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Butlletí Infomatiu

Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,
Després de les celebracions dels diferents actes amb motiu dels 50è aniversari dels
Pastorets del Vendrell, l’entitat ha continuat treballant en les diferents vessants i seccions
i, òbviament, amb les representacions dels Pastorets Infantils i dels Pastorets del Vendrell,
de la nova temporada 2016-2017.
Aquesta 51a temporada, artísticament, ha estat diferent. Després de molts anys
d’escenificar els nostres Pastorets del Vendrell i totes les representacions dels Pastorets
Ifantils sota la batuta del director Pep Vinyes, amb l’ajut de l’Anna Urpí, enguany la
Direcció Artística ha anat a càrrec de Sílvia Basseda, Marina Vilardell i Anna Palacín, de
Teatre Espai del Vendrell.
L’obra que s’ha representat ha estat diferent, com també el muntatge, alguns actors
i, lògicament, la Direcció. Per això els espectadors assidus a l’espectacle van notar la
diferència. És encertat que cada director, en aquest cas, l’equip de Direcció, tingui les
seves preferències, la seva manera de veure i muntar l’espectacle, la forma de fer-lo,
d’interpretar-lo, etc.
Tot aquest esforç de posar en marxa uns Pastorets no és ni fàcil ni senzill, però gràcies
al treball desinteressat d’un gran equip de col·laboradors i col·laboradores, d’actors i
d’actrius, amb els seus respectius caps al capdavant, amb un treball implacable i amb una
il·lusió per aconseguir la feina ben feta, com diu el refranyer “això no té preu”, i és així.
Per això des de l’entitat, volem agrair a tothom, aquest treball tan important que des dels
diferents vessants ho fan possible. Tothom és necessari i important i quant diem tothom,
ens referim a tothom: els que trepitgen escenari, els de dalt, els de baix, els dels costats,
els de fóra, els que posen els seus mitjans propis a disposició dels Pastorets, etc.
Per tant, novament repetim, moltes gràcies per tot!
Cordialment,

Pep Bargalló
President

C. Dr. Robert, 33
43700 El Vendrell
info@pastoretsdelvendrell.cat
www.pastoretsdelvendrell.cat
Els.Pastorets.del.Vendrell
COL·LABORA:

www.s-print.cat

Av. Baix Penedès, 17-19 L2
43700 El Vendrell
Tel. 977 66 51 22
info@s-print.cat
Av. Jaume Carner, 32
43700 El Vendrell
Tel. 977 66 01 84
impremta@s-print.cat

1

Butlletí Infomatiu

ASSEMBLEES GENERALS
ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA
Les properes Assemblees Generals Ordinària i Extraordinària tindran lloc el dilluns 24 del vinent
mes d’abril. Adjuntem les convocatòries corresponents 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.

Enguany és la 75a edició
“L’últim diumenge de maig, amb bicicleta vaig”. Per
tant, el 28 de maig, un any més l’entitat hi participarà amb
carrossa pròpia, tal com ha fet, ininterrompudament,
els últims 35 anys. Recordem que l’any passat va assolir
el primer premi de carrosses amb una al·legoria a la
Casa Museu d’Àngel Guimerà. 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 sigui soci, 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
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ANADA A VEURE “GENTE BIEN” DE LA CUBANA

El passat 15 de febrer, 71 socis de l’entitat vam anar al Teatre
Coliseum de Barcelona a veure el musical Gente Bien de la Cubana.
Fou molt divertida i tot va anar a la perfecció. Les localitats estaven
molt ben situades.
Recordem que les sortides a veure Teatre Fora Vila, forma part de la
secció dels Tombairots i que les facilitats són moltes, des de posar
l’autocar fins a la porta del teatre, a treure les entrades, que, fins
avui, acostumen a ser en molt bon lloc.

95 Inscrits
en la Cavalcada de Carnaval

Gairebé 100 socis es van inscriure en la carrossa de l’entitat. Cal dir que el grup feia molta patxoca,
així com la decoració de la carrossa al·legòrica a “Les mil i una nits” - Aladí i Jasmine. 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!
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EL GRUP DE CAMINADORS XINO-XANO
CONTINUA L’ACTIVITAT
L’hivern va quedant enrere mentre els xino-xaneros continuem, cada quinze dies, retrobant-nos per
fer el que ens agrada: caminar pels camins i senders de la comarca.
Ja queden lluny les dues últimes sortides del desembre del 2016, quan vam anar a baixar uns
metres de la cova de Vallmajor d’Albinyana i a visitar la Fira del Gall de Vilafranca.
Començava l’any quan vam pujar al castell de la Muga i quinze dies més tard baixàvem fins al
Fondo del Mata.
El 5 de febrer vam anar a la vora del pantà del Foix per esmorzar a l’ombra de la font d’Horta.
El calendari avançava mentre s’anava acostant un dels nostres grans reptes: pujar al sostre del Baix
Penedès, el Montmell.
El dia 19 de febrer ha vam fer, l’ascensió va ser per les ermites i el descens pel coll d’Arca.
En aquesta tarda de diumenge, mentre escric aquestes ratlles i començo a sentir els trucs de la
primavera a la porta, faig lliscar el dit per la pantalla del mòbil veient les fotos que la Judith i el
Carles han fet de la sortida d’avui: Mas Bartomeu des de La Bisbal.
Jo no he pogut guiar el grup, però això no ha estat cap problema. En aquesta ocasió hi ha anat el
Joan, el Mati i el Ramon Lluís. Som uns quants els que sentim aquest lligam cap a la terra que ens
empeny a ensenyar-la.
Sortim en diumenges alterns des de la plaça Vella del Vendrell a les 8 en punt. Si voleu provar-ho,
ara que s’allarga el dia i ve més de gust, només cal que truqueu o envieu un WhatsApp al meu
telèfon: 699568488.
Salut i cames!
FX Vilar.

