Butlletí Infomatiu

ANY XXIX · NÚM. 109 · DESEMBRE 2015

SUMARI

Escrit del president
Participació de la Grossa
Invitacions dels Pastorets
Obsequi als nostres socis
Participació cavalcada Reis d’Orient
Càsting Pastorets Infantils
Participació Ofrena Floral
11 setembre
Carnaval 2016
Començament temporada Xino-Xano
Recordatori socis que ens han deixat
Assistència Fira Sta. Teresa
Actes motiu 50è Aniversari
Marató TV3
Reunió informtiva col·laboradors
Agraïment als anunciants, socis i
col·laboradors
Benvinguda als nous socis
Sopar solidari ESI
Festival LLucifers i Satanassos a
Girona
Punt de llibre centanari Folch
i Torres
Col·laboració grup pessebrista i
Xatonada Popular
Els Tombairots
XXV Aniversari recuperació Armats
del Vendrell

anys

TEMPORADES: 1965-1966/2015-2016

Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,

Si estem a les portes de les festes de Nadal, això vol dir... que els Pastorets del
Vendrell, amatents, ens tornen a picar a la porta perquè estiguem a l’aguait.
Aquesta temporada, però, és diferent de les altres. S’esdevenen 50 anys
d’escenificacions ininterrompudes dels nostres Pastorets i, per això, hi haurà
novetats i canvis. L’obra que s’escenificarà és inèdita. Es tracte d’un recull de
les tres obres que s’han representat en aquest mig segle, una adaptació feta “a
mida” i que esperem que sigui del grat de tothom. Perquè no sigui feixuga, la
durada és d’unes dues hores i no hi haurà mitja part. A més a més, s’escenificarà
una sessió especial d’aniversari, el dissabte 30 de gener, a les 10 de la nit, que
no anirà numerat... (i –de moment- no puc explicar res més).
Últimament l’entitat ha renovat gairebé tota la decoració corpòria, però mancava
un decorat que hem esperat a fer-lo aquesta temporada coincidint amb l’aniversari:
la cova, espectacular i costosa econòmicament, però que farà que l’últim quadre
de la representació esdevingui, encara més, una escena apoteòsica. Aquest
decorat ha estat dissenyat pel Jordi Urgell Servé, cap d’Escenografia dels nostres
Pastorets. També tenim previst fer més actes per anar celebrant l’aniversari,
alguns dels quals figuren en aquest Butlletí, i d’altres caldrà esperar el proper
Butlletí del mes de març.
Ara només ens cal la vostra presència al Teatre i emplenar el pati de butaques.
Cal anar a veure els Pastorets, mantenim i conservem les tradicions Val la
pena!
Cordialment,

977 662 993
696 446 885
C. Dr. Robert, 33
43700 El Vendrell
info@pastoretsdelvendrell.cat
www.pastoretsdelvendrell.cat
Els.Pastorets.del.Vendrell
COL·LABORA:

www.copisteriasprint.com

Av. Baix Penedès, 17-19 L2
43700 El Vendrell
0,20€
Tel. 977 66 51 22
info@copisteriasprint.com
Av. Jaume Carner, 32
43700 El Vendrell
Tel. 977 66 01 84
impremta@copisteriasprint.com

11.966

Pep Bargalló
President

Com a reconeixement al nostre aniversari, us adjuntem una participació
de 0,20 €. de la loteria de Catalunya, la Grossa de Cap d’any, del número
11.966. No és un número qualsevol: representa l’1 de gener de 1.966,
data de la primera representació dels anomenats aleshores, Pastorets
Musicals del Vendrell.

Dipositari:

Sorteig a celebrar el proper
dia 31 de desembre de 2015.
El portador interessa la quantitat
de 0,20€ al número:

11.966

El millor de la Grossa és compartir-la;
per això esperem i desitgem que, tots
plegats, tinguem sort i la puguem
compartir.
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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 d’una hora abans de
començar la representació. Les entrades també es poden reservar, per
a qualsevol de les representacions, llevat de la sessió especial aniversari
del 30 de gener, ja que no va numerat, al tel. 977 662 993. Recordem
que l’aforament del Teatre és limitat.

