SUMARI

Escrit del president
Assembla General Ordinària
Participació Cavalcada dels Reis
d’Orient
Un any més participació Festa
Bicicleta
Benvinguda als nous socis
Rua de carnaval - 105 inscrits
Càsting Pastorets Infantils
Agraïment als socis, anunciants,
col·laboradors, etc...
Diferents Personalitats assisteixen
als Pastorets
Agraïments: Ajuntament, TÀG, La
Lira Vendrellenca i Casal Familiar
Vols conèixer més El Vendrell
Socis que ens han deixat
Anem a veure Pecats imperdonables
Caminadors Xino-Xano
Sopar i dinar fi de temporada
Donació armari frigorífic a la Fundació Santa Teresa
No s‘organitzarà la XXIV Trobada
d’Armats de les comarques tarragonines
Participació dels Armats i de l’Ecce
Homo a la processó del silenci
Espai publicitari

977 662 993
696 446 885

C. Dr. Robert, 33
43700 El Vendrell
info@pastoretsdelvendrell.cat
www.pastoretsdelvendrell.cat
COL·LABORA:

www.s-print.cat

ANY XXXIV · NÚM. 126 · MARÇ 2020

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

Butlletí Infomatiu

Ja em deixat enrere una nova temporada de Pastorets, la 2019-2020,
que és alhora la 54a d’escenificacions ininterrompudes dels típics i
populars Pastorets.
Després de tres temporades d’escenificar l’obra El primer Nadal dels Pastors, de
Mossèn Rossend Fortunet, podem assegurar que l’obra, sota la direcció del Jordi
Urgell, està totalment consolidada, si bé cada temporada s’han anat polint alguns
detalls i afegint alguns efectes especials. Òbviament hi ha el flux d’entrades i sortides
d’actors i actrius, cosa lògica en un elenc de gairebé 160 col·laboradors, en les
diferents vessants. Si tenim també en compte la representació dels Pastorets Infantils,
el total de persones que fan possible aquesta tradició nadalenca, sobrepassen les
200.
Si fem un resum, ràpid, de l’activitat de l’entitat, a part del “pal de paller o columna
vertebral de l’entitat” que són les representacions dels Pastorets, cal tenir present,
també, les diferents seccions de l’entitat en les quals diferents persones les fan
possibles. Els personatges d’animació infantils, cada any fan les delícies dels nens i de
les nenes, en la seva desfilada a la Cavalcada dels Reis d’Orient; els caminadors Xinoxano, cada temporada incrementa els nombre i, la seva activitat és un no parar; la
secció dels Tombairots, continuen anant a teatre a Barcelona, com la sortida prevista
per al 2 d’abril; el Carnaval enguany ha estat un èxit amb 105 inscrits; no podem dir
el mateix dels Armats, que per motius aliens a nosaltres, no organitzarem la XXIV
Trobada (en parlem en aquest Butlletí) si ve participarem, com sempre, a la Processó
del Silenci, conjuntament amb el Misteri Ecce Homo de l’entitat i, aviat, començarem
a preparar la carrossa per la Festa de la Bicicleta.
Tot plegat, és gràcies a l’esforç dels nostres socis, del voluntariat que incondicionalment
sempre estan a disposició de l’entitat. Per tant, no ens cansarem de repetir: moltes
gràcies a tots els que ho feu 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!, I UNA ENTITAT
REFERENT AL NOSTRE PAÍS.

