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Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,
Ja tornem a estar a punt d’encetar una nova temporada de Pastorets, la 2017-2018, i en farà
cinquanta-dues que escenifiquem de manera ininterrompuda. Amb tot, al Vendrell tenen
molta més història, ja que es remunten fins a 135 anys enrere.
Gratant, gratant... el més antic que hem trobat són uns Pastorets escenificats l’any 1883 en els
quals participava Pau Casals. Al llibre de la biografia del Mestre d’Elisa Vives de Fàbregas, a
la pàg. 51, textualment hi diu: “Aquell mateix any 1883, al Centre Catòlic, instal·lat a la planta
baixa d’una casa del carrer de la Muralla, assajaven els Pastorets (...) La part musical era de
Carles Casals, pare de Pau Casals, però com que estava molt enfeinat, alguns fragments
els va escriure el seu fill, que tenia 6 anys (...). A Paulito, per sota del vestit li sortia una cua
de dimoni. La mare l’havia arreglat per a la representació abans d’eixir de casa, i el seu
paper en aquells cèlebres Pastorets, a més del d’autor, era el de diable. En aquell moment
d’excitació sentia que la seva vocació preferida era la d’actor teatral (...). La música tingué
un èxit extraordinari, en particular els fragments de “Pregària” i “Et incarnatus est” reberen
molts aplaudiments i Carles Casals es veié obligat a sortir a saludar repetides vegades, junt
amb el seu fill vestit de dimoni. La partitura d’aquests Pastorets Los Pastorcillos en Belén està
exposada al Museu Vil·la Casals, a Sant Salvador.
Ara tots nosaltres som els hereus d’aquells Pastorets de fa cent trenta-cinc anys. L’entitat, i
totes les persones que els fem possible, cadascú dins de la seva vessant o parcel·la, sigui
quina sigui, en som els protagonistes i els responsables de la continuïtat d’aquesta tradició
més que centenària a casa nostra.
Per això ara és l’hora de fer lluir l’esforç de mesos d’assajos, de coordinació, de preparatius,
de reunions i de tot el que comporta posar en escena un gran espectacle com aquest. Ara
només ens cal la vostra presència al Teatre i emplenar el pati de butaques, que us ho passeu
molt bé i que gaudiu d’aquesta tradició. Mantenim i potenciem el nostre llegat, contribuïm a
donar a conèixer la nostra riquesa cultural, col·laborem-hi, participem-hi i, tal com deia Pau
Casals, conservem aquestes tradicions que són l’ànima de la nostra terra.
Cordialment,
Pep Bargalló
President
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TIQUET DE DESCOMPTE DEL 50%

Tal com vam avançar en l’Assemblea General Extraordinària del passat 24 d’abril, enguany no hi haurà
invitacions, sinó que el soci gaudirà d’un tiquet de descompte del 50 % del valor de l’entrada.
Per això adjuntem dos tiquets de descompte: un que es pot utilitzar només per a la representació dels
Pastorets Infantils i un altre que només es pot utilitzar per a qualsevol de les quatre representacions
dels Pastorets del Vendrell. S’ha de tenir en compte que aquests tiquets es podran descomptar
en una entrada (no acumulable), 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. Recordem que les entrades també
es poden reservar, per a qualsevol de les representacions, al tel. 977 662 993 o al correu electrònic
info@pastoretsdelvendrell.cat (fins a 24 hores abans de la representació). L’aforament del Teatre és
limitat.

OBSEQUI PER ALS NOSTRES SOCIS:
CALENDARI DE L’ENTITAT 2018
Per tretzè any consecutiu, com ja és tradicional i tenint en compte l’èxit que

acostuma a tenir, adjuntem al Butlletí el calendari de l’entitat 2018, en el qual
només s’ha canviat el disseny de la portada. Cada mes de l’any representen un

passatge dels Pastoret. Aquest és el present que tradicionalment l’entitat fa arribar

als seus socis i molts ja l’esperen cada any. Si algun soci en desitja més exemplars,
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. Enguany l’entitat també hi ha
col·laborat amb un anunci en el seu programa d’actes.

