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Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,
A les portes de l’estiu parlar de Pastorets pot semblar insòlit, però no és tan estrany si llegim fil per
randa l’eslògan de l’entitat: tot l’any fem cultura, ja que continuem duent a terme activitats i en
tenim altres de previstes per als propers mesos.
Com podreu veure en aquest Butlletí ha estat un no parar. El nombre de socis participants en algunes
activitats ha estat molt considerable, i en altres no tant, i això és el que tenen les entitats vives: que
cadascú pot escollir el que més li agrada o l’interessa.
L’important és que l’entitat organitzi activitats i que el soci se n’assabenti, i per això cal estat a
l’aguait del Butlletí, per estar al dia de les activitats que realitzarem. Moltes gràcies a tots per fer-ho
realitat!
Cordialment,

Pep Bargalló
President
ooOoo

PEP BARGALLÓ, REESCOLLIT PRESIDENT DE L’ENTITAT
En el decurs de l’Assemblea General Extraordinària celebrada a les instal·lacions de l’entitat el passat
22 d’abril, es va acordar per unanimitat reescollir, per un període de quatre anys més. Pep Bargalló
com a president de l’entitat.
Per tant, la Junta Directiva queda constituïda de la manera següent: President: Pep Bargalló –
Vicepresident: Àngel Aunion - Secretària; Àngels Aunion – Tresorer: Jordi Urgell – Vocals;
Daniel Manyé i Josep Manuel Piñol.
Així mateix, també es va aprovar per unanimitat
nomenar Pep Vinyes com a director dels
Pastorets per a la propera temporada 2013-2014.
El president agraeix el suport a totes les
persones que li van fer costat a l’Assemblea, i
també als socis que van autoritzar la seva
representació.

La Junta Directiva i el Director

ELS CAMINADORS XINO-XANO ACABEN LA TEMPORADA
La temporada de la secció de caminadors Xino-xano va finalitzar el passat 9 de juny amb la sortida de
cap de setmana a Xerta, on es van hostatjar en una casa de colònies. Aquesta temporada ha estat molt
profitosa, tant pel variat calendari de les sortides com per la incorporació de nous membres a la
família de caminadors. Ara ja es començarà a treballar per la temporada següent. Esperem que passeu
un bon estiu!

15È ANIVERSARI DEL COR DE CARAMELLES DELS PASTORETS (1998-2013)
Per 15è any consecutiu, sota la batuta de l’Anna Ibarz, el Cor de Caramelles dels Pastorets del
Vendrell va entonar el passat 30 de març, Dissabte de Glòria, diferents melodies típiques i populars
de Pasqua.
Com ja és tradicional i, des de la primera actuació, l’any 1998, van començar la cantada a les 12 del
migdia a la Residència d’Avis de la Muntanyeta, per continuar tot seguit per diferents indrets del
Vendrell, fins i tot dins el Mercat Municipal, on els
paradistes van agrair la presència del cor.
Per finalitzar i celebrar l’aniversari, més de quaranta
persones es van aplegar a la Sala d’Activitats de
l’entitat per fer un dinar de germanor, amb el
corresponent pastís regat amb cava. Com ja és costum,
l’entitat va oferir un present a la directora per acollirnos una temporada més. Als components del cor, els
fem arribar, adjunta, la fotografia de record.
Moltes gràcies per participar-hi i....fins l’any que
ve!!

BENVINGUDA ALS NOUS SOCIS
Malgrat els temps actual, són d’agrair les persones que volen participar i col·laborar amb l’entitat tot
fent-se’n socis. Per tant, a tots els donem la nostra més cordial benvinguda!

