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

Butlletí Infomatiu

Des del punt de vista artístic, aquesta 52a temporada de Pastorets ha estat
diferent de les últimes, ja que hi havia molts reptes i importants. En primer
lloc l’equip artístic passava a mans del nou director, el Jordi Urgell, i de la
Mariona Figueras, ajudant de Direcció. A més a més, s’estrenava una nova
obra, es tornava als orígens de feia molts anys, amb una adaptació lliure d’El
primer Nadal dels Pastors, de Mossèn Rossend Fortunet, amb un pròleg molt
“casolà”; la clàssica introducció amb diferents quadres bíblics, una primera i
segona part típica i popular de Pastorets i, per acabar d’arrodonir-ho, la tendra i
dolça recitació del Poema de Nadal, de Josep M. de Sagarra, per part de l’àvia,
davant d’una paradeta de la fira de Santa Llúcia, en aquest cas del Vendrell.
La posada en escena ha comportat la col·laboració d’un important potencial
humà, no tant sols d’actors i actrius sinó, també, de persones que han treballat
entre bambolines, atès que el muntatge ha estat molt complex. Enguany
s’han superat els 150 col·laboradors. Hem pogut gaudir de nous actors i
actrius, d’altres que feia anys que no hi participaven i, com ja és costum, els
incondicionals de cada temporada. Gràcies a tots, hem pogut representar tot
un espectacle que ha estat molt ben considerat i acollit pel nombrós públic
assistent, provinent de diferents indrets de Catalunya. Òbviament quan diem
tots ens referim a tothom, sense deixar-nos ningú, a totes les persones que fan
possible que cada diumenge es pugui obrir el teló del Teatre i, el més important
de tot plegat, és la il·lusió i les ganes per aconseguir la feina ben feta.
Darrera d’un nou projecte, sempre acostuma haver-hi les inversions necessàries
perquè pugui esdevenir una realitat. Per això, aquesta temporada l’entitat ha
fet un esforç econòmic i, novament, s’han fet inversions importants: decorats,
efectes especials, attrezzo, vestuari, etc,
Per tant, novament ho repetim: moltes gràcies a tots els que ho han fet possible,
cadascú dins la seva parcel·la. Tothom és important i necessari i, gràcies a
l’esforç de tot el col·lectiu fem el que fem i som el que som, uns Pastorets
considerats ELS PASTORETS DE CATALUNYA!
Cordialment,

Pep Bargalló
President
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
La propera Assemblea Generala Ordinària tindrà lloc el dilluns 16 del vinent mes d’abril. Adjuntem la
convocatòria corresponent i us recordem que és molt important que hi assistiu.

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 - 37 anys participant-hi
Enguany és la 76ena edició

“L’últim diumenge de maig, amb bicicleta vaig”. Per tant, el 27
de maig, un any més l’entitat hi participarà amb carrossa pròpia,
tal com ha fet, ininterrompudament, els últims 36 anys. Recordem
que l’any passat va assolir el cinquè premi de carrosses, amb un
homenatge als 75 anys de la Festa de la Bicicleta i el 1r premi com
a grup més nombrós. 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 de ser soci de l’entitat i portar la samarreta dels Pastorets
(blanca o negre). Qui encara no sigui soci dels Pastorets, se’n
podrà fer allà mateix i se li lliurarà la samarreta. En acabar, hi haurà
un dinar de germanor a la Nau de l’entitat. Per a més informació,
podeu trucar al 977 662 993, Pep Bargalló.
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ENGUANY HEM ESTRENAT UN DECORAT
“MOLT DE CASA”

Només obrir el teló, i encetar
el pròleg, al quadre nomenat
“L’encís
d’una
rondalla”
apareixia un decorat molt
de casa: la plaça Vella de fa
aproximadament uns 80 anys,
Cal dir que els espectadors
del Vendrell van quedar
molt sorpresos per aquest
acurat i magnífic treball de
decoració realitzat al Taller
d’Escenografia Castells, SL,
una de les millors firmes
d’escenografia, ja no només
en l’àmbit català, sinó mundial.
La pintura està feta sobre un tul de 10 m d’ample per 6 m d’alt, cosa que permet fer transparències, com
es va fer avinent en el quadre del Camí.

QUINZENA TEMPORADA DELS
PASTORETS INFANTILS DEL VENDRELL
El que va començar com a una prova per veure com aniria, enguany ja fa quinze anys de l’inici
d’aquell projecte i podem afirmar, per tant, que va ser tot un encert. Tenim exemples de nens o
nenes que van començar amb cinc o sis anys i que avui, ja grans, continuen als Pastorets. Nosaltres
també continuem treballant amb els nens i nenes, amb la mateixa il·lusió i ganes del primer dia,
perquè els més petits descobreixin el món de la faràndula i més endavant -si així ho volen i com
altres ja han fet- puguin formar part de l’equip artístic dels Pastorets del Vendrell.
Per tant, augurem un futur engrescador per als nostres Pastorets i esperem que el planter no
s’acabi mai i puguem continuar repartint il·lusions als petits, però grans actors i actrius.
Per motius de dates, la representació va tenir lloc el dissabte 27 de gener a 2/4 de 9 del vespre.
No va haver-hi cap problema i tots s’ho van passar igual de bé.

