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Butlletí Infomatiu

Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,
Amb la celebració de les assemblees generals ordinària i extraordinària, hem
deixat enrere una altra temporada de Pastorets, la 2016-2017.
Com sabeu, això no vol dir que les activitats de les diferents seccions i el
funcionament general de l’entitat s’aturi fins a la vigília de la primera representació
de Pastorets de la temporada vinent. La Junta i les seccions continuen treballant
i participant en diferents esdeveniments i activitats, sense deixar de banda la
part principal de l’entitat, que són les representacions dels nostres Pastorets del
Vendrell i en les quals ja estem treballant per a la temporada 2017-2018.
També és cert que el ritme de treballar d’aquesta època és diferent del que
portem quan estem immersos de ple en la temporada, però –òbviament- els
preparatius, els contactes, les previsions, les inversions, etc., s’han de fer amb
temps suficient i, cal tenir-ho tot a punt per al moment estel·lar.
Els Pastorets són una entitat viva i amb molt de futur, oberta a tothom que vulgui
participar i col·laborar i que hi trobi el seu espai. Per això, qualsevol persona amb
ganes de fer cultura i tradició, segur que hi té un raconet.
Moltes gràcies a tots per fer-ho possible!
Cordialment,
Pep Bargalló
President
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PEP BARGALLÓ, REELEGIT
PRESIDENT DE L’ENTITAT
En l’Assemblea General Extraordinària celebrada el passat 24 d’abril, per unanimitat de tots
els assistens, Pep Bargalló fou reelegit president dels Pastorets del Vendrell per als propers
quatre anys.
La Junta Directiva queda de la manera següent:
President:
Pep Bargalló i Jané
Vicepresident: Àngel Aunion i Riembau
Secretària:
Àngels Aunion i Riembau
Tresorer:
Jordi Urgell i Servé
Vocals:
Mariona Figueras i Morales
		
Daniel Manyé i Padilla
		
Josep Manuel Piñol i Orpinell
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ELS CAMINADORS XINO-XANO
ACABEN LA TEMPORADA
Continuem caminant cada 15 dies, el diumenge al matí, fent salut i cames.
Vols saber on hem estat? Atenció a les sortides del darrer trimestre:
- 5 de març: caminada fins a Mas Bartomeu sortint des de la Bisbal del Penedès.
- 19 de març: visita a Canaletes per veure els salts d’aigua.
- 2 d’abril: des de Lleger fent un tomb per la plana del Baix Penedès, per conèixer Sant Jaume dels
Domenys i la rodalia.
- 23 d’abril: sortim de Calafell per anar fins a Montpaó i tornem per la serralada litoral.
- 7 de maig: sortim del Vendrell cap a Mas Borràs per pujar fins al Beu i Tanca a esmorzar. La pedra
dels Quatre Termes, la serra Llarga i baixar cap al Fondo del Mata. Tornem passant per Sant Vicenç
de Calders.
- 21 de maig: per anar de Vila-rodona a Santes Creus s’ha de creuar tres vegades el riu Gaià. Ho
farem per unes passarel·les de fusta un pèl estretes.
- 4 de juny: visitem la pedrera del Mèdol, els boscos de la Marquesa, les seves platges verges i la
desembocadura del Gaià, tot passant pels castells de Ferran i de Tamarit.
- 18 de juny. Dinar de germanor a Tomoví per fer la cloenda de la temporada.
Ja ho veus, són sortides senzilles d’un diumenge al matí per conèixer una mica més el nostre
entorn. Tots els caminadors som socis de l’entitat i et garanteixo que t’hi trobaràs bé.
Si el curs que ve vols formar-ne part, no s’ha de fer res especial. Només trucar-me o enviar-me un
WhatsApp al 699 568 488.
Penjo el recorregut de totes aquestes sortides a: www.wikiloc.com. Si les vols trobar, sóc l’usuari
FXVilar.
Salut i cames.