TAMBÉ HI HA SOCIS QUE.... MALAURADAMENT ENS HAN DEIXAT

P. LL. BENAIGES

En un col·lectiu d’un miler de socis, gairebé no hi ha trimestre que per desgràcia
hàgim de lamentar la pèrdua d’algun soci o sòcia de l’entitat, o d’algun familiar.
Però a vegades cal fer-ne esment personal per la vinculació que tenia o va tenir
amb l’entitat. En aquest cas, cal recordar la mort de l’íntim amic, soci i
col·laborador dels Pastorets del Vendrell, Pere Lluís Benaiges Olivé, que ens va
deixar el passat 2 de juny, a l’edat de 61 anys. Cantaire del Cor Orfeó, a les
representacions dels Pastorets, entrenador de l’equip de Futbol Sala, component
de la percussió del Drac de Foc El Cabrot i timbalet dels Armats del Vendrell,
fins que la salut li va permetre. Un gran col·laborador que no tenia un no i que era
molt amic dels seus amics. Als familiars de tots els que ens han deixat, rebeu en
nom de la Junta el nostre més sincer condol.

ELS PASTORETS COMPREN UNA CAMBRA FRIGORÍFICA
PER A CÀRITAS DEL VENDRELL
Com cada any, els Pastorets del Vendrell com a entitat socialment responsable destina una part de la
recaptació a una finalitat benèfica. El passat 6 de maig, i gràcies a l’assessorament tècnic del
col·laborador de Càritas Sr. Pere Amorós, del Restaurant-Pizzeria Trastevere, els Pastorets van fer
lliurament a Càritas del Vendrell d’una cambra frigorífica, nova per estrenar, de mides 1.390 mm de
llarg; 2.115 mm d’alt i 1.700 mm de fons, amb una potència de 590 frig., una capacitat de 1.130 litres i
nou prestatges.
Gràcies al Banc dels Aliments, aportacions de particulars, sopars solidaris, festivals i altres
iniciatives, es van aconseguint, de mica en mica, menjars i productes del tot necessaris per ajudar el
nombre, cada vegada més important de persones necessitades, però els mancava una cambra
frigorífica, una mica voluminosa, per a guardarhi els productes que necessiten guardar-se en
fred.
A l’acte de lliurament va assistir-hi el president
de Càritas, Joan Carles Guitart, el col·laborador
Basilio Alonso, el president dels Pastorets, Pep
Bargalló, el tresorer, Jordi Urgell i el regidor de
Benestar Social, Hermini Caballero.
El
president de l’entitat va comentar que enguany
es feia un esforç econòmic considerable per
poder solucionar aquest problema, però la
finalitat prou s’ho val.

A PROPOSTA DE LA JUNTA, L’ASSEMBLEA
GENERAL ORDINÀRIA APROVA L’ADHESIÓ
DELS PASTORETS DEL VENDRELL A L’
A proposta de la Junta Directiva, l’Assemblea General Ordinària del passat 22 d’abril, per unanimitat
dels assistents va aprovar que l’entitat ELS PASTORETS DEL VENDRELL s’adherís a l’ASSEMBLEA
NACIONAL CATALANA (ANC).
L’objecte de l’ANC és la conscienciació i la mobilització de la majoria de la població de Catalunya per
tal que es puguin aconseguir, de forma pacífica i democràtica diferents objectius nacionals.
Qui desitgi obtenir més informació, pot posar-se en contacte amb l’ANC www.assemblea.cat o al
telèfon 93 535 0979.

ASSISTÈNCIA A L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
I A LA TROBADA DE GRUPS DE PASTORETS
El director, Pep Vinyes i el president, Pep Bargalló, van assistir el passat 13 d’abril a Sitges, a
l’Assemblea General Extraordinària de
la Coordinadora de Pastorets de
Catalunya i a la posterior Trobada de
Grups de Pastorets. Es va tractar, entre
d’altres, el tema de: Els Pastorets.
Patrimoni Cultural de Catalunya?
Formem part dels fonaments d’una
nova Catalunya? Com a convidats a la
xerrada col·loqui hi van assistir els Srs.
Bienve Moya Domènech i Víctor Cucurull
Miralles. Va ésser una Trobada molt positiva i profitosa que es va allargar fins ven entrat el migdia.