Per onzè any consecutiu, com ja
és tradicional i tenint en compte
l’èxit que acostuma a tenir,
adjuntem al Butlletí el calendari
de l’entitat 2016. Enguany s’ha
canviat tot el disseny, portada i
mesos. Cada mes representa un
passatge dels Pastorets d’aquests
50 anys. 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 2016-2019, que també té
molta acceptació. Si algú en desitja més exemplars, de qualsevol dels dos, 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, un any més, l’ha patrocinat.

`

PARTICIPACIÓ
EN L’OFRENA
FLORAL DE
L’ONZE DE
SETEMBRE
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El passat 4 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 es van aplegar gairebé 40 nens i nenes
d’entre 6 i 14 anys, si bé a l’hora de la veritat,
alguns es van tirar enrere. Enguany al càsting
hi participava un membre de la família també
com a actor. Cal dir que l’experiència 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 grup i de record de
la seva intervenció.
Com ja és tradicional, diferents membres de
la Junta dels Pastorets i dels Armats del Vendrell van participar, el passat 11 de setembre,
en l’ofrena floral a la tomba de Pau Casals,
per tal de reivindicar la figura del Mestre com
a lluitador i defensor dels drets dels homes i
per la pau dels pobles.
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SI VOLS PARTICIPAR EN EL CARNAVAL
2016, JA T’HI POTS APUNTAR
Anem d’al·legoria d’un Casino del segle XIX
Com cada any l’entitat participarà en el Carnaval amb
carrossa pròpia tant al Vendrell com a la comarca.
Recordem que els dies són: 5, 6 i 7 de febrer de 2016.
En l’actualitat ja hi ha bastants persones inscrites, tot i que
la llista es tancarà definitivament el proper 15 de gener
de 2016. Per apuntar-te has d’anar a la botiga COM HO
VOLS? - 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 i beguda,
és de 40 € per persona, independentment de l’edat i de
la talla. En el moment d’apuntar-te has de lliurar 20 € a
compte. Enguany anirem d’al·legoria d’un Casino del segle
XIX. 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.

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. La primera va ser el 18
d’octubre i, com és tradicional, va ser a Coma-ruga
on el company Morgades ens va donar una agradable
sorpresa en convidar-nos a casa seva amb cava, coca i
cafè. Aprofitem per donar-li les gràcies de part de tots
els assistents. El 25 d’octubre vam anar al Castell de la
Muga i des d’allí vam enfilar cap al Poble de Calafell
pel camí de dalt la carena. El 8 de novembre ens vam
desplaçar amb cotxe fins a Aiguaviva per gaudir del
color vermellós de les vinyes. Tot caminant, vam arribar
al Pla de Manlleu i més tard fins a Selma, sota el guiatge
de l’amic Pere Esteban. El responsable de la secció,
en Francesc Xavier Vilar, dóna la benvinguda a tots i
a totes i, en especial, als que s’han estrenat enguany i
han vingut per primera vegada. Si algú vol apuntar-se al
grup, cal contactar amb el responsable, al tel 699 568
488 o fxvilar@gmail.com). Recordem que per participarhi cal ser soci de l’entitat. Salut i cames!.

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 1.000 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.
A tots els familiars dels que malauradament ens han deixat, rebeu en nom de la Junta, el nostre més sentit
condol.
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CONCERT COMMEMORATIU DEL 50 ANIVERSARI
(13 de febrer de 2016, a les 7 del vespre)
El proper dissabte, 13 de febrer de 2016, a les 7 del vespre, al Teatre Municipal Àngel Guimerà, tindrà lloc el
Concert Commemoratiu del 50è aniversari, amb la col·laboració del Cor Orfeó Parroquial cofundador, junt
amb La Lira Vendrellenca, dels aleshores Pastorets Musicals del Vendrell.
El concert consistirà en un recopilatori de peces musicals que l’Orfeó havia interpretat en el decurs dels
anys en què va participar a l’espectacle, acompanyat de textos introductoris que recitaran quatre parelles
representatives dels antics narradors que tenien els Pastorets. A més a més hi haurà alguna sorpresa.
L’entrada al concert serà gratuïta.

