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

Butlletí Infomatiu

Així que anem deixant enrere la calor i la xafogor de l’estiu, comença a treure el cap
els Pastorets... i, com cada temporada, la primera activitat que tenim prevista és la
recollida de les bases per al càsting dels Pastorets Infantils, que aquest any es farà el
divendres 13 de setembre, de 8 a 9 del vespre, al vestíbul de La Lira.
No obstant això, ja sabeu que l’activitat burocràtica de l’entitat no para mai. En el
passat Butlletí de juny us comentàvem que, entre els diferents tràmits i gestions
que l’entitat tenia entre mans, hi havia la d’aconseguir un ajut de l’Obra Social de
CaixaBank. Doncs bé... us hem de dir que, finalment, l’hem aconseguit.
És cert que a l’estiu l’activitat acostuma a afluixar, però la Junta s’ha continuat
comunicant tant presencialment com per altres mitjans (telèfon, Whatsapp, correu
electrònic, etc.), amb la finalitat d’anar preparant i polint la temporada de Pastorets,
sense deixar de banda les altres activitats o seccions de l’entitat.
Ja us podem confirmar que aquest any l’obra serà la mateixa de la temporada passada,
amb alguns canvis. Per tant, tenim previst fer inversions per un valor aproximat de
7.000 €, a banda de les despeses ordinàries i corrents. La Direcció, per tercera
temporada, anirà a càrrec del Jordi Urgell, el qual ja ha presentat a la Junta Directiva
les novetats per aquesta temporada. Un dels canvis és retornar l’escenificació dels
Pastorets Infantils, al diumenge a la tarda, després de dues temporades que es
representaven el dissabte al vespre.
Des de la Junta Directiva demanem la màxima col·laboració amb l’entitat i amb
l’espectacle. Tothom és necessari. Com sempre, esperem la vostra decidida i
important col·laboració perquè tot plegat sigui més fàcil i entre tots puguem tirar
endavant els nostres Pastorets, considerats com... Els Pastorets de Catalunya!
Les portes de l’entitat estan obertes, de bat a bat, per a tothom. Moltes gràcies!
Cordialment,
Pep Bargalló
President

MOLT IMPORTANT!

RECOLLIDA DE LES BASES PER AL CÀSTING
DELS PASTORETS INFANTILS
Cal recollir-les el divendres 13 de setembre, de 8 a 9 del vespre al vestíbul de La
Lira. Més informació a la pàgina interior d’aquest Butlletí.

COL·LABORA:

Av. Baix Penedès, 17-19 Local 2
43700 El Vendrell
Tel. 977 66 51 22
info@s-print.cat

www.s-print.cat
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REUNIÓ INFORMATIVA PER A TOTS ELS COL·LABORADORS
És molt important que hi assisteixi tothom!

Com ja és costum, abans de començar els assajos tindrem el primer contacte i un canvi d’impressions entre
tots els col·laboradors, la Junta Directiva i la Direcció artística, per explicar com anirà la temporada. Per
això, convoquem a tothom que estigui interessat a col·laborar-hi (infantils i/o grans) a la reunió informativa
que tindrà lloc el dilluns 23 de setembre, a 2/4 de 9 del vespre, (20,30 h) a la Sala Pau Casals de La Lira
Vendrellenca. L’assistència és molt important per estar al corrent de les activitats i projectes de l’entitat, i
també per aclarir els dubtes que puguem tenir. Us hi esperem. No hi falteu!

NO HAS COL·LABORAT
MAI AMB ELS
PASTORETS?
T’AGRADARIA? VOLS
PROVAR-HO? VINE!

Si no has col·laborat mai amb els Pastorets, i t’agradaria provarho, t’esperem. Segur que hi ha un lloc per a tu: a l’escenari
(davant o darrere), a la sala, a maquillatge, a vestuari, a la taquilla,
etc. Vine el dilluns, 23 de setembre, i parlem-ne. També pots
telefonar al 977 662 993 (Pep Bargalló).

DIES DE REPRESENTACIÓ
D’AQUESTA TEMPORADA 2019-2020
Ja tenim concretats els dies i horaris de les representacions
d’aquesta temporada. Hi haurà una representació de
Pastorets Infantils i quatre dels Pastorets del Vendrell.

