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Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,
Ja som a les portes de la celebració de les festes de Nadal i Any Nou. Per això, com cada temporada i
seguint la tradició, els Pastorets del Vendrell són aquí per exaltar la bona nova i... quina és la millor
manera de fer-ho? Doncs de la que nosaltres sabem: escenificant i representant els típics i populars
PASTORETS.
Fa 10 anys vàrem emprendre l’aventura d’escenificar uns Pastorets Infantils amb la finalitat que tots
els nens i nenes que tenien inquietuds artístiques poguessin desenvolupar-les de la millor manera
possible: fent Pastorets. Així mateix, també intentàvem crear un pòsit, un planter de futurs actors i
actrius pel Pastorets del Vendrell, cosa que s’ha aconseguit en part. L’única representació d’aquest 10è
aniversari dels Pastorets Infantils del Vendrell, serà el proper diumenge, 23 d’aquest mes de
desembre, a les 5 de la tarda, al Teatre Àngel Guimerà.
Es tradicionals Pastorets del Vendrell tindran lloc els dies: 13, 20 i 27 de gener; 3 de febrer, també a
les 5 de la tarda i al Teatre Àngel Guimerà. Tota la informació la trobareu en els programes adjunts.
Malgrat la profunda crisi que afecta a tot el país i, de la qual nosaltres també en sofrim les
conseqüències (baixa de socis, la manca d’anunciants, retallada ens les subvencions, etc.), hem cregut
convenient -pel bé de tothom i de donar l’oportunitat a poder veure l’espectacle a més personesd’abaixar el preu de l’entrada i instaurar un nou preu per als menor. Per tant, com podreu veure en els
programes, hem passat en el preu de l’entrada dels Pastorets del Vendrell, de 12 € a 10 € i els menors
de 10 anys, a 5 €. Malgrat tot i per tal de millorar l’espectacle, enguany ens hem atrevit a fer
inversions en nous decorats per un valor aproximat de 15.000 €. Tal com diu el refranyer: renovar o
morir i, per tant, hem optat per renovar, a més l’espectacle bé s’ho val.
Siguem positius, tinguem il·lusió, encarem el futur amb optimisme i, malgrat els problemes diaris,
intentem almenys un diumenge a la tarda passar-nos-ho bé assistint a una de les representacions dels
Pastorets, en els quals un grapat de gent fa mesos que hi treballa. Així mateix, tot l’equip tècnic ja
està preparant tot el necessari per oferir, conjuntament amb els actors i actrius, un gran espectacle.
Ara només cal compensar-ho amb la vostra presència al Teatre i emplenar aquest pati de butaques del
Teatre que veieu buit a la foto. Cal anar a veure els Pastorets. Val la pena!
Cordialment,
Pep Bargalló
President

PERSPECTIVA DEL TEATRE MUNICIPAL
ÀNGEL GUIMERÀ

INVITACIONS DELS PASTORETS
Igual que les passades temporades, regalem dues invitacions per soci. Una que es pot utilitzar només
per a la representació dels Pastorets Infantils i una altra que només es pot utilitzar per a qualsevol
de les quatre representacions dels Pastorets del Vendrell. S’ha de tenir en compte que TOTES les
invitacions només es bescanviaran per una entrada, sempre que n’hi hagi per al dia sol·licitat, els
dies de representació, a la taquilla del Teatre, a partir de les 4 de la tarda. Les entrades també es
poden reservar, per a qualsevol de les representacions i dies, al tel. 977 662 993. Recordem que
l’aforament del Teatre és limitat.

OBSEQUI PER ALS NOSTRES SOCIS: CALENDARI DE L’ENTITAT 2013
I CALENDARI DE BUTXACA 2013-2016
Per novè any consecutiu, com ja és tradicional i tenint en compte l’èxit que acostuma a tenir, adjuntem
al Butlletí el calendari de l’entitat 2013. Enguany hem canviat el disseny. Cada mes representa una part
de l’espectacle dels Pastorets. Així mateix, adjuntem un full en el qual podeu intentar pintar-lo. Aquest
és el present que tradicionalment l’entitat fa arribar als seus socis i molts ja l’esperen cada any.
Enguany, excepcionalment, també adjuntem el calendari de butxaca 2013-2016 que s’edita cada quatre
anys. Si algú en desitja més exemplars o fulls per pintar, només cal que els demani al tel. 977 662 993.

