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Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,
Sembla que la COVID-19 va millorant, en part gràcies a les vacunes, i esperem
i desitgem que estigueu tots bé de salut. En l’argot acadèmic diríem que
progressem adequadament. No obstant això, no podem abaixar la guàrdia i hem
d’estar a l’aguait de totes les indicacions que vinguin de les autoritats sanitàries.
Amb tot, malgrat que anem endavant, hi ha moltes activitats que encara
no hem pogut dur a terme, si més no, tal com estàvem acostumats a fer-ho.
Podem destacar el projecte alternatiu a les representacions dels Pastorets de
la passada temporada, la interpretació i recitació íntegra d’El Poema de Nadal,
de Josep M. de Sagarra, amb la col·laboració i implicació d’un total de trentavuit persones, sota la direcció del Jordi Urgell, als quals agraïm sincerament
la bona feina realitzada, ateses també les circumstàncies en què van haver de
treballar. Recordem que el Poema es va emetre per TV El Vendrell. Aquesta ha
estat l’única activitat artística. A part de la gestió del dia a dia normal i burocràtica
de l’entitat; hem organitzat una sortida a Teatre a Barcelona i hem celebrat les
assemblees generals. Malauradament no hem pogut gaudir de cap més activitat:
Reis, Carnaval, Setmana Santa, Festa de la Bicicleta, etc.
Esperem que aquesta temporada puguem escenificar els tradicionals Pastorets,
potser amb alguna adaptació especial, un muntatge diferent, una nova concepció
dels Pastorets... En fi, estem pendents de l’evolució de la pandèmia per començar
a posar fil a l’agulla.
Moltes gràcies per confiar en nosaltres i cuideu-vos molt. Que tingueu un bon
estiu!
						
Cordialment,

977 662 993
696 446 885
C. Dr. Robert, 33
43700 El Vendrell

Pep Bargalló i Jané
President

PEP BARGALLÓ, REELEGIT PRESIDENT DE L’ENTITAT

info@pastoretsdelvendrell.cat En l’Assemblea General Extraordinària celebrada el passat 22 de maig, per unanimitat
www.pastoretsdelvendrell.cat de tots els assistents, Pep Bargalló fou reelegit president dels Pastorets del Vendrell

per als propers quatre anys.

COL·LABORA:

www.s-print.cat

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

La Junta Directiva queda de la manera
següent:
President: Pep Bargalló i Jané
Vicepresidenta: Mariona Figueras i
Morales
Secretària: Àngels Aunion i Riembau
Tresorer: Jordi Urgell i Servé
Vocals: Àngel Aunion i Riembau;
Joan Ferré i Gibert; Enric Llorens i
Toldrà; Daniel Manyé i Padilla i Josep
Manuel Piñol i Orpinell.
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ENTITAT COL·LABORADORA DEL
VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA (VxL)
Com a entitat col·laboradora del Voluntariat per la Llengua, us
donem a conèixer l’escrit que hem rebut del Consorci per a la
Normalització Lingüística, així com un diploma com a entitat
adherida al programa VxL.
Pastorets del Vendrell
Entitat adherida al programa
Voluntariat per la llengua

Entitat col·laboradora del Voluntariat per la llengua

Contribueix al foment de l'ús de la llengua, de la cohesió social i del coneixement de la cultura i l'activitat social de Catalunya amb la
seva implicació en el programa. Facilita que els aprenents del programa siguin atesos i s'expressin en català, encara que el parlin amb
dificultat. Així mateix, enriqueix les trobades de les parelles lingüístiques oferint-los activitats o organitzant-ne en col·laboració amb el
Consorci per a la Normalització Lingüística.

Benvolgudes, benvolguts,
Us volem donar les gràcies per la vostra adhesió de 2 anys al Voluntariat per la llengua (VxL), la
qual donarem a conèixer a través dels nostres canals de difusió als participants en el VxL i al públic
en general. En breu, també us afegirem a la llista d’entitats col·laboradores del VxL que publiquem
a la pàgina web https://www.vxl.cat/entitats.