3

Butlletí Infomatiu

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. Malgrat que la crisi sembla
que va minvant, encara ens afecta
d’alguna manera i, per això, s’han
produït algunes 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!

JA S’HA ACABAT EL MALSON DE LES TRES HIPOTEQUES
(La Nau Polivalent ja és nostra del tot)

El 28 de novembre de 2005 subscrivíem la tercera hipoteca de la Nau Polivalent, per un període de dotze
anys, i el passat 30 de novembre de 2017, pagàvem l’últim rebut de 265,24 €€. Cal tenir present que
aquesta hipoteca es va constituir per a la segona ampliació de la Nau (construcció de la sala d’activitats i
d’un nou altell). Les altres dues hipoteques són dels anys 1995 i 2001, la primera es va destinar a la compra
del terreny i construcció de la Nau, (la del c/ dels Vidriers, 68 part principal) i la segona a la compra del
terreny i ampliació de la Nau, del carrer Basters 8 (part del darrera).
Després de 22 anys pagant hipoteques i havent-se acabat, ho volem celebrar amb tots vosaltres. Per això
us adjuntem una participació de 0,10 €, a cada un dels números: 26.189 i 60.998 del sorteig de la Grossa de
Sant Jordi, el 27 d’abril de 2018.
A més a més, hi ha previst fer una jornada de
PORTES OBERTES de la Nau per a tots
els socis
GROSSA
de Sant Jordi
que encara no hi han estat mai.. o sí. Però això ho
deixarem per a quant faci una mica més de bon
temps. Atents al Butlletí de juny. Moltes gràcies
a tots els nostres socis que, amb l’aportació de la
quota anual de 20,00 €€ heu contribuït, també, a
saldar les esmentades hipoteques.

26.189
60.998
Sorteig:
27/04/2018

GROSSA

de Sant Jordi

26.189 - 60.998

Sorteig a celebrar el proper dia 27 d’abril de 2018.
El portador interessa la quantitat de 0,10€ a cada número
Dipositari:

Oficina 0477

Tot taló esmenat o estripat serà nul.

4

Caduca als 3 mesos.

Butlletí Infomatiu

ANEM A VEURE

Tal com avançàvem en el passat Butlletí de desembre, està previst
anar a veure la Passió d’Olesa el diumenge, 8 d’abril de 2018.
És evident que és un espectacle on es representa la vida, la mort
i la resurrecció de Crist, i que les connotacions religioses hi són
presents, però en el cas d’Olesa, a part de ser una representació
tradicional religiosa, han optat per apropar-se a un gran
espectacle teatral. L’escenari té 30 m de boca, el que fa que sigui
el més ample d’Europa. La Passió d’Olesa està documentada des
de l’any 1538 i fou guardonada amb la Creu de Sant Jordi de la
Generalitat de Catalunya l’any 2002.
L’obra comença a un quart d’11 del matí i la sortida amb autocar
està prevista a tres quarts de 9 en punt, des de la parada
d’autobusos del Vendrell. L’obra s’acaba a les 2 del migdia. El
preu de l’entrada més el viatge és de 25,00 €. Tenim reservades
bones entrades al mig del Teatre. Les places són limitades i
el termini per apuntar-s’hi és el 2 d’abril de 2018, telefonant
al Pep Bargalló (977 662 993). Malgrat aquest termini, si amb
anterioritat ja s’han ocupat totes les places, es tancaran les
reserves. Qui tingui plaça, l’import de la reserva, cal ingressar-lo en el compte dels Pastorets, al BBVA,
núm.: ES65.0182.8427.4602.0000.7673, indicant clarament el nom i els cognoms. Si algú no pot venir,
l’import ingressat no es reembossarà, si bé pot optar per cedir-lo a una altra persona. Recordem que, per
venir a veure l’obra, cal ser soci de l’entitat.

