA 
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PAINTBALLPAINTBALLPAINTBALLPAINTBALL    

    
Estimats amics, aquest any volem organitzar un Paintball per tots nosaltres, 

però necessitem que us hi apunteu!!! 
 

El dia encara no està decidit però segurament serà un dissabte de Desembre, si 

som suficient gent. El preu és de 22€ i les recàrregues van a part, cada una a 6€. 

Poden venir tots els majors de 18 anys i també a partir dels 16 amb autorització 

dels pares. Per apuntar-vos heu de contactar amb en Jaume Guasch a aquest 

número de telèfon 667-55-30-44. 

    
    

COJACOJACOJACOJA    
 

Busca aquests sis Balls i trobaràs la paraula clau que et demanem, quan l’ hagis 

trobat escriu-la en un paper, juntament amb el teu nom i porta-la a l’Esbart que 

entraràs en un sorteig!!! 

 
1               

2                 

3            

4            

5               

6        

 
1- Ballat per la secció Juvenil. És una Sardana curta. 
2- Era ballat per Carnaval. 
3- Allò que va enganxat a les polaines. Sinònim. 
4- Recipient on antigament és posava l’aigua per poder-la transportar. 
5- Ball de Festa Major. 
6- Indi talòs. 

ESBART SANTA TECLA 
Soler, 18 baixos 

430001  TARRAGONA 
 

Apartat 508 – 43080 TARRAGONA 
 

TEL. 977 230 663 
e-mail: estecla@estecla.cat 

www.estecla.cat 
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XXè.  CONCURS  PESSEBRISTA  "EN  MINIATURA"  
 

 B  A  S  E  S 
  
1.-Organitzat per l'Esbart Santa Tecla de Tarragona, es convoca el XXè. Concurs de Pessebres "EN   
MINIATURA".  
 
2.-   En el mateix, hi podran prendre part TOTS els components de l'ENTITAT que ho desitgin. 
 
3.-   El concurs es divideix en tres categories: 

A. La categoria INFANTIL, que inclou els participants fins als vuit anys. 
B. La categoria JUVENIL, que inclou els participants dels nou als quinze anys. 
C. La categoria GRAN, que inclou la resta de participants. 

  
4.-  Les obres hauran de reunir les següents condicions: 

a) A la categoria INFANTIL, seran acceptades les obres que sobre tauler no 
sobrepassin les mides de 40x40 cm i les figures no sobrepassin la mida de 7 
cm d'alçada. 

b) Per les categories JUVENIL i GRAN, es tindrà en compte, que les figures no 
sobrepassin la mida de 6 cm d'alçada i que el conjunt en general del pessebre 
pugui denominar-se "MINIATURA" i que mai no sobrepassi les mides 
40x40x40 cm 

c) Les figures hauran d’ésser les anomenades “clàssiques”. 
5.- Es valorarà la part artística, decorativa, paisatgística i detalls adients i de bon gust. 
 
6.-Es recolliran les obres el dia 13 de desembre a partir de l’inici de les activitats al local (C/Soler, 
núm. 18) on tindrà lloc el “DIA DEL SOCI”. 
 
7.-  El jurat estarà compost per tres persones escollides per la Junta Directiva. 
 
8.-S’adjudicaran dos premis per cadascuna de les categories i un record per a tots els participants, 
que seran entregats, el mateix dia 13. 
 
9.-La COMISSIÓ ORGANITZADORA, estarà composta per els membres de la COJA. 
 
10.- La COMISSIÓ ORGANITZADORA, es reserva el dret de poder modificar les presents 
BASES, si les circumstàncies així ho exigeixen. 
 
11.-  El fet d'inscriure's en el concurs, suposa la implícita acceptació d'aquestes bases.  
 
12.-  Les obres que no s'atenguin a les presents BASES, seran rebutjades per la COMISSIÓ. 
 
13.-L'Esbart no es fa responsable de la pèrdua o deteriorament de les obres presentades al 
Concurs. 
 
14.-El veredicte del JURAT, serà INAPEL.LABLE. 
 
 
      Tarragona, novembre de 2008 
      LA COJA (comissió organtizadora de jocs i activitats 

 