ELS PASTORETS INFANTILS
Diumenge, 26 de gener de 2020
ELS PASTORETS DEL VENDRELL
Diumenges 12 i 19 de gener i
2 i 9 de febrer de 2020
Totes les representacions tindran lloc, a les 5 de la tarda, al
Teatre Àngel Guimerà, a La Lira Vendrellenca
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CÀSTING PER ALS PASTORETS INFANTILS
Aquesta temporada hi tornarà a haver
càsting per als Pastorets Infantils. En
haver-hi només una representació,
és molt important assistir-hi, ja que
serà molt interessant veure l’evolució
dels actors i actrius de les temporades
passades, així com les possibles
noves incorporacions. Tothom qui
estigui interessat a fer teatre té a
l’abast aquesta oportunitat. Per tant,
tots els nens i nenes de 6 a 14 anys que vulguin participar en el càsting cal que vinguin el
dissabte 21 de setembre, a les 4 de la tarda, a la Sala Pau Casals de la Lira Vendrellenca. Els
pares o acompanyants no s’hi podran quedar i hauran de tornar a recollir els nens, novament,
una vegada acabat el càsting.

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- no hàgim de lamentar la pèrdua d’algun soci o sòcia de l’entitat o d’algun
familiar. I a vegades cal fer-ne esment personal. En aquest cas, cal recordar la
mort de Mn Jordi Barenys, germà de l’exrector del Vendrell i Soci d’Honor de
l’entitat Mn Josep M. Barenys. Mn Jordi ens va deixar el passat 14 d’agost. Als
familiars de tots els que ens han deixat, els fem arribar en nom de la Junta el
nostre més sincer condol.
Mn Jordi Barenys

COL·LABORACIÓ EN L’OBRA
“EN PAU DE LA GRALLA O LA
FESTA MAJOR DE LA VILA”

El passat 20 i 21 de juliol, es va escenificar al Teatre Àngel
Guimerà el sainet En pau de la Gralla o la Festa Major de
la vila, de Ramon Ramon i Vidales.
L’entitat hi va col·laborar cedint el decorat que representa
la Plaça Vella del Vendrell, que a l’obra dels Pastorets és el
primer que surt en el quadre L’Encís d’una Rondalla.
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Ja comencen els preparatius del
Carnaval 2020
REUNIÓ INFORMATIVA EL 30 DE SETEMBRE
Per motius personals, enguany hem hagut de canviar novament de proveïdor de les disfresses. Això vol
dir que, igual que l’any passat, tot s’avança moltíssim, ja que la nova modista que ens confeccionarà els
vestits també treballa per diferents grups del Vendrell i de la comarca i necessita saber, amb molt temps
d’antelació, el nombre de persones que serem i les mides.
Així doncs, convoquem a tothom que estigui interessat a participar en el Carnaval amb la carrossa de l’entitat
a la reunió informativa, que tindrà lloc a la Nau dels Pastorets, el dilluns 30 de setembre, a les 9 del vespre,
on ja farem la llista i la fitxa de les persones interessades. Caldrà fer un lliurament a compte de
30,00 € aquest mateix dia. El cost total serà de 50,00 €.
El termini màxim per apuntar-se és el 15 d’octubre de 2019. Si desitgeu més informació podeu sol·licitar-la
al correu: elspastoretsdelvendrell@gmail.com o telefonant a l’Àngels Aunion al mòbil 679 646 051.
Recordem que per poder-hi participar, cal ser soci/sòcia dels Pastorets i que -si algú no n’és- se’n pot fer en
el moment d’inscriure’s. L’import de la quota és de 20,00 € l’any.
Els dies que participarem en el Carnaval del Vendrell i comarca, són: 21, 22 i 23 de febrer de 2020.

NOVA EDICIÓ DEL VOLUNTARIAT
PER LA LLENGUA AL VENDRELL
L’Oficina de Català del Vendrell prepara una nova edició del programa Voluntariat per la llengua, consisteix
a aparellar una persona catalanoparlant que fa de voluntària amb una persona no catalanoparlant que tingui
interès a practicar el català.
És per això que es busquen persones voluntàries catalanoparlants que vulguin participar en aquesta nova
edició del programa. A la vegada, totes les persones (siguin alumnes o no dels cursos de català) que necessitin
practicar el català oral per guanyar fluïdesa i seguretat d’una manera distesa, també poden apuntar-se com
a aprenentes.
Un cop les dues persones entren en contacte, només hauran de pactar dia, hora i lloc de trobada. En
definitiva, es tracta de conversar durant una hora a la setmana en català durant 10 setmanes.
Les persones que estiguin interessades a participar-hi com a aprenentes o com a voluntàries podem adreçarse a l’Oficina de Català del Vendrell, situada al Camí Reial, 15-17, per telèfon al 977 66 40 02 o per correu
electrònic a elvendrell@cpnl.cat. També poden registrar-se directament al programa a través del web www.
vxl.cat/participa-hi.

