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Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,
Una nova temporada de Pastorets ja s’ha consolidat i ja en van 49 d’ininterrompudes. Per tant, la
propera, la 2015-2016, s’esdevindrà el 50è aniversari de l’entitat.
I de seguida està dit això: 50 anys, tota una història de Pastorets, gairebé tota una vida dedicada a
la tradició i a la cultura. Arribar fins aquí ho han fet possible centenars, per a no dir milers de
persones del Vendrell i de fóra vila. Persones amb molta dedicació, algunes en moments molt delicats
pel nostre país -anys 60 i 70- que per tal de mantenir i potenciar la nostra llengua i cultura havien
de fer mans i mànigues per sortint-se’n. Afortunadament, ara això no passa, però hi ha un altre
problemàtica: la crisi que ens afecta des de l’any 2007 i que colpeja fortament iniciatives com la
nostra. I si, a més a més, hi afegim el 21 % de l’IVA cultural, com si la cultura fos un capritx de
luxe, aleshores és quant algunes iniciatives com la nostra, malauradament, trontollen o poden
desaparèixer. Per acabar-ho d’adobar ara s’han inventat la reforma fiscal per a entitats sense ànim
de lucre. En fi, que tot en ve de cara.
Amb tot, hem de ser positius i optimistes i encarar el futur amb il·lusió. Això si, sempre amb l’ajut
incondicional de molta gent que fan possible el nostre espectacle i sense oblidar el gruix de socis
que té l’entitat i les col·laboracions i aportacions econòmiques de comerços, indústries, entitats i
institucions. Tot plegat fa que, entre tots, fem possible any rere any que el nostre espectacle sigui
presenciat per molta gent de tot Catalunya.
A tots i a totes moltes gràcies, tant per fer possible l’espectacle com per poder dur a terme totes
les activitats que al llarg de l’any organitza l’entitat. Sense la participació i implicació dels nostres
socis no seria viable ni factible fer-ho.
En el passat Butlletí del mes de desembre, adjuntàvem una foto del Teatre i demanàvem si entre
tots podíem emplenar el pati de butaques.
Doncs si, l’hem emplenat i us en mostrem la
foto.
Novament, moltes gràcies per tot!
Cordialment,

Pep Bargalló
President

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
La propera Assemblea General Ordinària tindrà lloc el dilluns 27 del proper mes d’abril. Adjuntem la
convocatòria corresponen i us recordem que la vostra assistència és molt important.

PARTICIPACIÓ EN LA CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT
Un any més, el grup d’animació infantil
dels Pastorets, amb la seva pròpia
carrossa, ha participat activament en la
cavalcada dels Reis d’Orient repartint
il·lusió i deixant bocabadats els infants en
poder veure, i també tocar, els seus
personatges preferits.

UN ANY MÉS PARTICIPAREM EN LA FESTA DE LA BICICLETA
AMB CARROSSA – 34 ANYS PARTICIPANT-HI
“L’últim diumenge de maig, amb bicicleta vaig”. Per tant, el 31 de maig, un any més l’entitat hi
participarà amb carrossa pròpia, tal com ha fet, ininterrompudament, els últims 33 anys. Recordem
que l’any passat va assolir el segon premi amb la reproducció d’un aparell de ràdio tipus “Capella”
dels anys 1930. Si algú vol col·laborar en la confecció de la carrossa d’enguany, cal que es posi en
contacte amb l’Àngel Aunion, tel. 666 044 665. I si hi voleu participar, ja ho sabeu: l’últim diumenge
de maig us esperem al pàrquing dels col·legis, això sí, s’ha d’ésser soci de l’entitat i portar la
samarreta dels Pastorets (blanca o negre). Qui no en sigui, se’n podrà fer allà mateix i se li lliurarà
la samarreta de l’entitat. Per a més informació, podeu trucar al 977 662 993, Pep Bargalló

AGRAÏMEMT A L’AJUNTAMENT I A LA LIRA VENDRELLENCA
Volem donar les gràcies a l’Ajuntament del Vendrell, al personal adscrit a la Regidoria de Cultura i
als responsables del Teatre Municipal Àngel Guimerà per les seves atencions i predisposició en tot
moment. I també, a la Lira Vendrellenca per les facilitats que hem trobat en tot moment. De tot
cor, MOLTES GRÀCIES per ajudar a que la feina sigui més fàcil i planera. I... fins a la propera
temporada.

80 INSCRITS EN LA CAVALCADA DEL CARNAVAL
Gairebé 80 socis es van inscriure
en la carrossa de l’entitat.
Enguany anàvem vestits d’egipcis.
Cal dir que el grup feia molta
patxoca, així com la decoració de
la carrossa. Vam participar al
Vendrell, a Cunit, a la Platja de
Calafell. a l’Arboç i al Poble de
Calafell. A tots els participants
els fem arribar, adjunta, la
fotografia de record.