POTS APROPAR-TE A
DONAR SANG:
EL VENDRELL
28 DE JUNY DE 17:30 A 21H
29 DE JUNY DE 9 A 13H I
DE 17:30 A 21H
CENTRE CÍVIC L’ESTACIÓ
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1R SUPLEMENT
FESTA DE LA BICICLETA – 1R PREMI DE CARROSSES D’ENTITATS.
32 ANYS PARTICIPANT-HI ININTERROMPUDAMENT
El passat diumenge, 26 de maig, va tenir lloc la 71a edició de
la Festa de la Bicicleta. La nostra entitat va assolir, per
segon any consecutiu, el 1r premi en l’apartat de
Carrosses d’Entitats, amb una reproducció d’un cotxe
Cadillach del 1930 en el qual no faltava detall. A la
construcció s’hi va emprar ferro, fusta, plàstic, metacrilat,
alumini, cartró, escuma, inoxidable, porexpan, etc. Cal dir
que va ser l’atracció de la festa i que vam rebre un elevat
nombre de felicitacions, recompensa de molts dies i moltes
hores de feina i
dedicació. També
es va poder escoltar diferents melodies, per mitjà de la
megafonia que es va instal·lar per a l’ocasió. A part de la
carrossa, hi van participar gairebé 25 col·laboradors, tots
amb la samarreta blanca al·legòrica de l’entitat. En acabar,
i com ja és tradicional, tots plegats van arrodonir la diada
amb un dinar de germanor a la Nau de l’entitat. Als
assistents a la festa, els fem arribar, adjunta, la
fotografia de record. A tots, molts gràcies per
participar-hi.

PER SEGON ANY CONSECUTIU l’ENTITAT PARTICIPARÀ AL
CARNAVAL D’ESTIU DE CALAFELL
Per segon any consecutiu, l’entitat participarà el proper dissabte, 6 de juliol, a les 22 h, al Carnaval
d’Estiu de Calafell, amb la mateixa carrossa
del Carnaval d’Hivern. L’inici de la rua és al
davant del Port de Segur. Tothom que ja va
participar a l’hivern pot assistir-hi amb la
mateixa disfressa. L’entitat es fa càrrec de
totes les despeses (assegurança, beguda,
combustible, etc.). Qui vulgui venir només cal
que faci cap el dia, l’hora i al lloc que hem
esmentat més amunt. Vine i passa-t’ho bé!
L’any passat l’assistència de participants de
l’entitat va ésser bastant fluixa. Mirem,
entre tots, que enguany la representació
dels Pastorets faci goig. T’hi esperem!

PARTICIPACIÓ DELS ARMATS DEL VENDRELL A LA XVII TROBADA
D’ARMATS, A L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
El passat 17 de març, el Armats del Vendrell van participar a la XVII Trobada d’Armats de les
Comarques Tarragonines, a l’Espluga de Francolí, en la qual s’estrenava el nou Manaies, el Sergi
Gonzàlez que ho va fer d’allò més bé. Cal dir que es van fer diferents exhibicions durant el recorregut
i a la plaça principal es va acabar l’actuació amb l’estrella. Als components de la tropa, els fem
arribar, adjunta, la foto de record. Com és tradicional el passat 29 de març, Divendres Sant, es va
participar a la Processó del Silenci, conjuntament amb el Misteri Eccehomo, de l’entitat. A causa de
les inclemències meteorològiques es va haver d’escurçar el recorregut. Així mateix volem donar les
gràcies a la Lira per cedir-nos la sala Pau Casals per a canviar-nos i posterior xocolatada.

Organitzat per l’entitat, dins la secció dels Tombairots, gairebé 100 persones es van desplaçar, amb
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2N SUPLEMENT
GAIREBÉ 100 PERSONES ASSISTEIXEN AL TEATRE VICTÒRIA A VEURE
“LA FAMÍLIA IRREAL. EL MUSICAL”
Organitzat per l’entitat, dins la secció dels Tombairots, gairebé 100 persones es van desplaçar, amb
dos autocars, el passat divendres 17 de maig, a veure l’obra “La Família Irreal. El Musical”.
Cal dir que tothom s’ho va passar d’allò més
bé, era un continu de riures davant les
sàtires, els cants i les indirectes dels
actors cap a la casa reial borbònica. Cal dir
també que la bona situació en la qual
estaven els assistents dels Pastorets (fila
de 8 a 13) ajudava a comprendre millor
tots els gags i poder albirar de prop la
quantitat de fisonomies que feien, el
maquillatge i les expressions que en tot
moment feien servir.
En resum, un gran vespre en el qual tot
plegat va anar rodó del tot. Cal agrair el
Sr. Ramon Monasterio, de l’empresa
Autocars Hillsa les facilitats que sempre
ens dóna a l’hora de desplaçar-nos.
ELS ACTORS I ALGUNES DE LES PERSONES ASSISTENTS

