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Butlletí Infomatiu

Benvolgut amic, soci i col·laborador,

Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,
La temporada 2017-2018 dels Pastorets del Vendrell ja comença a treure el cap.
Malgrat que aquests tres mesos que hem deixat enrere des de l’últim Butlletí
són d’estiu, l’entitat no ha parat i ha continuat treballant per preparar la nova
temporada fent reunions periòdiques i estant en contacte per mitjà de les noves
xarxes de comunicació, amb la Junta, col·laboradors, proveïdors, etc.
Com bé sabeu, el director d’aquesta temporada serà el Jordi Urgell, el qual ja ha
presentat a la Junta Directiva el seu projecte d’obra, de muntatge, d’escenografia,
etc. Després d’un canvi d’impressions i d’alguns aclariments, la nova obra a
escenificar tira endavant, cosa que motiva, -a part d’alguns canvis tècnics- que ja
s’hagi encarregat un nou decorat al Taller d’Escenografia Castells i Planas, i que
el total de les inversions previstes sigui molt important, tant en decoració com en
atrezzo, efectes especials, maquinària, etc.
Des de la Junta Directiva demanem la màxima col·laboració amb l’entitat i amb
l’espectacle. L’obra a representar és engrescadora, i el muntatge molt complex,
si bé els qui fa anys que són als Pastorets no els vindrà tan de nou.

Benvinguda als nous socis

Per tant i com sempre, esperem la vostra decidida i important col·laboració,
-cadascú dins la seva parcel·la- perquè tot plegat sigui més fàcil i entre tots
puguem tirar endavant l’entitat. Moltes gràcies!

Agraïment de l’Ajuntament
de l’Arboç

Cordialment,

Vols donar a conèxier la teva
empresa?

135 anys de Pastorets al Vendrell
10è aniversari dels Tombairots
Rebut soci, quota
Has canivat de banc o caixa?

977 662 993
696 446 885
C. Dr. Robert, 33
43700 El Vendrell
info@pastoretsdelvendrell.cat
www.pastoretsdelvendrell.cat
Els.Pastorets.del.Vendrell
COL·LABORA:

Av. Baix Penedès, 17-19 Local 2
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Pep Bargalló
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HA MORT JOAN TOLDRÀ I NIN, EL PRIMER DIRECTOR
ARTÍSTIC DELS ALESHORES “ELS PASTORETS MUSICALS
DEL VENDRELL”
El passat 25 de juliol, ens deixava a l’edat de 84 anys, el Jan
Toldrà. ElJan fou el primer director artístic dels Pastorets,
així com una de les ànimes de la creació dels Pastorets.
Durant l’època que fou director i que s’escenificaven
al Teatre Brisamar de Coma-ruga, podríem dir que es
desvivia per l’entitat i per l’espectacle.
Entre diferents creacions artístiques, fou l’impulsor del
ciclorama i d’introduir decorats corporis als Pastorets.
Tot un personatge que molta gent trobarà a faltar. Així
mateix, també hem de lamentar la mort del Benvingut
Fabré Claramunt (el Bimba), exmembre de Junta i excol·laborador durant molts
anys dels Pastorets. Als seus familiar i als de tots els altres socis que ens han
deixat, rebeu en nom de la Junta el nostre més sincer condol.
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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 l’11 de setembre en l’ofrena
floral a la tomba de Pau Casals, per reivindicar 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 molts els socis dels Pastorets que, a més a més de col·laborar econòmicament
amb l’entitat mitjançant la seva quota com a soci, també en són protagonistes
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 DE LA LIRA I EL TEATRE
ÀNGEL GUIMERÀ
Aquests dies hem tingut i continuem mantenint diferents converses i reunions
amb els responsables de 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.
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REUNIÓ INFORMATIVA PER A TOTS ELS COL·LABORADORS
Aquesta temporada cal que hi siguem tots: 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 el director artístic, 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 25 de setembre, a 2/4 de 9 del vespre, 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? LLENÇA’T!