Cordialment,
Av. Baix Penedès, 17-19 L2
43700 El Vendrell
Tel. 977 66 51 22
info@s-print.cat

Pep Bargalló
President
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
La propera Assemblea General Ordinària tindrà lloc el dilluns 20 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 i sonorització, ha participat activament a 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 - 39 anys participant-hi
Enguany és la 78a edició i serà el 31 de maig de 2020
“L’últim diumenge de maig, amb bicicleta vaig”. Enguany
la festa se celebrarà el 31 de maig. Per tant, un any més
l’entitat hi participarà amb carrossa pròpia, tal com ha fet,
ininterrompudament, els últims 38 anys. Recordem que l’any
passat vam assolir el primer premi de carrosses, amb el vaixell
“Mississipi Queen”. Si algú vol col·laborar en la confecció de la
carrossa d’enguany, cal que es posi en contacte amb l’Àngel
Aunion, telèfon 666 044 665. I, si hi voleu participar, ja ho sabeu:
el 31 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 negra). Qui encara no sigui soci dels Pastorets, se’n
podrà fer allà mateix i se li lliurarà la samarreta. En acabar, com
ja és tradicional, hi haurà un dinar de germanor a la nau de
l’entitat. Per a més informació, podeu trucar al 977 662 993,
Pep Bargalló.

BENVINGUDA ALS NOUS SOCIS

Donem la benvinguda als nous socis a la gran família dels Pastorets del Vendrell. Per a nosaltres és un
honor que la gent continuï confiant en la nostra entitat i en els nostres projectes. A tots moltes gràcies.
Ara només cal que gaudiu, si és del vostre interès, de les diferents oportunitats i seccions que us
proporciona l’entitat.
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105 INSCRITS EN LA RUA DE CARNAVAL

Més de 100 socis es van inscriure a la carrossa de l’entitat. Cal dir que el grup feia molta patxoca, així com
la decoració de la carrossa, amb una al·legoria “Disbauxa de Llum i Color”. Vam participar al Vendrell,
a Cunit, a la platja de Calafell. a l’Arboç, al poble de Calafell i a Bellvei. A tots els participants, els
fem arribar adjunta la fotografia de record i els agraïm de tot cor la seva participació, així com als
“carrossaires i equip de confecció de gorros i cosidores” la seva desinteressada dedicació, esforç i
treball.

CÀSTING DELS PASTORETS INFANTILS
Aprofitant el dinar que es va
celebrar abans de la representació
dels Pastorets Infantils, es feu la
“foto oficial” de tots els actors i
actrius d’aquesta temporada 20192020, conjuntament amb l’equip
artístic i el president de l’entitat, foto
que us adjuntem a aquest Butlletí.
També adjuntem la foto individual
de la intervenció dels que feren, en
el seu dia, el corresponent càsting.

AGRAÏMENT ALS SOCIS, ANUNCIANTS, COL·LABORADORS, ETC.

Una vegada acabada la temporada de Pastorets, volem fer arribar ell nostre més sincer agraïment a totes
les persones, comerços, entitats, indústries, mitjans de comunicació, institucions, etc., que han tornat a fer
possible poder posar en escena els nostres típics i populars Pastorets, dels quals enguany celebrem 54
temporades ininterrompudes i 137 anys d’història de Pastorets a la nostra vila. Una vegada més, MOLTES
GRÀCIES A TOTS i fins la propera temporada!
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DIFERENTS PERSONALITATS
ASSISTEIXEN ALS PASTORETS

Diferents personalitats, alguns provinents
del món de la política, ens van acompanyar
aquesta temporada a alguna de les
representacions. Cal destacar la presència de
l’alcalde del Vendrell, Sr. Kenneth Martínez;
de la regidora de Cultura, Sra. Sílvia Vaquero;
de la vicepresidenta 4a de la Diputació de
Tarragona, Sra. Eva Mata; de Mn. Norbert
Miracle, rector del Vendrell, i del Soci d’Honor
de l’entitat i rector emèrit del Vendrell, Mn.
Josep M. Barenys.

CASAL FAMILIAR

AGRAÏMENT A
La Lira Vendrellenca

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 a fer
possible que la feina sigui més fàcil i planera. I... fins a la temporada vinent!