L’ENTITAT S’HA ASSOCIAT A LA PLATAFORMA PER LA LLENGUA
La Plataforma per la Llengua és una organització no governamental, nascuda l’any 1993, que treballa
per promoure la llengua catalana com a eina de cohesió social.
Treballa a tot el territori de parla catalana i, des d’una perspectiva transversal, desenvolupa
actuacions en pro de la llengua catalana en l’àmbit socioeconòmic i audiovisual, en l’acollida lingüística
als nouvinguts, en les universitats i en l’educació i a les administracions, entre d’altres.
Els èxits aconseguits per la plataforma han portat reconeixements com el Premi Nacional de Cultura
2008 a la Projecció Social de la Llengua Catalana, atorgat per la Generalitat de Catalunya. Si algú
desitja més informació pot adreçar-se a: www.plataforma-llengua.cat. En moments com aquests en
què la nostra llengua està més atacada i menyspreada que mai, hem cregut que cal fer-hi alguna
cosa i posar-hi el nostre petit gra de sorra.

COL·LABORACIONS A DIFERENTS ENTITATS I/O COL·LECTIUS
Al llarg de l’any, l’entitat participa o bé col·labora en diferents esdeveniments del Vendrell i fins i tot
de la comarca, a part de la publicitat que, de moment, l’entitat va renovant cada any a diferents
entitats i associacions del Vendrell.
Últimament s’ha col·laborat en diferents manifestacions com:
- Rua dels Campions de la Copa de la Cers d’Hoquei del Club d’Esports Vendrell (walkies i
Generadors)
- La Ballaruga, festival del dia 8 de juny (màquina de fum)
- Biblioteca Terra Baixa, acte de cloenda de les visites escolars (invitacions dels Pastorets per la
propera temporada 2013-2014).
- Escola Bressol del Puig, representació de la llegenda de Sant Jordi (decorats corporis)
- Futbol femení U E El Tancat (ajudar al finançament d’una pancarta)
- Foment Sardanista/Dansaires del Penedès (promoció ballades d’estiu i anunci contracoberta
programa general)
I segurament encara ens deixem alguna col·laboració....., a banda de les petites ajudes i col·laboracions
a diferents entitats del Vendrell. mitjançant publicitat o anuncis.

CAMPANYA PER A CAPTAR NOUS SOCIS
Ja sabem que són moment molt complicats per engegar una campanya de captació de nous socis per a
l’entitat, som conscients del moment en què estem immersos tots plegats, però també som realistes i,
malgrat que les coses no van com voldríem, també és cert que s’ha de tenir una mica més d’alegria,
d’esperança i d’il·lusió i, tenir en compte que no tothom va tan malament, que són moltes les persones
que poden destinar menys de 0.06 cèntims al dia per a la quota de soci dels Pastorets, (20.00 € l’any).
El què passa, potser, és que ningú els ha dit si volen formar part dels Pastorets, aquesta serà la nostra
feina. Per cert, si pots, ajuda’ns i porta’ns un nou soci, sincerament t’ho agrairem.

RECTA FINAL DE NOVA WEB DE L’ENTITAT
Ja fa dies que estem remenant el tema de la nova web de l’entitat, s’hi està treballant i esperem que
en el proper Butlletí del mes de setembre us puguem dir que ja la podeu visitar. De moment la que
tenim està del tot operativa.
Avui dia tenir una web en condicions i al dia és el més important per a qualsevol entitat o empresa, les
noves tecnologies i els mitjans d’informació ens porten cap aquí i, per tant, cal posar-nos al dia.

VOLS FER ARRIBAR LA TEVA PUBLICITAT AMB EL BUTLLETÍ
Si t’interessa que la teva empresa o els teus productes arribin a més de 1.000 famílies per mitjà del
Butlletí trimestral de l’entitat, telefona al 977 662 993 i en parlarem.