Ester Franquesa i Bonet
Presidenta del
Consorci per a la Normalització Lingüística

El Vendrell, 9 de febrer de 2021

Recordatori de la col·laboració:
Ambdues parts es comprometen a:
Mantenir contacte permanentment per a l’èxit de les actuacions i per a obrir noves vies de col·laboració.
El CNL de Tarragona es compromet a:
a) Facilitar a l’entitat informació sobre els cursos de català, el programa Voluntariat per la Llengua
i altres programes i activitats de foment de l’ús de la llengua catalana que organitzi el CNL de
Tarragona perquè en faci difusió.
b) Fer difusió de les activitats de la vostra entitat entre els participants del Voluntariat per la Llengua
(VxL).
Per la seva banda, l’entitat es compromet a:
a) Promoure i facilitar la participació en el programa Voluntariat per la llengua entre els socis de
l’entitat.

Ens mantindrem en contacte (també a través de les nostres xarxes socials, Facebook i Twitter @
vxlcat, ...) i esperem que la vostra implicació en el VxL serveixi per aconseguir l’objectiu compartit
de fomentar l’ús de català i la cohesió social.
Cordialment,
Joana Borja Castell
OC del Vendrell

HI HA SOCIS I/O FAMILIARS QUE, MALAURADAMENT, ENS HAN DEIXAT
En un col·lectiu de gairebé nou-cents 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. Als familiars de
tots els que ens han deixat, els fem arribar en nom de la Junta el nostre més sincer condol.

BENVINGUDA ALS NOUS SOCIS

Donem la benvinguda als nous socis a la gran
família dels Pastorets del Vendrell. Malgrat la crisi i
les baixes que es produeixen en qualsevol entitat,
associació, agrupació... és un honor i un goig que
encara hi hagi persones que continuïn confiant
en l’associacionisme, en la nostra entitat i en els
nostres projectes. A tots moltes gràcies!

RECONEIXEMENT DE LA CREU ROJA
En reconeixement a la valuosa col·laboració de l’entitat en la
resposta humanitària en l’emergència de la COVID-19, la Creu Roja
ens ha atorgat el diploma amb l’enunciat “Gràcies per respondre!”
Recordarem que en els moments més crítics, l’entitat va lliurar
més de 250 Kg. de menjar i més de 1.000 litres de llet.

. . .Els
. . . . Pastorets
. . . . . . . . . . . . .del
. . . .Vendrell
............

Gràcies per
respondre
EN RECONEIXEMENT PER LA SEVA VALUOSA
COL.LABORACIÓ EN LA RESPOSTA HUMANITÀRIA
EN L'EMERGÈNCIA DE LA COVID-19

MARÇ 2021
Josep Quitet Torner
President de la Creu Roja a Catalunya
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Elena Fontanet Casas
Secretària de la Creu Roja a Catalunya

#CREUROJARESPON
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35è Aniversari del primer Butlletí (1986-2021)
Adjuntem un exemplar del Butlletí núm. 1
Malgrat que l’entitat es va crear la temporada 1965-1966, fins al mes de
juny del 1986 no es va començar a editar el Butlletí. Aquest mes sortia
al carrer el núm. 1 dels aleshores anomenats Els Pastorets Musicals del
Vendrell. Entre altres temes es donava a conèixer la Junta de l’entitat,
que presidia Pep Bargalló, i que el director que es proposava per a la
temporada era Pep Vinyes, també s’anunciava que es creava la modalitat
de soci protector per un import de 1.000 pessetes l’any, etc.
Aleshores el Butlletí, i durant bastants anys, es picava amb una Hispano
Olivetti – Studio 46. Trenta-cinc anys enrere no era fàcil trobar un
corrector de català, però gràcies al treball desinteressat del Josep M.
Guitart i Oliver, durant molts anys, vam poder-lo treure correctament.
Òbviament s’havia de picar dues vegades: quant es feia per primera
vegada i després, una vegada corregit. Si t’equivocaves la solució era
el Tipp-Ex. A molts tot això els hi sonarà a xinès, d’altres rememoraran
temps ancestrals... Al capdavall, tot plegat forma part de la història, Per
això us adjuntem una foto de la màquina d’escriure, el típic carro de la
màquina i els correctors d’errades Tipp-Ex, amb làmina o bé amb líquid,
amb una ampolleta i un pinzellet.