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 la crisi general ens afecta a tots plegats, i la
nostra entitat no n’ha quedat al marge: s’han produït baixes, però també hi ha hagut noves altes.
Per a nosaltres és un honor que la gent continuï confiant en la nostra entitat i en els nostres
projectes. A tots, moltes gràcies!

EL GRUP DE CAMINADORS XINO-XANO VAN FENT CAMÍ
L’última sortida de l’any va ser una ruta per
conèixer les masies de Sant Pere de Ribes.
Després de les festes nadalenques amb una
ruta propera però no gaire coneguda, van
anar fins a Calafell passant pel castell de la
Muga i travessant les muntanyes pel camí
de la farigola. Quinze dies després sortien
de Calafell just el dia que celebraven els
Tres Tombs. Van anar fins a Montpeó i en
tornar van poder gaudir de les vistes des de
dalt de la serralada litoral. La següent
excursió va ser per Tamarit, la Punta de la
Mora i Platja Llarga d’Altafulla, on hi ha uns
boscos preciosos i unes platges verges
úniques. La propera sortida serà a Albinyana, passaran pel fondo del Galet i tornaran per la Papiola.
De vegades som molts i de vegades no gaires. Cadascú hi va segons la seva agenda i sense cap
compromís. Fes el pas i vine algun dia a caminar. T’agradarà! Informa-te’n al tel. 699 568 488

ENGUANY NO ACTUARÀ EL COR DE CARAMELLES
Amb causa de diferents circumstàncies amb què ens hem trobat, el Cor de
Caramelles dels Pastorets enguany no sortirà a cantar. No obstant això, no es
descarta tornar a reprendre la secció si els vents són més favorables.

HI HA SOCIS QUE, MALAURADAMENT, ENS HAN DEIXAT
En un col·lectiu de gairebé un miler de socis, no hi ha trimestre que –per
desgràcia- hàgim de lamentar la pèrdua d’algun soci o sòcia de l’entitat, o
d’algun familiar. I 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 la
Sra. M. Carme Rofes Sabaté, sòcia, amiga i actriu des dels inicis dels
Pastorets als anys 60 i que va trepitjar l’escenari fins que la salut li ho va
permetre. La M. Carme ens va deixar el passat 5 d’octubre, a l’edat de 86
anys. Als familiars de tots els que ens han deixat, rebeu en nom de la
Junta el nostre més sincer condol.

ACTIVITAT DELS
Enguany la Tropa s’ha incrementat en dos soldats més
El proper diumenge, 22 de març, la Tropa participarà a la XIX Trobada d’Armats de les comarques
tarragonines a La Pobla de Mafumet.
A més, amb motiu del 75è aniversari dels Manaies de Girona, la nostra Tropa ha estat convidada
perquè una representació participi en els actes d’aniversari. Per això el nostre manaies i el nostre
portaestendard assistiran el proper diumenge, 29 de març, a la trobada de Girona.
Com ja és tradicional, el proper 3 d’abril, la Tropa dels Armats participarà en la Processó del
Silenci del Divendres Sant al Vendrell, conjuntament amb el Misteri Eccehomo de l’entitat.
Vols formar part dels Armats del Vendrell (tropa o percussió)?
Hi ha la possibilitat de formar-ne part com a armat (soldat) o percussió (tabal). Malgrat que la tropa
està completa, si algú està interessat a formar-ne part, cal que es posi en contacte amb el Pep
Bargalló, tel. 977 662 993.
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1R SUPLEMENT
“ELS TOMBAIROTS”
ANADA A VEURE LA COMÈDIA “MALDITA FORTUNA”