Càsting per als
Pastorets Infantils
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Tal com estava previst, el dissabte 23 de setembre
es va dur a terme el càsting per als Pastorets
Infantils a la Sala Pau Casals de la Lira Vendrellenca.
Més de quaranta nens i nenes de 6 a 14 anys
s’hi van presentar, prèvia recollida de les bases
corresponents. Després d’un acurat treball per part
de la Direcció Artística, el dilluns 25 de setembre,
entre els nervis dels infants, es van assignar els
papers corresponents. Als participants els fem
arribar, adjunta, la foto de grup i de record de la
seva intervenció.
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Com cada any, l’entitat participarà en el
Carnaval amb carrossa pròpia tant al Vendrell
com a la comarca. Recordem els dies: 9, 10 i
11 de febrer de 2018. Ara ja hi ha algunes
persones inscrites, tot i que la llista es tancarà
definitivament el 15 de gener de 2018.
Per apuntar-t’hi has d’anar a la botiga COM
HO VOLS?, de la Baixada Sant Miquel,
5, del Vendrell, telèfon 977 664 762. Allà et demanaran totes les dades personals, talla, telèfon,
correu electrònic, etc., faran una base de dades i encarregaran el vestit a mida. El cost total del vestit,
complements, confeti i beguda, és de 45€ per persona, independentment de l’edat i de la talla. En
el moment d’apuntar-te has de lliurar 20€ a compte. Enguany anirem de Peter Pan i Campaneta.
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.

ÈXIT DE LA SORTIDA PER ANAR A VEURE
UN COP L’ANY
El 23 de novembre un grup de 70 persones (autocar gran complet) ens vam desplaçar al Teatre Poliorama
de Barcelona a veure la comèdia romàntica: Un cop l’any, dirigida per Àngel Llàcer i interpretada per Mar
Ulldemolins i David Verdaguer. Tot i ser una comèdia romàntica, va haver-hi algun moment dramàtic, en
què es va passar del somriure a la llagrimeta. Molt bona actuació dels dos únics actors. En finalitzar, alguns
socis es van fer fotos de record al plató informatiu de l’obra, situat al vestíbul del Teatre.

10
anys de la

El 21 d’octubre es va fer una trobada extraordinària
de tardor a l’Ametlla de Merola, per celebrar el
10è aniversari de la Coordinadora de Pastorets de
Catalunya. En aquest racó del Berguedà ens vam
reunir diferents representants de Pastorets d’arreu
de Catalunya, després d’una visita guiada a la
colònia tèxtil, diversos tallers d’expressió i percussió
corporal i de balls tradicionals, la jornada va finalitzar
amb un dinar de germanor. Per part del nostres
Pastorets hi va assistir el president, Pep Bargalló i el
cap de luminotècnia, Pep Vinyes.

Pep Bargalló amb el president dels Pastorets de l’Ametlla de Merola
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ELS CAMINADORS XINO-XANO
JA HAN COMENÇAT LA TEMPORADA
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La temporada va començar el divendres 20
d’octubre, amb el tradicional sopar de pa amb
tomàquet a la sala d’activitats de la Nau Polivalent
dels Pastorets, on el més important és retrobarnos després de l’estiu i xerrar una estona. Hem
de dir que va ser l’inici de temporada que més
caminadors ens vam aplegar, gairebé cinquanta,
cosa que és d’agrair.
El 22 d’octubre, sortida al fondo del Mata. Una
passejada de poc més de 13 Km que ens acosta
a la zona de pícnic habilitada per l’Ajuntament del
Vendrell ja fa uns anys a l’interior de Coma-ruga.
Esmorzar, donar rosegons de pa als ànecs i tornar cap al Vendrell.
El 5 de novembre vam fer la segona sortida. Vam anar a Aiguaviva per fer la que anomenem ruta de les
masies,.
El 19 de novembre, la tercera sortida. Ens vam desplaçar amb el cotxe fins a la Bisbal del Penedès per
pujar fins a Mas Bartomeu i poder gaudir de les vistes.
El diumenge 3 de desembre, toca la Cova Foradada situada a les muntanyes de Calafell.
Finalment, per acabar el trimestre i com ja és tradicional, el diumenge 17 de desembre volem anar a
Vilafranca a veure la fira del gall.
Recordeu que el grup està obert a tots els socis dels Pastorets i, aprofito l’avinentesa, per a donar la
benvinguda als nous caminadors i caminadores que s’hi han incorporat aquesta temporada.
Contacteu amb: fxvilar@gmail.com.
Salut i cames!!
Francesc Xavier Vilar