93 INSCRITS EN LA CAVALCADA DEL CARNAVAL
Gairebé 100 socis es van inscriure en la carrossa de l’entitat. Cal dir que el grup feia molta patxoca, així
com el vaixell de decoració de la carrossa, una al·legoria a: “Els Pastorets en el país del mai més Peter Pan
i Campaneta”. 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.
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EL GRUP DE CAMINADORS XINO-XANO
ES VA INCREMENTANT
Després del descans nadalenc i d’haver gaudit d’alguna de les quatre representacions dels Pastorets del
Vendrell, l’equip de guies dels caminadors xino-xano us volem explicar breument com està anant aquest
segon trimestre del curs.
14 de gener: la sortida al mirador de la Pena, travessant els boscos de Poblet, va ser preciosa. És cert
que era un dia fred i amb boira, però aquest fet ens va permetre contemplar paisatges poc habituals.
Alguns des caminadors feia mesos que no caminaven i, malgrat això, amb un mínim esforç tots vam
arribar fins al mirador.
28 de gener: la sortida al Beu i Tanca a prop de Mas Borràs va tenir molt d’èxit. Socis que no acostumen
a venir ens van voler acompanyar per conèixer aquest racó entranyable del nostre terme municipal. A
mitja ascensió parada obligada a la pedra dels set cocons. Després d’esmorzar al Beu i Tanca i passar per
la pedra dels quatre termes vam tornar al Vendrell vorejant la serra Llarga i el Fondo del Mata.
11 de febrer: la sortida de l’Arboç a Llorenç va ser una caminada per la plana penedesenca sense
pràcticament desnivell. A la tornada, al passar per Banyeres vam poder visitar el museu Josep Cañas i
gaudir de les petites meravelles que s’hi amaguen. A pocs quilòmetres de l’Arboç ja vam començar a
sentir el soroll de les carrosses que s’hi anaven aplegant per participar en la rua de Carnaval.
En el moment d’escriure aquestes ratlles queden pendent dues sortides abans del descans de Setmana
Santa. El 25 de febrer que anirem a Montferri i l’11 de març farem una volta per Santes Creus i Pont
d’Armentera.
Recordeu que el grup està obert a tots els socis dels Pastorets i si, algú no n’és i vol venir, també pot
posar-se en contacte amb nosaltres i li explicarem com fer-ho.
Per acabar, des d’aquest racó volem saludar als nous caminadors i caminadores que s’han incorporat
darrerament al grup. Aquest curs estem aconseguint ser a cada sortida un grup més nombrós de gent.
Moltes gràcies a tots.
Equip de guies del grup xino-xano.
Si hi esteu interessats, contacteu amb nosaltres per e-mail: fxvilar@gmail.com o per telèfon 699 568 488.
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DIFERENTS PERSONALITATS
ASSISTEIXEN ALS PASTORETS
Una temporada més, diferents personalitats, alguns 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; el Sr. Jordi Agràs, director territorial de Cultura de la Generalitat de Catalunya
al Camp de Tarragona; l’alcalde del Vendrell, Sr. Marí Carnicer; la regidora de Cultura de l’Ajuntament del
Vendrell, Sra. Eva M. Serramià; el rector del Vendrell, Mn. Joan M. Padrell, i el Soci d’Honor de l’entitat i
exrector del Vendrell, Mn. Josep M. Barenys

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 200 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 als assistents.
Així mateix, i atès que la representació dels Pastorets Infantils era a 2/4 de 9 del vespre, a les 6 de la
tarda vam oferir un berenar molt complet a tots els actors, actrius i a algú altre més que s’hi va afegir.

AGRAÏMENT A
La Lira Vendrellenca

CASAL FAMILIAR

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,
també a la Lira Vendrellenca per les facilitats que hem trobat en tot moment, i al Casal Familiar per
deixar-nos les seves instal·lacions per poder assajar. De tot cor, MOLTES GRÀCIES per ajudar que
la feina sigui més fàcil i planera. I... fins a la temporada vinent!
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AGRAÏMEMT ALS SOCIS, ANUNCIANTS, COL·LABORADORS, ETC.
Una vegada acabada la temporada de Pastorets, volem fer arribar ell nostre més sincer agraïment a totes a
les persones, comerços, entitats, indústries, mitjans de comunicació, institucions, etc., que han fet possible
una temporada més poder posar en escena els nostres típics i populars Pastorets, que enguany celebrem 52
temporades ininterrompudes i 135 anys d’història de Pastorets a la nostra vila. Una vegada més, MOLTES
GRÀCIES A TOTS i fins la propera temporada!

ACTIVITAT DELS
El diumenge, 18 de març, la Tropa participarà a la XXII Trobada d’Armats de les Comarques Tarragonines,
a Riudoms.
Com ja és tradicional, el 30 de març la Tropa dels Armats participarà en la Processó del Silenci del Divendres
Sant al Vendrell, conjuntament amb el Misteri Eccehomo de l’entitat.

Aquesta foto d’estudi fou realitzada a l’escenari del Teatre Àngel Guimerà, amb el decorat dels Pastorets,
del quadre d’Herodes. A tots els participants, els fem arribar adjunta la fotografia de record.

AQUEST ESPAI D’ANUNCI
POT SER TEU.
INFORMA-TE’N AL
TEL. 977 662 993
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