SOPAR BALL DEL 50 ANIVERSARI

(13 de febrer de 2016, a 2/4 de 10 de la nit)
El mateix dissabte, a 2/4 de 10 de la nit, al Restaurant Xaloquell
de Sant Salvador, celebrarem el Sopar Ball d’Aniversari. El preu
del menú és de 20 €. També hi haurà un menú infantil de 13 €. Les
persones interessades a assistir-hi cal que facin la reserva telefonant
al Pep Bargalló (977 662 993) si bé no serà efectiva fins que es faci la
transferència al compte dels Pastorets del Vendrell, de Catalunya Caixa,
núm. ES61.2013.3101.5102.0002.0501, indicant clarament el nom de
la persona que fa la reserva i el nombre de comensals. El termini per
apuntar-se finalitza el 8 de febrer de 2016. Ens agradaria molt podem
compartir amb tots vosaltres aquest aniversari. Els assistents gaudiran
d’un regal d’aniversari.

RECORDANT VELLS TEMPS...
FILMACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ
DELS PASTORETS I POSTERIOR
SOPAR DE LA TEMPORADA 1983-1984

El proper divendres, 22 de gener de 2016, a les 8 del vespre al
Casal Familiar del Vendrell, passarem en pantalla gran el DVD
de la representació dels Pastorets Musicals del Vendrell, de la
temporada 1983-1984 (fa 32 anys) i posterior sopar de fi de
temporada al desaparegut Restaurant Cintoi del Vendrell. La
durada és de 2 hores i 10 minuts. Serà molt curiós de veure
per recordar els que ja ens han deixat, per reconèixer aquella
canalla que avui són joves i aquells joves que avui són grans,
etc. No us ho perdeu, després us sabrà greu!

Qui són?...
el director i
el president

REPRESENTACIÓ ESPECIAL ANIVERSARI
(dissabte 30 de gener, a les 10 de la nit)
El proper dissabte, 30 de gener, a les 10 de la nit, al Teatre Àngel Guimerà, s’escenificarà una representació
especial aniversari dels Pastorets, la qual serà diferent de les altres. A més a més, hi haurà alguna novetat.
Aquesta representació no va numerada però si són vàlides les invitacions.
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ANADA A VEURE LA COMÈDIA
ABSURDS I SINGULARS
AL TEATRE BORRÀS DE BARCELONA

Està previst anar a veure la comèdia Absurds i Singulars, el proper dijous 18 de febrer de 2016, al Teatre
Borràs de Barcelona. És una comèdia amb tres parelles. Una de les obres més conegudes del dramaturg
anglès Alan Ayckbourn, el rei de la comèdia i l’autor més representat després de Shakespeare.
D’una banda una parella de classe mitjana baixa amb pretensions, un comerciant a punt d’entrar en el
negoci de la construcció i la seva submisa esposa, una dones obsessionada amb la neteja. De l’altre, un
matrimoni en crisi de classe mitjana alta, ell, arquitecte i marit infidel, ella aficionada a tot tipus d’ansiolítics
i antidepressius i, finalment, l’alta societat, un banquer una mica despistat i la seva dona, tota una dama
aficionada a la ginebra. Tres nits de Nadal, tres anys consecutius, tres cuines, tres matrimonis. L’obra està
protagonitzada per: Eduard Farelo; Maria Lanau; Lluïsa Mallol; Marta Milà; Pere Ponce i Toni Sevilla.
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 més el viatge és de 29 €. Les places són limitades i el termini per apuntars’hi és el proper 5 de febrer de 2016, telefonant al Pep Bargalló (977 662 993). L’import de la reserva cal
ingressar-lo en el compte dels Pastorets, a Catalunya Caixa núm. ES61.2013.3101.5102.0002.0501, indicant
clarament el nom i els cognoms. Si algú no pot venir i no és una força major, l’import ingressat no es
reembossarà, si bé pot optar per cedir-lo a una altra persona sòcia de l’entitat.

XXV ANIVERSARI DE LA RECUPERACIÓ DELS ARMATS DEL VENDRELL
(1991–2016)

El proper 2016, s’esdevé el XXV Aniversari
de la recuperació dels Armats del Vendrell,
per part dels Pastorets del Vendrell. Per això,
l’entitat estrenarà dos nous Armats de Tropa, i
també participarà, el 13 de març, en la Trobada
d’Armats de les comarques Tarragonines
a Mont-roig del Camp i, òbviament, a la
Processó del Silenci del Vendrell. També hi
ha previst algun altre acte que s’ha d’aprovar
en la reunió de començament de temporada,
amb tots els components de la tropa.
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Com cada any, des de ja en fa 24, la nostra entitat col·labora
decididament, aportant logística i enviant fons per a la MARATÓ DE
TV3, enguany dedicada a la diabetis i a l’obesitat. Et demanem que
a partir del 13 de desembre siguis solidari i t’acostis a un ServiCaixa, o
facis un ingrés al compte de La Caixa; ES42.2100.0555.31.0201001500.
La diabetis és una malaltia metabòlica molt estesa. Pot afectar tothom:
homes i dones, persones joves i grans. És una malaltia crònica i apareix
quant el nostre cos no pot regular la quantitat de sucre (o glucosa) que
té a la sang. L’obesitat és una malaltia que afecta molts òrgans del cos
i que provoca diverses complicacions; no és un problema estètic. De
fet l’OMS considera l’obesitat una epidèmia mundial.