ELS PASTORETS DEL VENDRELL-ENTITAT SOCIALMENT RESPONSABLE
Tothom coneix la vessat solidària i altruista de l’entitat. Per això, us adjuntem informació d’OXFAM
Intermon sobre el comerç just (al Vendrell els trobareu al c/ Montserrat 71-75) i de l’Associació de
Donants de Sang del Baix Penedès, sobre la donació de Sang del dissabte 30 de desembre. Costa
tan poc ser solidaris... ajudar els altres et fa ser encara més bona persona.
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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·labora
amb l’ONG Esport Solidari Internacional, que presideix el vendrellenc Sr.
Josep Maldonado. Amb aquest motiu, el divendres 3 de novembre es va
celebrar en un hotel de Barcelona el tradicional Sopar Solidari de Nadal,
en el qual es van aplegar 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. Tots els fons que es van recollir van
adreçats a l’ONG Esport Solidari Internacional, que treballa,
sobretot, per als nens i nenes d’Àfrica.

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, cedeix gratuïtament al Grup
Pessebrista del Vendrell l’espai de 1/2 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 350 invitacions
infantils per assistir a qualsevol representació dels Pastorets a

tot els nens i nenes que participin en els cursets infantils “Aprèn

1946-2017

a fer xató”. Recordem que el 2018 la Xatonada Popular serà
el diumenge 4 de febrer, coincidint amb l’última representació de Pastorets d’aquesta temporada.
DANSAIRES
DEL
PENEDÈS
EL VENDRELL

HI HA SOCIS QUE, MALAURADAMENT,
ENS HAN DEIXAT

Ton Llevadias i Ferrer

En un col·lectiu de gairebé 1.000 socis, no hi ha trimestre que –per desgràciahàgim 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 del Sr. Anton Llevadias Ferrer, amic, soci
i que havia estat actor, membre de la Junta Directiva dels Pastorets i component
de la tropa dels Armats del Vendrell. Recordem especialment que, durant molts
anys, les reunions de Junta de l’entitat es van fer a casa seva. El Ton ens va deixar
el passat 11 de setembre a l’edat de 69 anys. Als familiars de tots els que ens han
deixat, els fem arribar en nom de la Junta el nostre més sincer condol.

à feta de “Desitjos” i si dels “Actes de cadascú.
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PARTICIPACIÓ EN
L’OFRENA FLORAL
DE L’ONZE DE
SETEMBRE

Com ja és tradició, 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 reivindicar la figura del Mestre com a lluitador i defensor dels
drets del homes i per la pau dels pobles.

CAMPANYA DE CAPTACIÓ DE NOUS SOCIS
Fes-te’n soci per menys de 0.06€ al dia

FES-TE’N
SOCI

Ja sabem que són temps difícils per encetar una campanya
de captació de nous socis, però creiem que, malgrat les
dificultats econòmiques de moltes persones, podem gratar
i trobar nous socis (persones vinculades al teixit associatiu
del Vendrell o que són nouvingudes, familiars dels actuals
socis, etc.) Potser no són membres de la nostra entitat
perquè ningú no els ho ha dit? L’import de la quota que és
de 20 € l’any, pot estar a l’abast de moltes persones. S’ha
de provar. No podem quedar-nos aturats, tenim projectes
i s’han de tirar endavant. Això sí, volem deixar constància
que, en temps complicats com aquests, els ajuts són més
considerats i valorats.

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).
Així mateix, i des del proper Butlletí del mes de
març, també hi ha la possibilitat de patrocinarlo, tot posant el vostre anunci a l’espai que
actualment ocupa l’ESCLAT. Parlem-ne?
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BENVINGUDA ALS NOUS
SOCIS

Donem la benvinguda als nous socis a la gran família
dels Pastorets del Vendrell. Hem de tenir present
que la crisi general que en afecta a tots plegats,
i que malgrat els indicis que diuen que en anem
recuperant, 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!