PARTICIPACIÓ EN LA CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT
Un any més, el grup d’animació infantil dels Pastorets participarà activament en la Cavalcada dels Reis
d’Orient del dia 5 de gener amb la seva pròpia carrossa i sonorització. Com podeu veure en el programa
general dels Reis que adjuntem, l’entitat l’ha patrocinat.

LA MORT HAURIA DE SER EL FINAL
DE LA VIDA. EL CÀNCER, NO.
Com cada any, des de ja en fa 21, la nostra entitat col·labora decididament, aportant logística i
recaptant fons per a la MARATÓ DE TV3, enguany dedicada al Càncer. Per tan et demanem que a
partir del 16 de desembre, truquis al telèfon 905 11 50 50 o t’acostis a un ServiCaixa. El càncer
és la causa principal de mort de persones entre els 35 i els 70 anys. Tots podem tenir un càncer al
llarg de la nostra vida. Els tumors amb un component hereditari no arriben al 10%. La resta sorgeixen
per múltiples causes lligades al pas dels anys. La lluita contra el càncer és una lluita de tots, de tota la
societat. La salut és el bé més preuat que tenim. Conservem-lo. Col·labora-hi i participa-hi.

AGRAÏMENT ALS ANUNCIANTS, SOCIS I COL·LABORADORS
Volem donar les gràcies a tots els anunciants i col·laboradors que han participat en els programes de
l’entitat amb els seus anuncis. Sabem que són temps molt difícils i, per això, aquestes col·laboracions
són encara més valorades i considerades. A tots, moltes gràcies per la vostra col·laboració. Així
mateix també volem donar les gràcies als socis que incondicionalment continuen fidels a l’entitat.

CÀSTING PER ALS PASTORETS INFANTILS
El passat 7 d’octubre, va tenir lloc, a la sala Pau Casals de La Lira Vendrellenca el càsting dels
Pastorets Infantils d’aquesta temporada, en el qual s’aplegaren més de 40 nens i nenes entre 6 i 14
anys, si bé a l’hora de la veritat, alguns es van tirar enrere. Abans de començar, el director, Pep Vinyes
els va fer una mena d’exercici per trencar el gel i treure’s el “garratibament” de sobre. Cal dir que la
prova fou molt interessant i positiva.
En acabar el càsting, tots es van endur una bossa de llaminadures. Als participants els fem arribar,
adjunta, la foto de record de la seva intervenció i la foto del grup.

SI VOLS PARTICIPAR EN EL CARNAVAL 2013, JA T’HI POTS APUNTAR
Anem de mexicans i mexicanes
Com cada any l’entitat participarà en el Carnaval amb carrossa pròpia tant al Vendrell com a la
comarca. Recordem que els dies són: 8, 9 i 10 de febrer de 2013. En l’actualitat ja hi ha bastants
persones inscrites, tot i que la llista es tancarà definitivament el proper 31 de desembre de 2012.
Per apuntar-te has d’anar a la botiga JAUJA del carrer Alt, núm.31, del Vendrell, telèfon 977 664
762. Allà et demanaran totes les dades personals, talla, telèfon, correu electrònic, etc., per tal de
confeccionar una base de dades i encarregar el vestit a mida. El cost total del vestit, complements,
beguda i confeti, és de 40 € per persona (15 € més barat que l’any passat), independentment de
l’edat i de la talla, ja que el preu és una mitjana de totes les talles. En el moment d’apuntar-te has de
lliurar 20 € a compte. Enguany anirem de mexicans i mexicanes. Recordem que per poder-hi
participar cal ser soci de l’entitat, i que si algú no n’és se’n pot fer al moment. Ser soci comporta
pagar una quota de 20 € l’any. Cal tenir present que tots els menors d’edat que hi participen ho
fan sota la responsabilitat dels seus pares o tutors.