REUNIÓ INFORMATIVA DE COL·LABORADORS
El passat 5 d’octubre, va tenir lloc la reunió informativa
de col·laboradors, per comentar l’actual temporada
2015-2016, així com el repartiment dels papers als
actors i actrius dels Pastorets Infantils del Vendrell, que
el dia anterior havien participat al càsting. Cal dir que
l’afluència de col·laboradors va ser molt important. Es
va explicar a grans trets com funcionaria la temporada,
tant dels petits com dels grans i, finalment, es van
repartir els papers, amb algunes sorpreses, i també
els calendaris d’assajos.

.
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
agrair als socis que continuen oferint un suport
incondicional i fidel a l’entitat.

BENVINGUDA ALS NOUS
SOCIS
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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, també ens hem
trobat que alguns socis s’han hagut de donar de baixa
dels Pastorets. Esperem i desitgem que torni una altre
vegada la bonança i que 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!

anys

PARTICIPACIÓ DELS
PASTORETS EN EL SOPAR
SOLIDARI DE NADAL EN
BENEFICI DE L’ONG ESPORT
SOLIDARI INTERNACIONAL
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Els Pastorets del Vendrell, com a entitat socialment responsable, col·labora amb l’ONG Esport Solidari
Internacional, que presideix el senador vendrellenc Sr. Josep Maldonado. Per això, el passat divendres 20
de novembre, es va celebrar en un restaurant de Barcelona el tradicional Sopar Solidari de Nadal, en el qual
s’aplegaren més de 500 persones del món de la cultura, l’esport, l’empresariat, els 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.

PARTICIPACIÓ AL
FESTIVAL DE LLUCIFERS I
SATANASSOS A GIRONA
El passat dissabte 21 de novembre, al Teatre Municipal
de Girona, organitzat pel Grup Proscenium, amb
motiu dels 35 anys consecutius de representacions
dels Pastorets de Girona, va tenir lloc el Festival de Llucifers i Satanassos, en el qual s’aplegaren diferents
personatges de grups de Pastorets d’arreu de Catalunya. La intervenció del Llucifer i del Satanàs del
Vendrell fou de les que van tenir més bona acollida. Van interpretar el fragment còmic d’en Folch i Torres,
de l’enterrament de l’or. Als dos actors els van acompanyar, entre d’altres, dues maquilladores, el director i
el president.

PUNT DE LLIBRE DEL CENTENARI D’EN FOLCH I TORRES
Amb motiu del centenari de la primera representació dels Pastorets d’en Folch i
Torres, el 24 de desembre de 1.916, s’han confeccionat uns punts de llibre, dels
quals ens plau adjuntar-vos-en un exemplar. Si en voleu més només cal que els
demaneu.

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. Quant a la Xatonada Popular, a més d’una pàgina a tot
color, l’entitat regala unes 300 invitacions infantils per assistir
a qualsevol representació dels Pastorets, a tot els nens i nenes
que participin en els cursets infantils. Recordem que enguany la
Xatonada Popular serà el diumenge 14 de febrer.
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ASSISTÈNCIA A LA FIRA DE SANTA TERESA
Del 9 al 12 d’octubre d’enguany, l’entitat va
participar a la Fira de Santa Teresa del Vendrell,
amb un estand de 100 m2 a la zona de la
Rambla, en el qual s’hi exposaven diferents
decorats corporis de les representacions dels
Pastorets. Així mateix, s’oferia informació de
les representacions d’aquesta temporada i,
s’aprofitava, també, per a fer algun soci. Cal
recordar que l’entitat va participar per primera
vegada a la Fira de Santa Teresa, amb estand
propi, l’any 1.986. A tots els col·laboradors que
ho han fer possible, així com els que han posat el
transport desinteressadament els hi donem les
gràcies de tot cor.
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