Si no has col·laborat mai amb els Pastorets, i t’agradaria provar-ho,
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, 25 de setembre, i parlem-ne. També pots telefonar al 977
662 993 (Pep Bargalló).

DIES DE REPRESENTACIÓ
D’AQUESTA TEMPORADA 2017-2018
Aquests són els dies i horaris de les representacions d’aquesta temporada. Hi haurà una
representació de Pastorets Infantils i quatre dels Pastorets del Vendrell.

PASTORETS INFANTILS
Dissabte, 27 de gener de 2018
a 2/4 de 9 del vespre
PASTORETS DEL VENDRELL
Diumenges 14, 21 i 28 de gener i
4 de febrer de 2018
A les 5 de la tarda
Totes les representacions tindran lloc 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 23 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. Prèviament tots els nens i nenes interessats han de passar a recollir les
bases corresponents el dilluns 18 de setembre, de 8 a 9 del vespre, al vestíbul de La Lira. Només es
lliuraran aquest dia, en aquesta hora i en aquest lloc.

A PUNT DE COMENÇAR LA TEMPORADA DELS
CAMINADORS XINO-XANO
La temporada 2017-2018 dels caminadors Xino-xano començarà a l’octubre amb el tradicional sopar de pa
amb tomàquet, organitzat per la Junta de l’entitat. L’equip de guies aviat es trobarà per escollir i organitzar
les excursions del curs,
El F. Xavier Vilar ens explica; “M’agrada caminar i durant molts anys he aprofitat alguns dies de l’estiu per
anar a fer diferents caminades de Sant Jaume. He recorregut molts quilòmetres per diferents punts de la
geografia de la península ibèrica descobrint paisatges i relleus molt diferents dels nostres.
El Baix Penedès és una comarca interessant i molt variada. Hi podem trobar rutes de molts tipus: a la vora
del mar cap al sud, quant anem al castell de Tamarit o pels boscos de la Marquesa, o cap al nord cap a
Vilanova i Sitges seguint el GR 92; per la plana descobrim els camps de vinyes i d’horta del Penedès, i els
pobles de l’interior comunicats amb diferents senders, i també 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 fins al sostre
de la comarca, la muntanya del Montmell.
A tots els caminadors que sou al grup de Whatsapp us espero veure ben aviat per fer noves rutes i repetirne de velles i als socis dels Pastorets que us hi vulgueu afegir per venir només cal que us poseu en contacte
amb mi, al telèfon 699568488.
Salut i cames
F.X. Vilar
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ANADA A VEURE

(comèdia romàntica)