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 que cal fer-ne esment personal per la vinculació que tenia o va
tenir amb l’entitat. En aquest cas, cal recordar la mort del Sr. Josep Maria Figueras
i Ventura (el Diable), que ens va deixar el 20 de gener, a l’edat de 82 anys, soci
de l’entitat, igual que tots els seus fills, néts i familiars propers, alguns d’ells molt
vinculats a l’entitat i grans col·laboradors.
Josep M. Figueras i Ventura

Als familiar de tots els socis que ens han dexiat, rebeu en nom de la Junta el nostre més sincer
condol.
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L’OBRA DELS PASTORETS D’ENGUANY
HA RECUPERAT EL QUADRE
DE L’OCUPACIÓ ROMANA
Dins dels canvis i/o modificacions
que l’equip de Direcció Artística
d’enguany,
ha
introduït
en
l’espectacle, cal destacar;
a) La incorporació, després de molts
anys d’haver-se escenificat, una
adaptació o nova versió del quadre
de l’Ocupació romana, el qual ha
estat acceptat de molt bon grat.
b) En la introducció a l’obra, després
de molts anys d’iniciar-se amb
l’àvia, en les diferents adaptacions, enguany obrien l’espectacle una sèrie d’actors i actrius que
representaven l’arribada d’uns firaires, amb la música de fons del Cant de la Sibil·la, els quals
donaven peu a la representació.
Aquest són els canvis més remarcables que cal considerar, si bé, el toc de la nova Direcció,
òbviament, la manera de veure-ho i enfocar el sentit de l’espectacle ha estat diferent al d’aquests
últims anys.

ELS PASTORETS INFANTILS DEL VENDRELL...
I JA SÓN TRETZE TEMPORADES

Una vegada més s’ha manifestat l’encert que fa tretze any vam tenir en iniciar l’experiència d’uns
Pastorets Infantils. Centenars der nens i nenes han passat per l’escenari interpretant el paper
corresponent o, si més no, fent de poble o de dimoniet, tan important, digna i necessari com
qualsevol altre paper.
En aquesta edició hem pogut gaudir que del que vam sembrar fa anys, enguany n’hem recollit
els fruïts. Als Pastorets del Vendrell ja hi ha diversos actors provinents dels Pastorets Infantils, que
s’han pogut esplaiar en els papers encomanats i que realment ho han fet d’allò més bé. Per això,
tots plegats ens felicitem i augurem un gran futur.
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DIFERENTS PERSONALITATS
ASSISTEIXEN ALS PASTORETS
Una temporada més, diferents personalitats del món de la política ens van acompanyar a alguna de
les representacions. Cal destacar la presència del secretari general de Presidència de la Generalitat
de Catalunya, Sr. Quim Nin, (en representació del president de la Generalitat), el Sr. Jordi Agràs,
director territorial de Cultura de la Generalitat de Catalunya al Camp de Tarragona i l’alcalde del
Vendrell, Sr. Marí Carnicer.
També ens van acompanyar Mons. 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.

AGRAÏMENT 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 i
també a la Lira Vendrellenca per les facilitats que hem trobat en tot moment. De tot cor, MOLTES
GRÀCIES per ajudar que la feina sigui més fàcil i planera. I... fins a la temporada vinent!