COL·LABORACIÓ AMB EL GRUP PESSEBRISTA I AMB LA XATONADA POPULAR
Com cada any, l’entitat col·labora en diferents iniciatives locals o comarcals. En aquest cas cedint
gratuïtament al Grup Pessebrista del Vendrell l’espai d’una pàgina, a tot color, en el programa general
dels Pastorets.
Quant a la Xatonada Popular, a més a més, també, d’una pàgina a tot color, l’entitat regala unes 300
invitacions infantils per assistir a qualsevol representació dels Pastorets, a tots els nens i nenes que
participin en els cursets infantils. Recordem que enguany la Xatonada Popular serà el diumenge 3 de
febrer, coincidint amb l’última representació dels Pastorets del Vendrell.

JA HA COMENÇAT LA TEMPORADA PELS CAMINADORS XINO-XANO
La secció dels caminadors Xino-xano ja ha començat la temporada, i ho ha fet amb un sopar a la sala
d’activitats de la Nau dels Pastorets per confeccionar el calendari de les sortides d’enguany. De
moment, ja han fet algunes sortides amb una participació molt acceptable. Recordem que la
responsable de la secció és la Teresa M. Heredero, tel. 646 691 669. Si voleu més informació, podeu
accedir a la pàgina web de l’entitat: www.pastoretsdelvendrell.cat: Els caminadors Xino-xano –
Calendari de sortides.

TAMBÉ HI HA SOCIS QUE, MALAURADAMENT, ENS HAN DEIXAT
En un col·lectiu tan important de socis com és el dels Pastorets, que gairebé arriba als 1.100 socis, és
normal que després de passar una etapa per l’entitat, algun es doni de baixa. Atesa la crisi actual,
enguany les baixes s’han accentuat. Però no hi ha any que també hàgim de lamentar la pèrdua d’algun
soci, amic o familiar. A tots els familiars dels que malauradament ens han deixat, rebin en nom de la
Junta el nostre més sentit condol.

AJUT DE L’OBRA SOCIAL DE “LA CAIXA”
Pel projecte denominat XVI TROBADA D’ARMATS DE LES COMARQUES TARRAGONINES,
presentat per la nostra entitat per a la seva inclusió en les propostes dels ajuts d’obra social previstos
en el Conveni signat el 2012 entre la Generalitat de Catalunya i les caixes catalanes, ha estat proposat
pel Departament de Cultura i escollit per la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. L’import
subvencionat per “la Caixa” és de 4.000 €. La secció dels Armats dels Pastorets del Vendrell vol agrair
aquest important ajut, tant a la Generalitat de Catalunya per proposar-lo com a “la Caixa” per
acceptar-lo i atorgar-lo. Aquest import, per a nosaltres és molt important.

HA COL·LABORAT EN LA XVI TROBADA D’ARMATS DE LES COMARQUES TARRAGONINES
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1R SUPLEMENT
LA JUNTA DELS ARMATS DEL VENDRELL CONVIDADA A LA FIESTA DE
CARTHAGINESES Y ROMANOS, A CARTAGENA
El passat 29 i 30 de setembre, una representació de la Junta dels Armats del Vendrell va assistir a la
Fiesta de Carthagineses y Romanos, a Cartagena, tot
acceptant la invitació que els hi havia fet el president de
la Legio Vernácula de Cartagena, el Sr. Pedro Collado, en
el decurs de la seva participació, també com a convidat, a
la XVI Trobada d’Armats de les Comarques Tarragonines,
que va tenir lloc al Vendrell, el passat 25 de març.
Si bé la nostra intenció era d’anar tot el dia vestits de
“paisà” una vegada allí ens vam trobar que tenien
preparats diferents túniques per a tots nosaltres que,
evidentment vam acceptar i, per això, vam participar al fi
de festa del dissabte. També vam tenir temps per a fer
turisme, recordant els anys que vam desfilar pels
diferents indrets de la població, el camp de batalla, el desembarcament, etc. També vam poder gaudir
de la bona taula amb un ambient molt entranyable i una companyonia excepcional.

COL·LABORACIÓ EN LA II JORNADA SOLIDÀRIA 2012
El passat dissabte 1 de desembre, al Complex Esportiu del Club Tennis Vendrell va tenir lloc la II
Jornada Solidària, amb la participació d’entitats del Vendrell i l’organització de diferents activitats
esportives. El material, els aliments i els diners que es van recollir anaven destinats a diferents ONG,
així com per la Marató de TV3, Creu Roja, Càritas, etc. Els Pastorets del Vendrell vam col·laborar a la
Jornada, tal com vam fer, també, l’any passat.