AJUT DE L’OBRA SOCIAL
DE CAIXABANK
Després de diferents gestions i de lliurar àmplia informació de l’entitat, hem aconseguit de l’Obra Social de
CaixaBank “la Caixa” una aportació de 1.000,00 € per a dues temporades. Des d’aquest Butlletí donem les
gràcies al director de l’oficina 0477 del Barri de França pels tràmits i encertades gestions que ha fet per fer
arribar a bon fi la nostra petició.
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Està previst anar a veure l’obra Pel davant...
i pel darrera, el dijous, 21 de novembre de
2019, al Teatre Borràs de Barcelona.
L’espectacle ens mostra les dificultats de tota
mena que sofreix una companyia de teatre
per muntar una obra, bastant “cutre”. Però,
per enganxar-se, no fa falta entendre cap dels
problemes als quals s’enfronta un actor, són
problemes de la humanitat... de nosaltres mateixos!
Aquests pobres personatges i la seva simpatia,
combinada amb la frenètica sèrie de gags que no paren mai, conformen la base d’una relació única
de l’obra. Aquest serà el cinquè muntatge que s’ha representat a Barcelona.
Una vegada més s’han pogut reunir nou magnífics actors i actrius que formen el repertori; són: Lloll
Bertran, Agnès Busquets, Jordi Díaz, Carme Pla, Miquel Sitjar, Lluís Villanueva, Xavier Serrat,
Laia Alsina i Bernat Cot. L’autor de l’obra és Michael Frayn i la direcció va a càrrec d’Alexander Herold, amb adaptació de Paco Mir.
L’obra comença a 2/4 de 9 del vespre (20’30 h) i la sortida amb autocar està prevista a les 6 de
la tarda en punt, des de la parada d’autobusos del Vendrell. El preu de l’entrada més el viatge
és de 35,00 €, (les entrades que tenim reservades són de platea i en bon lloc). Les places són
limitades i el termini per apuntar-s’hi és el 28 d’octubre de 2019, telefonant al Pep Bargalló (977
662 993). Posteriorment, si hi ha plaça, cal ingressar l’import de la reserva al compte dels Pastorets, al BBVA núm. ES65.0182.8427.4602.0000.7673, indicant clarament el nom i el cognom del
SOCI/SÒCIA. Si algú finalment no pogués 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/sòcia
de l’entitat.
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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
aconseguir 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. Ho hem
d’intentar; 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.

L’ENTITAT PARTICIPARÀ EN L’OFRENA
FLORAL DE L’ONZE DE SETEMBRE
Com ja és tradicional, està previst que diferents membres de la Junta
dels Pastorets i dels Armats del Vendrell participin en l’ofrena floral,
enguany, novament a la tomba de Pau Casals, per reinvidicar la figura
del Mestre com a lluitador i defensor dels drets dels homes i per la
pau dels pobles.

JA PREPAREM ELS PROGRAMES D’AQUESTA
TEMPORADA
Són moltes les persones associades als Pastorets que, a més a més de col·laborar
econòmicament amb l’entitat mitjançant la seva quota, també en són protagoniestes
amb la publicitat o amb la col·laboració econòmica en els nostres programes. En aquest
cas, aviat començarem la ronda de visites. Us en donem les gràcies per endavant
perquè som coneixedors dels esforços econòmics que feu. Repetim, moltes gràcies!