VOLEU CONÈIXER MÉS EL VENDRELL?
Voleu conèixer més el Vendrell i tenir un
bon regal de Sant Jordi o de la 1a Comunió
per als vostres infants?
La col·laboradora de l’entitat Magda
Nogués va publicar un llibre atemporal
adreçat principalment als nens i les nenes
d’educació primària, però interessant
per a tothom, amb un recull de tradicions
vendrellenques, en forma de conte.
En cada un dels contes descobrireu els
seus racons, edificis, personatges, la seva
història, les platges, les festes i els costums
de la vila. Ah! També n’hi ha un de dedicat
als Pastorets.
Cada un dels contes està il·lustrat per l’artista
Juli Jordan (dibuixant dels Pastorets).
Prepareu-vos, doncs, a llegir aquests relats
que esperem us agradin!
També un volem informar que aquest Sant Jordi, la Magda publica un nou llibre: “L’ordre carmelita al
Vendrell des de 1868 -150 anys al servei der les persones”. Aquest llibre és un exhaustiu treball de recerca
que culmina l’aniversari de l’ordre al Vendrell des dels seus inicis fins avui dia.
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HI HA SOCIS QUE, MALAURADAMENT, ENS HAN DEIXAT

Jaume Vallès

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 especial per la vinculació
que tenia o va tenir amb l’entitat. En aquest cas cal recordar al soci i amic Jaume Vallès
Güell, que va ser percussionista dels aleshores Pastorets Musicals del Vendrell; cap dels
timbalers dels Armtas i cap dels timbalers del Drac de Foc “El Cabrot”, el qual l’any 1991
va crear-ne la composició del “Toc de Cabrot”,. Aquest drac va pertànyer a l’entitat fins
que se’n va desvincular. El Jaume ens va deixar el 22 de gener, a l’edat de 99 anys. Als
familiars de tots els que ens han dexiat, els fem arribar en nom de la Junta el nostre més
sincer condol.

ANEM A VEURE

PECATS IMPERDONABLES

Una comèdia esbojarrada i carregada de suspens
Està previst anar a veure la comèdia Pecats
imperdonables, el dijous 2 d’abril de 2020, al Teatre
Borràs de Barcelona És una comèdia interactiva
molt esbojarrada i carregada de suspens, on els
personatges mostren, a través de cadascun dels pecats capitals, la misèria de l’ésser humà. L’obra presenta
la història d’una família que després de barallar-se per l’herència del pare, decideix reunir-se per posar
pau . Però, el que se suposava que anava ser un acte de reconciliació, es converteix en una batalla mortal.
Els espectadors podran interaccionar en directe per decidir el final de l’obra. A través del mòbil podran
votar sobre quin és el final que prefereixen veure aquell dia, hi ha tres possibles finals, tres possibles
assassins...
Pecats imperdonables va ser creada pel dramaturg llatinoamericà Benjamín Cohen i ara Edu Pericas n’ha
fet una adaptació i la direcció, amb els actors; Queco Novell, Susanna Carachana, Eva Barceló, Agnés
Busquets, Miquel Sitjar, Peter Vives i Rubén Yuste.
L’obra comença a 2/4 de 9 del vespre 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 €. Tenim reservades
les primeres files de la platea. Les places són
limitades i el termini per apuntar-s’hi és el
21 de març de 2020. Primer, cal telefonar al
Pep Bargalló (977 66 29 93) i, 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 els cognoms.
Si algú no pot venir, l’import ingressat no
es reembossarà, si bé pot optar per cedirlo a una altra persona. Si abans del termini
esmentat l’autocar està complet es tancaran
automàticament les reserves. Recordem que
per venir a veure l’obra cal ser soci/sòcia de
l’entitat.
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EL GRUP DE CAMINADORS XINO-XANO...
UN NO PARAR