Teatre Apolo - Barcelona

Està previst anar-la a veure el proper dijous 4 de juny de

2015. És una comèdia divertida, per passar-ho bé i recuperar tot

el públic que va gaudir amb El sopar dels idiotes. Aquesta és l’obra que esperes amb un tema de
total actualitat: Hisenda! MALDITA FORTUNA presenta personatges que són com nosaltres de
carn i ossos, amb problemes quotidians. Els diners no donen la felicitat però, si es pot, sempre està
bé comprovar-ho.
L’obra està protagonitzada per David Fernández, Marta Capel, Susanna Garachana, Carles
Gilabert, Anna Gras-Carreño, Pep Miràs i Toni Sevilla. Està dirigida per Paco Mir (del
Tricicle).
L’obra comença a 2/4 de 9 del vespre i la sortida amb autocar està prevista a les 6 de la tarda,
des de la parada d’autobusos.
El preu de l’entrada, que inclou també el viatge, és de 29 €. Les places són limitades i el termini
d’inscripció és el proper 20 de maig. Per apuntar-s’hi, cal telefonar al Pep Bargalló (977 662
993).i fer l’ingrés de l’import de les entrades sol·licitades a: Catalunya Caixa, compte dels
Pastorets, núm. ES61.2013.3101.51.0200020501, posant clarament el nom de la/es persones que s’hi
han apuntat. Recordem que per venir amb els Pastorets cal ser-ne soci. Si algú no n’és i vol apuntars’hi, pot fer-ho en el mateix moment d’inscriure’s. L’import de la quota és de 20 € l’any.
Aquesta és una nova oportunitat que la secció Els Tombairots dels Pastorets del Vendrell dóna a les
persones afeccionades al Teatre d’apropar-los amb totes les comoditats. Cal recordar que l’autocar
ens deixa i en recull a la porta del Teatre.

DIFERENTS PERSONALITATS ASSISTEIXEN ALS PASTORETS
Una temporada més, diferents personalitats del món de la política ens van acompanyar. Cal destacar
la presència de la diputada al Parlament de Catalunya, la Sra. Dolors Montserrat, el Sr. Jordi Agràs,
director territorial de Cultura de la Generalitat de Catalunya al Camp de Tarragona, l’alcalde del
Vendrell, Sr. Marí Carnicer, el 1r tinent d’alcalde, Sr. Benet Jané i, entre d’altres regidors, el
regidor de Cultura de l’Ajuntament del Vendrell, Sr. Albert Solé. A la mitja part van saludar
personalment els actors i diferents col·laboradors. Així mateix, la Sra. Dolors Montserrat va signar
al llibre d’honor de l’entitat,
També ens van acompanyar els dibuixants i creadors del clàssic i tradicional calendari i postal de
Nadal, els Sr. Juli Jordán i el Sr. Tran. Finalment, cal destacar l’assistència de Monsenyor Jaume
Pujol i Balcells, arquebisbe de Tarragona i primat, acompanyat, entre d’altres, del rector del
Vendrell, Mn. Joan M. Padrell i del Soci d’Honor de l’entitat i exrector del Vendrell, Mn. Josep M.
Barenys.

SOPAR DE FI DE TEMPORADA DELS PASTORETS GRANS
I COCA I XOCOLATA DELS PASTORETS INFANTILS
Com ja és tradicional, l’últim dia de representació dels Pastorets té lloc el sopar de fi de temporada,
amb tots els col·laboradors i personalitats que ens acostumen a acompanyar. Enguany novament, va
tenir lloc a la sala Pau Casals de La Lira Vendrellenca, amb la degustació de la també clàssica i típica
coca enramada del Vendrell. Gairebé 150 col·laboradors ens vam aplegar per acomiadar la
temporada. L’acte es va acabar amb els parlaments de rigor.
Així mateix, en acabar la representació dels Pastorets Infantils, enguany es va fer coca amb
xocolata. Cal donar les gràcies a La Lira i al tàg. per cedir-nos els espais corresponents.

125 ANYS DEL NAIXEMENT DE JOAN AMADES I GELATS (1890-1959)
Aquest proper mes de juliol s’escauen els 125 anys del naixement de
Joan Amades i Gelats (Barcelona 1890-1959) el folklorista més
prolífic, tant per materials recercats, continguts com per obra escrita
que ha tingut mai el nostre país.
Joan Amades ha estat una figura destacada en la cultura catalana i el
seu treball a estat essencial per a tots els àmbits de la cultura popular.
Per això la iniciativa de l’homenatge és patrimoni de totes les
associacions que ens dediquem.
Els Pastorets del Vendrell ens adherim a la iniciativa de l’Associació
Cultural Joan Amades per donar a conèixer aquesta figura tan
important per a la cultura i la tradició de casa nostra. Per a més
informació, podeu consultar la web: http://joanamades.cat/125 anys/

Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,
Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Una vegada acabada la temporada 2014-2015 de Pastorets, em plau convocar-te a l‛Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper dilluns, 27 d‛abril de 2015, a 2/4 de 9 del
vespre, a la Sala d‛Activitats a la Nau Polivalent de l‛entitat, al Polígon La Cometa.

ORDRE DEL DIA

1r.- Lectura i aprovació de l‛acta de l‛ultima reunió general.
2n.- Estat de comptes, presentació i aprovació, si escau.
3r.- Informació de la temporada 2014-2015.
4t.- Projectes per a la propera temporada 2015-2016.
5è.- 50è aniversari de l‛entitat.
6è.- Torn obert de paraules.

Tot esperant la teva assistència, rep una cordial salutació,

Pep Bargalló
President
El Vendrell, 9 de març de 2015
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