INFORMATIVA DE
COL LABORADORS
El 25 de setembre va tenir lloc la reunió informativa de
col·laboradors per comentar l’actual temporada 20172018, i també es va fer el repartiment dels papers als actors
i actrius dels Pastorets del Vendrell i dels Pastorets Infantils
del Vendrell que feia un parell de dies havien participat en el
càsting. Cal dir que l’afluència de col·laboradors a la Sala Pau
Casals de la Lira Vendrellenca va ser molt important. La nova
Direcció Artística 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.

ARA QUE HAS PAGAT EL REBUT DE LA QUOTA DE SOCI, ENCARA HI
FIGURA EL BANC/CAIXA I/O EL COMPTE ANTIC?
Si el rebut que has pagat de la quota de soci encara hi figura un banc/caixa o un compte que no és el
correcte, t’agrairem que enviïs un correu electrònic a: info@pastoretsdelvendrell.cat amb el nou banc/
caixa i/o número de compte. Moltes gràcies per col·laborar i agilitzar la feina.

Nou número de
compte (IBAN)

ES00 XXXX XXXX XXXX XXXXXX
Codi Pais

Aquestes són les dades necessàries

Dígit
Control

Codi
Banc

Dígit Número
Codi
Oficina Control Compte

Número Compte

ANEM A VEURE LA PASSIÓ

La Junta Directiva està estudiant la possibilitat d’organitzar una
sortida per anar a veure una representació de La Passió, si bé encara
no s’ha concretat ni lloc, ni dia ni hora. Només us avancem aquesta
informació perquè si hi esteu interessats, estigueu atents al Butlletí
de març que si la cosa tira endavant, allà hi haurà tota la informació
necessària.
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LA INVESTIGACIÓ POT CANVIAR LA HISTÒRIA
Malalties infeccioses

Ja fa 26 anys que la nostra entitat col·labora decididament amb la MARATÓ
DE TV3, enguany dedicada a les malalties infeccioses. Hi aportem
logística i hi enviem fons. Per això us demanem que sigueu solidaris i
col·laboreu (podeu fer un ingrés al compte de la Marató a CaixaBank;
ES94.2100.0555.34.0202122222 i, per als nostres socis de l’estranger, a més
a més, BIC: CAIXESBBXXX). Les malalties infeccioses són la causa d’un de
cada tres morts al món i són un problema important de salut pública.
Estam causades per microorganismes patògens (bacteris, virus, fongs
protozous) que entren al cos i es multipliquen, fins que produeixen la malaltia.
Cada microorganisme s’instal·la i prolifera en un lloc diferent del cos humà, depenent de la seva via
d’entrada i característiques. Les persones que porten pròtesis ortopèdiques o vàlvules cardíaques o
neurològiques tenen un risc afegit de tenir infeccions oportunistes en aquests dispositius permanents.
La majoria de malalties infeccioses es transmeten d’uns individus als altres i poden afectar qualsevol
persona.
Se sap que tothom tindrà unes quantes infeccions al llarg de la seva vida. La majoria són lleus, però
algunes són molt greus i poden portar a la mort de manera ràpida.

AGRAÏMENT ALS ANUNCIANTS, SOCIS I
COL·LABORADORS
Volem donar les gràcies a tots els anunciants i col·laboradors que han participat en els programes i cartells
de l’entitat amb els seus anuncis. Sabem que són temps difícils i, per això, aquestes col·laboracions són
encara més valorades i considerades. A tots, moltes gràcies per la vostra col·laboració, cosa que també
fem extensiva als socis que continuen oferint-nos el seu suport incondicional i són fidels a l’entitat.

DESPRÉS DE MÉS
DE DOS ANYS

DEIXARÀ DE PATROCINAR
EL BUTLLETÍ

El Butlletí de l’entitat núm. 108 del mes de setembre de 2015 fou el primer en que Bonpreu Esclat
va començar a patrocinar, i ho ha fet fins al Butlletí núm. 117 d’aquest mes de desembre. Malgrat
que ho trobarem molt a faltar, crec sincerament que els hem de felicitar per aquest important ajut.
Durant aquest temps ha estat un suport econòmic molt important, i ha estat un dels motius que ha
fet que poguéssim imprimir-lo en color. En nom de l’entitat MOLTES GRÀCIES! Ara caldrà cercar un
nou patrocinador, cosa gens fàcil. Si sabeu d’algú que vulgui parlar-ne, que es posi en contacte amb
el Pep Bargalló, tel. 977 662 993 – 696 446 885.
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