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Butlletí Infomatiu
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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!
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C/ Vidriers, 68
entrada principal

C/ Basters, 8
entrada posterior
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T’AGRADARIA FORMAR PART DELS
ARMATS DEL VENDRELL (TROPA O PERCUSSIÓ)?
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ASSISTÈNCIA A L’AGO
DE LA COORDINADORA DE
PASTORETS DE CATALUNYA i
A LA TROBADA DE GRUPS
DE PASTORETS DE CATALUNYA
El passat 14 d’abril, el president de l’entitat, Pep Bargalló, el
tresorer i director, Jordi Urgell i el cap de Luminotècnia dels
Pastorets, Pep Vinyes, van assistir al Teatre Principal de Valls,
a l’Assemblea General Ordinària de la Coordinadora de
Pastorets de Catalunya. En acabar es va donar el veredicte
i es va fer el lliurament de premis del IV Fotoconcurs “Els
meus Pastorets”.
Després d’una pausa cafè, es va fer la Trobada de Grups
de Pastorets de Catalunya, amb un únic tema. “Les projeccions com a complement i solució
escenogràfica”, a càrrec de dos tècnics en projeccions, un de Girona i l’altre d’Igualada. Va ser
molt interessant i, entrant en el col·loqui i canvi d’impressions, alguns Pastorets van comentar que
en les seves representacions han arribat a escenificar decorats amb retroprojecció en un 40% de
l’obra, aproximadament, amb la qual cosa s’estalvien els decorats de paper, però no els corporis.
També es poden fer retroprojeccions puntuals, com a efectes especials. És un món impressionant,
però per a aquesta tècnica es requereixen uns aparells sofisticats i cars, i també un bon tècnic
competent.

GROSSA
GROSSA

de Sant Jordi

26.189
60.998
Sorteig:
27/04/2018

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.

Caduca als 3 mesos.

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 696 44 68 85 (Pep
Bargalló).
També hi ha la possibilitat de patrocinar aquest
Butlletí, conjuntament amb moltes altres
avantatges publicitàries. Parlem-ne?

R
IXE
È
N
CO
R A RESA,
A
N
EMP ..
S DO
VOL A TEVA
C.
, ET
L
T
A
T
I
À
ENT
MITJ
PER
DE
LLETÍ
T
U
B
DEL
AT?
L’ENTIT

7

Acte l’Art i la Cultura del Baix Penedès, amb la
república i les llibertats
Centre d’Iniciatives i Turisme
Ballades de Sardanes 2018
Grup Pessebrista del Vendrell
TV El Vendrell, programa La Banqueta
Videoclip Son Rumores i la Filomena, de Xus Arans
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