CAMPANYA DE CAPTACIÓ DE NOUS SOCIS
Ja sabem que són temps molt difícils perquè algú es faci soci d’alguna entitat, més aviat són temps de
donar-se de baixa, però no per això hem de desistir d’intentar-ho. Amb l’enunciat de fes-te’n soci per
menys de 0,06 € el dia, intentarem arribar a aquelles persones que estimen la cultura i les tradicions
i que no en són socis. També us demanem si teniu algun company, amic, familiar, etc. que se’n vulgui fer
es posi en contacte amb nosaltres, al tel. 977 662 993. Moltes gràcies per intentar-ho!

BENVINGUDA ALS NOUS SOCIS
Una vegada més ens hem de felicitar i donar la benvinguda als nous socis a la gran família dels
Pastorets del Vendrell. Hem de tenir present que, malgrat la crisi general que també ens afecta,
encara hi ha persones que creuen en els nostres projectes. Per a nosaltres és un honor que la gent
continuï confiant en la nostra entitat. No obstant això, enguany hem de lamentar la baixa d’alguns socis
que, malgrat la voluntat de voler continuar amb nosaltres, la realitat de la vida va per un altra camí.
Esperem i desitgem que torni un altre vegada la bonança i aquesta mala època que estem passant i que
afecta a tantes famílies aviat ja formi part de la història. A tots moltes gràcies i endavant!

PARTICIPACIÓ DELS PASTORETS EN EL SOPAR SOLIDARI DE NADAL
EN BENEFICI DE L’ONG ESPORT SOLIDARI INTERNACIONAL
Els Pastorets del Vendrell, com a entitat socialment responsable, col·laboren amb l’ONG Esport
Solidari Internacional, que presideix el senador vendrellenc Sr. Josep Maldonado. Per això, el passat
divendres 30 de novembre, en un Restaurant de Barcelona es va celebrar el tradicional Sopar Solidari
de Nadal, en el qual s’aplegaren més de 500 persones del món de la cultura, de l’esport, de
l’empresariat, dels mitjans de comunicació, etc. de tot Catalunya. En representació dels Pastorets, hi
va assistir el president, Pep Bargalló. L’acte fou molt emotiu i solidari. Tots els fons que es van recollir
van adreçats a l’ONG Esport Solidari Internacional, que sobretot treballa per als nens i nenes
d’Àfrica.

VOLS DONAR A CONÈIXER LA TEVA EMPRESA, ENTITAT, ETC., PER
MITJÀ DEL BUTLLETÍ DELS PASTORETS DEL VENDRELL
Són diverses les empreses i entitat que han utilitzat el servei de mailing dels Pastorets per tal de
donar a conèixer aquell producte, aquella oferta, aquell servei., etc., tot adjuntant la seva promoció en
el Butlletí trimestral que edita l’entitat. Creiem que és una publicitat del tot efectiva i directe, que va
adreçada i arriba personalment als gairebé 1.100 socis que té l’entitat. Qui hi estigui interessat pot
demanar informació al tel. 977 662 993, Pep Bargalló.

DIVERTIDÍSSIMA L’OBRA “TOC-TOC”
AL TEATRE BORRÀS DE BARCELONA
La secció dels Pastorets, els Tombairots, el passat dijous, 8 de novembre es van desplaçar al Teatre
Borràs de Barcelona, per veure l’obra TOC-TOC. Les més de 30 persones que hi van assistir van gaudir
d’allò més, amb una comèdia irresistible, tal com deia l’enunciat, i que de debò va fer que en tot
moments estiguessin pendents dels diferents esquetxos que s’anaven sovintejant. Cal dir que el fet
d’estar a les files 3, 4 i 5 van ajudar a que es perdés el mínim del text, atesos els continus somriures
dels assistents. És una llàstima que en aquestes sortides, malgrat les immillorables condicions del
desplaçament i la bona situació que sempre gaudim en les localitats, no tingui més ressò. A part d’això,
en nom de l’entitat volem donar les gràcies a l’empresa d’autobusos HILLSA BUS, i en particular al seu
propietari, el Sr. Ramon Monasterio Figueras, per les quantitats de facilitats que sempre trobem, en
tot moment i de tot tipus. Moltes gràcies, Ramon.