Jordi Urgell serà el Director dels Pastorets del
Vendrell la propera temporada 2017-2018
La Junta de l’entitat ha acceptat la proposta presentada pel Jordi Urgell de dirigir
l’espectacle escènic dels Pastorets del Vendrell la temporada vinent 2017-2018.
El projecte és molt ambiciós i l’obra totalment diferent de les que últimament
s’han escenificat. Esperem i desitgem que tots els actuals col·laboradors i totes
les persones que estimem els Pastorets participem activament i decididament la
temporada que ve. Moltes gràcies per endavant per fer-ho possible.
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FESTA DE LA BICICLETA

1r Premi com a grup més nombrós del Vendrell (no escoles) i
5è Premi de carrosses

36 ANYS PARTICIPANT-HI ININTERROMPUDAMENT!

El passat diumenge 28 de maig va tenir lloc la 75a edició de la Festa de la Bicicleta. La nostra entitat va
aconseguir el 1r premi en l’apartat de Grup més nombrós del Vendrell –no escoles- i el 5è premi de
Carrosses. La carrossa feia homenatge als 75 anys de la Festa de la Bicicleta, en diferents fotografies de les
carrosses de l’entitat dels 35 anys que hi ha participat, així com un recull de programes i premsa des de l’any
1942. Es feia incís especial en la figura de Jan Fusté (creador de la festa) i a la Comissió Jan Fusté. Durant
el recorregut també es van poder escoltar diferents melodies, per mitjà de la megafonia que es va instal·lar
per a l’ocasió, entre les quals cal fer esment especial a la música de la Festa de la Bicicleta.. A part de la
carrossa, hi van participar 32 col·laboradors, tots amb la samarreta blanca 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, moltes gràcies per participar-hi!

COL·LABORACIÓ AMB

P
PARVEN 93 S.L.

Des de fa anys, els Pastorets del Vendrell i Parven 93, SL col·laboren mútuament. Per això, ens
plau adjuntar-vos un tiquet vàlid per a una hora d’aparcament gratuït -que no té caducitat-, per
al pàrquing de la plaça Pep Jai del Vendrell, com a deferència de l’empresa. En nom de l’entitat,
moltes gràcies!

HI HA SOCIS QUE, MALAURADAMENT, ENS HAN DEIXAT
Cada trimestre, per desgràcia, ens trobem que hem de lamentar la pèrdua d’algun associat o
familiar relacionat amb l’entitat. En nom de la Junta, fem arribar el nostre més sincer condol a la
família i amics.
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PARTICIPACIÓ DELS ARMATS DEL VENDRELL EN LA XXI
TROBADA D’ARMATS DE LES COMARQUES TARRAGONINES
A LA SELVA DEL CAMP
El 2 d’abril passat, el Armats del Vendrell van participar en la XXI Trobada d’Armats de les Comarques
Tarragonines, a La Selva del Camp. Cal dir que es van fer diferents exhibicions durant el recorregut amb una
actuació final. En acabar, vam celebrar un dinar de germanor. Als components de la tropa, els fem arribar,
adjunta, la foto de record.

PARTICIPACIÓ EN LA PROCESSÓ DEL SILENCI DEL VENDRELL
Armats i Misteri Eccehomo

Com és tradicional el passat 14 d’abril, Divendres Sant, es va
participar a la Processó del Silenci, conjuntament amb el Misteri
Eccehomo de l’entitat. En acabar, a la plaça Vella, es va fer la
tradicional exhibició. Volem aprofitar per donar les gràcies a la Lira
Vendrellenca per cedir-nos la sala Pau Casals perquè ens poguéssim
canviar i, en acabar, celebrar la tradicional xocolatada amb tots els
col·laboradors. Moltes gràcies a tots!

FOTO D’ANIVERSARI DELS ARMATS DEL VENDRELL

Amb motiu del XXV Aniversari de la recuperació dels Armats del Vendrell, per part dels Pastorets del
Vendrell, Divendres Sant –just abans de la Processó- es va fer una foto d’estudi de la tropa a l’escenari del
Teatre Àngel Guimerà, amb la decoració de fons del quadre d’Herodes dels Pastorets del Vendrell. Aquesta
foto serà la que il·lustrarà el programa dels actes de Setmana Santa, de l’any 2018.
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