40 ANYS DES DE LA PRIMERA PARTICIPACIÓ EN LA FESTA DE LA BICICLETA
DEL VENDRELL (1981-2021)
Enguany s’esdevenen 40 anys des de la primera participació de l’entitat a la Festa de la Bicileta del Vendrell, si bé els
dos últims anys, -atesos els motius per tothom conegutsno s’han celebrat com tradicionalment coneixem la festa.
Per aquest motiu, tal com vam fer amb els 30 anys de la recuperació dels Armats del Vendrell, per part dels Pastorets, us adjuntem un especial d’aquest aniversari, en el quan aprofitem per a
fer una breu història dels inicis de la festa, sense voler-hi aprofundir, atès que aquest especial està dedicat, exclusivament,
als 40 anys des de la primera participació de l’entitat a la festa.

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

FES-TE’N
SOCI

Una entitat com la nostra: viva, activa i amb molta il·lusió per
emprendre una nova temporada, pot ser diferent de les altres,
però per implicar-nos en nous projectes, ens cal el suport del
màxim nombre de socis possible per afrontar les despeses
i inversions previstes. Per això, trucarem a diferents portes
per veure si aconseguim respostes positives. Són moments
difícils, però, afortunadament, no per a tothom. Per això
creiem que si gratem una mica podes aconseguir engruixir
la gran família dels Pastorets. Al capdavall estem parlant de
20 €€ l’any, quantitat que està a l’abast de moltes persones.
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VOLEU REBRE EL BUTLLETÍ PER
E-MAIL O WHATSAPP?
Diferents socis i sòcies, gairebé 400, ja ens han fet arribar les seves adreces virtuals per enviar el Butlletí
trimestral per WhatsApp o bé per correu electrònic. Si encara no ho heu fet i desitgeu rebre’l per algun
d’aquests dos sistemes i, d’aquesta manera, estalviar-nos material i temps, en ho podeu comunicar al correu
electrònic:: pep@pastoretsdelvendrell.cat, o al WhatsApp 696 446 885. Cal indicar el nom complet del
soci o sòcia, amb el vostre número de WhatsApp o adreça de correu electrònic on voleu rebre el Butlletí.
Òbviament, quant s’hagi d’adjuntar documentació (programes, edicions especials, calendaris, etc.) o
fotografies, s’enviarà per correu ordinari, i també a les persones que no desitgin rebre’l per algun dels dos
mitjans esmentats. Moltes gràcies per col·laborar i fer que les coses siguin més fàcils.

LA NOVA TEMPORADA DELS CAMINADORS XINO-XANO S’ACOSTA... SI TOT VA BÉ!
Final de temporada de l’any 2016, o potser el 2017? Tant se val... Caminàvem el diumenge al matí
cada quinze dies. Anàvem a Mas Bartomeu, Canaletes per veure els salts d’aigua, Lleger fent un tomb
per la plana. Montpeó i la serralada litoral, el Beu i Tanca, la pedrera del Mèdol, els boscos de la
Marquesa, el castell de Ferran i el de Tamarit i tants altres llocs que recordo i que ressonen al meu
cap ara que arriba el bon temps. Però allò que enyoro més i que em transporta a un moment especial de les nostres vides són els dinars de cloenda de la temporada que fèiem per aquestes dates a Tomoví. Sobretot recordo amb tendresa aquell any en el que el Josep Lluís, ens va engrescar
a fer balls de saló sota els pins, amb la música que sortia dels altaveus del meu cotxe a tot volum.
Aquest octubre esperem poder començar el curs 2021-2022.
Una forta abraçada a tos.
Salut i cames!
FX Vilar

Tel. 93 891 25 61 - www.hillsabus.com

Consulteu els horaris a la nostra web
hillsa@hillsabus.com
Pol. Ind. Can Ferrer II - C/ Itàlia, 2 i 3
08770 St. Sadurní d’Anoia (Barcelona)
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