Després de les festes de Nadal, els caminadors Xino-xano vam tornar a trepitjar camins i corriols de la
nostra comarca i d’altres properes.
Vam començar el diumenge 12 de gener i a partir d’aquell dia, cada dos diumenges hem fet una sortida.
Quedem a les 8 del matí a la plaça Vella del Vendrell i a les repetides sortim. Tenim com a norma no
esperar ningú, però mai cap participant ha arribat tard. Tothom és molt puntual sempre.
Quant la sortida és pel terme del Vendrell, comencem a caminar des de la plaça Vella. Quan ens hem de
desplaçar a un municipi del voltant, omplim cotxes i quedem al punt d’inici de la caminada. Acostumem a
ser de 15 a 20 caminadors tot i que en el grup de WhatsApp hi tenim apuntats 75 membres.
Com en d’altres Butlletins us farem un petit resum de les sortides d’aquest trimestre.
- 12 de gener. Vam anar a fer un tomb per la font d’Horta. Ens vam desplaçar fins a Castellet i allí
vam deixar els cotxes. Vam anar caminant per la vora el pantà de Foix, però no vam poder fer el
recorregut previst. Era temporada de caça per porc senglar i el camí per on havíem d’anar estava
tallat. Sort dels nostres excel·lents guies que de seguida vam saber trobar una alternativa.
- 26 de gener. Segur que coneixeu el coll de Santa Cristina, per on passem per anar direcció Valls,
doncs per allà hi ha l’ermita de Santa Cristina, i es va venir de gust anar-la a veure. Vam deixar els
cotxes a Can Gordei i des d’allí vam començar l’excursió.
- 9 de febrer. El febrer és temporada de calçotades i els Xino-xano no vam voler ser menys. La
sortida va ser amb cotxe fins a Llorenç i des d’allí vam anar pujant les Gimenelles. Una sortida no
gens fàcil, amb un desnivell respectable, que ens va fer obrir la gana. Va ser un èxit de participació
i al dinar de calçotada també hi van venir moltes parelles dels caminadors i caminadores.
- 23 de febrer. Vam veure l’embassament del Gaià passant per pobles com Renau, l’Argilaga i
Peralta, seguint uns camins i corriols poc transitats i molt bonics.
En el moment d’escriure aquest resum falten per fer dues sortides: la del dia 8 de març en que
està previst que pugem a l’ermita de la Trinitat de Sitges i per acabar el trimestre, el dia 22 de març
pujarem al Puig del Lleó, el cim més alt del terme del Vendrell.
Res més, només ens queda desitjar-vos...
Salut i cames
Guies del caminadors Xino-xano.
Per contactar, pots trucar o enviar un WhatsApp al 699568488.
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SOPAR DE FI DE TEMPORADA DELS PASTORETS DEL
VENDRELL I DINAR DELS PASTORETS INFANTILS
Com ja és tradicional, l’últim dia de representació dels
Pastorets del Vendrell s’acostuma a fer, amb tots els
col·laboradors, el tradicional sopar de fi de temporada, amb
la típica coca enramada del Vendrell, a la Sala Pau Casals de
la Lira Vendrellenca. 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, van adreçar unes paraules als assistents.
Així mateix i atès que aquesta temporada s’ha tornat a
recuperar l’actuació dels Pastorets Infantils el diumenge, a les
5 de la tarda, a tots els actors i actrius, es feu un dinar.

Dinar Pastorets Infantils

DONACIÓ D’UN ARMARI
FRIGORÍFIC A LA
FUNDACIÓ
SANTA TERESA DEL
VENDRELL
Fa uns anys, amb l’aportació del 10 % de la taquilla que
l’entitat destina a una finalitat benèfica, va regalar a
Càritas un armari frigorífic de dues portes, el qual l’han
utilitzat fins fa uns dies en què va desaparèixer la secció
del Centre de Distribució d’Aliments. Els responsables de
Càritas ens van informar del tema i per tal que l’esmentat
armari frigorífic continués sent-ne beneficiari alguna
ONG o entitat altruista, l’entitat ha cregut oportú donar-lo
a la Fundació Santa Teresa del Vendrell, qui ho han agraït
profundament.
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XXIVMOLT A CONTRACOR NOSTRE,
EL VENDRELL,
TROBADA D’ARMATS
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DE LE S COMARQUES
NO ORGANITZARÀ
LA XXIV TROBADA
TARRAGONINES