COL·LABORACIÓ DEL CASAL, LA LIRA I
EL TEATRE ÀNGEL GUIMERÀ
Aquests dies estem mantenint diferents converses i reunions amb els responsables
del Casal Familiar, La Lira i del Teatre Àngel Guimerà per anar programant i polint la
temporada de Pastorets. Cal dir que, com sempre, hi ha molt bona entesa i predisposició
per totes les parts.
A causa d’un accident de trànsit, el responsable tècnic del tàg (Teatre Àngel
Guimerà), el Tomàs Querol, està convalescent de les lesions que va patir. Des
d’aquí, i en nom de l’entitat, li desitgem una ràpida i satisfactòria recuperació.
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A PUNT DE COMENÇAR LA TEMPORADA DELS
CAMINADORS XINO-XANO
Els passats mesos de maig i juny es va acabar la temporada 20182019 dels caminadors Xino-xano i començarem fent un petit resum
de les darreres sortides.
El dia 12 de maig vam anar de Cubelles a Sitges seguint la línia de
costa i vam tornar amb tren. El diumenge 26 caminàvem pels boscos
de la Marquesa gaudint d’un dia esplèndid des d’Altafulla. El 9 de
juny descobríem la serra de les Planes i Crestabosc i, finalment, el dia 30 de juny vam fer una ruta propera
al Vendrell per acabar amb el dinar de germanor que posava punt final a las temporada. En aquesta ocasió,
en previsió de les elevades temperatures, vam optar per fer-lo als baixos de casa del Joan, un dels guies del
grup, en lloc d’anar al pous de Tomoví com havíem fet cada any.
El curs 2019-2020 començarà passat la Fira i l’equip de guies ja estem posant fil a l’agulla per planificar
les sortides i poder-les presentar el dia del tradicional sopar de pa amb tomàquet amb que cada any ens
obsequia la Junta dels Pastorets del Vendrell.
Ens agrada caminar i alguna ja fa molts anys que vam començar a practicar el que avui s’anomena senderisme.
Hem recorregut molts quilòmetres per diferents punts de la geografia penedesenca descobrint pobles,
paisatges i relleus que de ben segur no hauríem descobert si no haguéssim practicat aquesta activitat.
El Baix Penedès i les comarques del voltant tenen racons molt interessants i molt variats, on hi podem trobar
rutes de molts tipus: a la vora del mar, des de Tarragona passant per tota la línia de costa fins a arribar a
Sitges. Per la plana, descobrint els camps de vinyes i d’horta del Penedès, els pobles de l’interior comunicats
amb diferents senders i, per la muntanya caminant per la serralada litoral fent rutes per les muntanyes de
Calafell, de Segur i de Cunit i per la serralada prelitoral arribant fins al sostre de la comarca, la muntanya del
Montmell.
Fa uns 2400 anys Hipòcrates va dir: “caminar és la millor medicina per l’home (i la dona)”. Avui dia està
comprovat que caminar et manté en forma, es pot fer en qualsevol edat, allarga la vida, millora l’estat
d’ànim i et proporciona temps per pensar en les teves coses i desconnectar una mica del soroll multimèdia
que ens envolta.
Si no us agrada caminar sols i busqueu companyia per practicar aquesta activitat podeu trucar al Francesc
Xavier o enviar.li un Whatsapp al 699 56 84 88 i el curs 2019-2020 també formareu part del nostre grup.
Només depèn de vosaltres.
Salut i cames!
Equip de guies dels caminadors Xino-xano dels Pastorets del Vendrell
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EL REBUT DE LA QUOTA ANUAL DE SOCI PROTECTOR ES
POSARÀ EN CIRCULACIÓ A PRIMERS DEL MES D’OCTUBRE

Es manté, per dissetè any consecutiu, el preu de 20 € l’any

Com ja és costum i per tal de poder començar a fer les inversions previstes de la temporada, us informem
que, un any més, la Junta Directiva ha acordat que la quota de soci d’enguany tampoc s’apugi i, per tant,
serà la mateixa, des de fa disset any: 20 € l’any. Per tant, a primers del mes d’octubre es posarà en
circulació un rebut per aquest import (a excepció dels socis que voluntàriament han decidit col·labora-hi
amb una quantitat més elevada).
Sincerament, donem les gràcies a tots els que any rere any confieu en nosaltres i, d’aquesta manera, ens
ajudeu a fer possible que tots els projectes, que com podeu veure són molts, esdevinguin una realitat.
Som coneixedors que alguns socis no gaudeixen de cap de les activitats i/o seccions de l’entitat, però
que han decidit continuar fent aquesta aportació econòmica per ajudar-nos. A tots ells els demanem que
segueixin amb nosaltres, ja que la seva valuosa col·laboració és molt necessària. Novament, moltes gràcies
a tots pel vostre importantíssim ajut!

MOLT IMPORTANT!

HAS CANVIAT DE BANC/CAIXA - S’HA FUSIONAT O TANCAT
LA TEVA ENTITAT - HAS CANVIAT DE COMPTE, ETC.?

Amb tot aquest boom de fusions, tancament d’oficines, canvis dels números del compte, etc., últimament
ens trobem que tenim problemes de devolucions i, fins i tot, l’entitat bancària amb la qual treballem ens
reclama que tots els números dels comptes dels nostres socis estiguin al dia, i amb el codi IBAN corresponent.

Per això, us agrairíem que ens enviéssiu al més aviat possible el vostre número de compte correcte al correu
info@pastoretsdelvendrell.cat o telefonéssiu al 977 662 993 (Pep Bargalló).

Nou número de
compte (IBAN)

ES00 XXXX XXXX XXXX XXXXXX
Codi Pais

IBAN

Codi
Banc

Dígit Número
Codi
Oficina Control Compte
Moltes gràcies per la vostra col·laboració per fer les coses més fàcils.

Número Compte

AQUEST ESPAI D’ANUNCI
POT SER TEU i
TAMBÉ MOLTS ALTRES
AVANTATGES PUBLICITARIS:
web, programa, encartaments, etc.

INFORMA-TE’N AL
TEL. 696 44 68 85
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