SOPAR DE FI DE TEMPORADA DELS PASTORETS DEL
VENDRELL I BERENAR DELS PASTORETS INFANTILS
Com ja és tradicional, l’últim dia de representació dels Pastorets del Vendrell a la Sala Pau Casals
de la Lira Vendrellenca, s’acostuma a fer, amb tots els col·laboradors, el tradicional sopar de fi
de temporada, amb la típica coca enramada del Vendrell. Enguany ens vam aplegar gairebé 140
persones, i ens hi van acompanyar autoritats i socis d’honor. A les acaballes del sopar, l’equip de
Direcció, el president i els convidats, ens van adreçar unes paraules.
Així mateix, en finalitzar la representació dels Pastorets Infantils, s’acostuma a fer un berenar amb
coca, pa i xocolata per a tots els col·laboradors.
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Preus assequibles
per a totes
les butxaques!
Diverses empreses i entitats han optat per
donar a conèixer algun producte o novetat
per mitjà del nostre Butlletí que arriba
trimestralment a gairebé 1.000 socis. És
una publicitat directa i del tot efectiva. Si hi
esteu interessats o desitgeu més informació,
telefoneu al 977 662 993 (Pep Bargalló).
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EL PRESIDENT DE L’ENTITAT ENTREVISTAT
A “HORA PUNTA”, DE RÀDIO EL VENDRELL
El passat 13 de desembre de 2016, el president de l’entitat, Pep Bargalló, va ser entrevistat en el
programa Hora Punta, de Ràdio el Vendrell.
No seria res de nou que el president de l’entitat fos entrevistat per una ràdio, si no fos que Hora
Punta és un programa de ràdio fet per un grup de joves del Centre de Lleure Ventall, que es pot
escoltar cada dimarts de 7 a 8 del vespre.
Aquest programa va començar a emetre’s l’any 2003 fruit de la petició que van fer un grup de joves
de la Fundació Santa Teresa.
Actualment el programa va a càrrec de: Joan Anton Palau, Joel González, Raül Ortiz, Joan Nin.
Rosa Ayllón, Carme Mañas, Cati Parra, Jordi Tosca i Desiré Coma.
El programa està compost per diversos apartats, i cada un dels participants el prepara, amb l’ajut
de les monitores de Trèvol.
En el decurs dels anys, el programa ha anat canviant. Actualment tenen l’apartat d’entrevistes a
persones del Vendrell, de diferents àmbits i camps, però que tots treballen per la vila, així com
persones que han estat o estan vinculades a la Fundació Santa Teresa, a l’associació Trèvol i altres
associacions del Vendrell.

L’ENTITAT S’ADHEREIX AL
PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM
La Junta Directiva de l’entitat, per unanimitat, ha acordat
adherir-se al Pacte Nacional pel Referèndum, per tal
d’impulsar d’una manera decidida i directa la celebració
d’un referèndum que, com a expressió democràtica, lliure,
pacífica i reconeguda per la comunitat internacional, sigui
políticament vinculant i efectiu, tot donant veu, en un sentit
o un altre, a milions de catalans per poder expressar la
seva opció sobre el futur polític i social que volen per a la
Catalunya del futur.
Si algú està interessat en el contingut del Manifest, aquest
és l’enllaç: https://pactepelreferendum.cat.
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ACTIVITAT DELS
El proper diumenge, 2 d’abril, la Tropa participarà a la XXI Trobada d’Armats de les Comarques
Tarragonines, a La Selva del Camp.
Com ja és tradicional, el proper 14 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.

AGRAÏMENT ALS SOCIS,
ANUNCIANTS I COL·LABORADORS
Una vegada acabada la temporada 2016-2017 de Pastorets, només ens resta donar les gràcies a
tots els nostres socis que continuen fidels a la nostra entitat amb la seva aportació anyal de 20 €, als
anunciants que, la majoria, any rere any ens continuen donant la seva confiança, així com les noves
incorporacions, i a tots els col·laboradors en general. Gràcies a tots plegats som el què som i fem
el que fem. Fins a la temporada que ve!

Ctra. de Sant Vicenç, s/n (Les Deveses) - Tel. 977 749 800 - 43700 EL VENDRELL
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Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,
Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Una vegada acabada la temporada 2016-2017 de Pastorets, em plau convocar-te a
l‛Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el dilluns 24 d‛abril de 2017, a les 9 del vespre,
a la Sala d‛Activitats a la Nau Polivalent de l‛entitat, al Polígon La Cometa.

ORDRE DEL DIA
1 - Lectura i aprovació de l‛acta de l‛última reunió general.
2 - Estat de comptes, presentació i aprovació, si escau.
3 - Informació de la temporada 2016-2017.
4 - Torn obert de paraules.
Tot seguit, es durà a terme l‛Assemblea General Extraordinària, amb el següent

ORDRE DEL DIA
1 - Convocatòria d‛eleccions.
2 - Presentació de candidatures.
3 - Exposició dels programes de les candidatures presentades.
4 - Votació d‛una candidatura.
5 - Torn obert de paraules
Tot esperant la teva assistència, rep una cordial salutació,

Pep Bargalló
President
El Vendrell, 20 de març de 2017
-

Cal tenir en compte l‛art. 13.4 dels Estatuts de l‛entitat: “Una vegada convocades les
eleccions, qualsevol soci podrà presentar la seva candidatura amb llista tancada,
encapçalada pel que es proposa com a president i avalada per un 2% dels socis, que serà
lliurada a la Secretaria de l‛associació”.
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