D’ARMATS
29 de març deDE
2020 ·LES
El Vendrell COMARQUES TARRAGONINES

Per tal de voler potenciar el Vendrell com a Capital de la Cultura Catalana, amb tota la bona intenció i il·lusió, el 16 de març del 2019, vam sol·licitar oficialment l’organització de la Trobada d’Armats d’enguany -que
tocava al Pla de Santa Maria- i se’ns va concedir.
Després de parlar amb la regidoria de Cultura, el 31 d’octubre de 2019,
presentàvem oficialment tres instàncies: a) Sol·licitud de l’escola Àngel
Guimerà per poder-se canviar les tropes (tal com es va fer els anys 1996
i 2012), b) Sol·licitud del pavelló de l’escola per l’esmorzar popular i c)
Sol·licitud del pàrquing del Pèlag pels autocars i cotxes de l’organització.
Després de diferents reunions, i escrits sobre les instal·lacions, pressupostos, etc. que seria molt llarg d’explicar, s’albirava que hi podria haver
problemes per la utilització de l’escola, cosa que gairebé es confirma el
dia 6 de febrer (més de tres mesos des de la petició). No obstant això, i
després d’insistir-hi molt, el dia 10 de febrer se’ns cofirma, per part de l’Administració, que podem utilitzar
totes les instal·lacions sol·licitades, amb un PERFECTE ENDAVANT, per part de l’alcalde. Atesa aquesta
afirmació, l’endemà dia 11, ja convidem oficialment a totes les tropes a venir a la Trobada del Vendrell
(ja anàvem tard). El 19 de febrer, en una reunió amb la direcció de l’escola se’ns confirma que no podem
disposar de les aules, malgrat insistir i insistir fins a la sacietat, fer-nos pesats i intentant buscar-hi una
solució... no hi va haver manera. Davant d’aquest panorama desolador, per a nosaltres, l’endemà, dia 20
comuniquem a tots els grups, que per motius d’espai per a poder-nos canviar queda anul·lada.
A grans trets aquest ha estat el “calvari”, d’una trobada que, en les altres XXIII edicions, sempre ens hem
canviat en una escola, fins hi tot aquí al Vendrell, com dèiem els anys 1996 i 2012 sense haver-hi hagut
mai cap problema.
En resum, no ens ho pensàvem pas, estem defraudats i, per compartir-ho, tota la cronologia dels fets s’ha
explicat en detall en una reunió que es va celebrar amb tota la Tropa el dia 26 de febrer.

PARTICIPACIÓ DELS ARMATS I MISTERI ECCE HOMO A LA PROCESSÓ
DEL SILENCI DEL VENDRELL

Com ja és tradicional, el 10 d’abril la Tropa dels Armats participarà en la Processó del Silenci del Divendres
Sant al Vendrell, conjuntament amb el Misteri Ecce Homo de l’entitat. La foto que enguany il·lustrarà
el cartell dels actes de Setmana Santa, serà l’Ecce Homo de l’entitat.

Tel. 93 891 25 61 - hillsa@hillsabus.com

ET PORTEM ON VULGUIS

!
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Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,
Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Una vegada acabada la temporada 2019-2020 de Pastorets, em plau convocar-te a
l‛Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el dilluns 20 d‛abril de 2020, a les 9 del vespre,
a la Sala d‛Activitats a la Nau Polivalent de l‛entitat, al Polígon La Cometa.

ORDRE DEL DIA
1 - Lectura i aprovació de l‛acta de l‛última reunió general.
2 - Estat de comptes, presentació i aprovació, si escau.
3 - Informació de la temporada 2019-2020.
4 - Projectes per a la temporada vinent 2020-2021
5 - Torn obert de paraules.
Tot esperant la teva assistència, rep una cordial salutació,

Pep Bargalló
President
El Vendrell, 1 de març de 2020
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