Està previst anar a veure la comèdia romàntica Un cop l’any el dijous, 23 de novembre de 2017, al Teatre
Poliorama de Barcelona.
L’any 1975 després de passar la primera nit junts en un hotel, dos amants decideixen seguir amb la seva
relació en secret: només es trobaran un cop l’any, el mateix dia, a las mateixa habitació, mentre la resta de
la seva vida segueix amb els seus matrimonis i fills.
Durant el transcurs dels següents 25 anys, hauran de fer front a l’evolució que experimentaran les seves
respectives llars i, al mateix temps, adaptar-se als canvis socials i històrics que també afectaran les seves
vides.
Àngel Llàcer torna a la direcció amb aquesta comèdia romàntica protagonitzada per dos dels grans actors
de l’escena teatral del moment: Mar Ulldemolins i David Verdaguer. La música és de Manu Guix. És una
producció de Minoria Absoluta i Cow Theatre.
Un cop l’any és l’adaptació de “Same Time, Next Year” un espectacle original de Bernard Slade que va
triomfar els anys 70 a Broadway.
L’obra comença a les 9 del vespre i la sortida amb autocar està prevista a 2/4 de 7 de la tarda en punt, des de
la parada d’autobusos del Vendrell. El preu de l’entrada més el viatge és de 30,00 €, tenim reservades les
primeres fileres de la platea. Les places són limitades i el termini per apuntar-s’hi és el 8 de novembre
de 2017, telefonant al Pep Bargalló (977 662 993). Posteriorment, si hi ha plaça, l’import de la reserva, cal
ingressar-lo en el compte dels Pastorets, al BBVA-Catalunya Caixa núm. ES61.2013.3101.5102.0002.0501,
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.
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JA PREPAREM EL CARNAVAL 2018 – JA T’HI POTS APUNTAR
Encara falten dies per a la celebració del Carnaval. Al Vendrell serà el divendres 9 de febrer de 2018.
Tot i que en el Butlletí de desembre farem el recordatori definitiu, val la pena fer les coses amb temps
suficient. Si, en principi, tens intenció de venir com cada any amb la carrossa dels Pastorets o ets una
nova incorporació, fes la teva reserva, sense cap compromís. Apunta’t, i passa per la botiga COM HO
VOLS? – JAUJA, del Vendrell, telèfon 977 664 762. Recordem que per poder-hi participar, cal ser soci
dels Pastorets i que, si algú no n’és, pot fer-se’n en el moment d’inscriure’s. L’import de la quota és de 20 €
l’any. Tots els participants hauran d’emplenar un imprès que els facilitarem (els demanem que emplenin,
de manera ben clara, i lletra entenedora totes les caselles). Quan l’organització hagi decidit el motiu
de la disfressa i el preu, es posarà en contacte personalment amb tothom que s’hi hagi inscrit.

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 977 662 993 (Pep Bargalló).
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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. Hem de tenir present que, malgrat la crisi
general que ens ha afectat a tots, durant molts anys i,
de la qual sembla comencem a sortir, l’entitat no ha
regatejat esforços per tirar endavant totes les seves
seccions i, sobretot, les representacions dels Pastorets
amb les inversions que han calgut. Per això, malgrat les
baixes que hem tingut en els moments difícils, esperem
i desitgem que d’ara endavant puguem remuntar
novament i la crisi forta del passat ja formi part de la
història.
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AGRAÏMENT DE
L’AJUNTAMENT DE
L’ARBOÇ
Hem rebut un escrit de l’alcalde de l’Arboç, el Sr. Joan Sans, agraint als Pastorets del Vendrell el fet que, en
el seu dia, la nostra entitat s’adherís i donés suport a la sol·licitud de concessió de la Creu de Sant Jordi a
l’entitat Elenc Artístic Arbocenc.
Cal recordar que la Generalitat de Catalunya va reconèixer a aquesta entitat i, enguany, li va concedir
l’esmentada Creu de Sant Jordi. No és la primera vegada que els Pastorets donem suport a sol·licituds com
aquesta, com és el cas de La Lira Vendrellenca, entitat que també van gaudir d’aquesta distinció.
L’enhorabona a l’Elenc Artístic Arbocenc per la concessió i a l’Ajuntament de l’Arboç pel gest en donar-nos
les gràcies.

135 ANYS DE PASTORETS AL VENDRELL
(1883-2018)

La majoria de vendrellencs relacionen l’antiguitat de la tradició de fer Pastorets a casa nostra remuntantse als actuals Pastorets del Vendrell, en la seva primera representació, que va tenir lloc al desaparegut
Teatre Tívoli el dia de Cap d’Any de 1966, tarda i nit, res més lluny de la realitat. Gratant el passat, la
data més antiga que hem trobat es remunta a una representació de l’any 1883, en la qual hi va participar,
entre d’altres, el Mestre Pau Casals. En els programes de l’entitat d’enguany ja aprofundirem en el tema.
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ANIVERSARI DE LA SECCIÓ “ELS TOMBAIROTS”

Ja fa deu anys de la creació de la secció Els Tombairots. Fou el 26 de gener
de 2007 que va tenir lloc la primera sortida amb autocar per anar a veure
alguna representació de teatre o, també, de Passions fóra de la nostra vila.
Vam anar a Barcelona a veure Pels pèls. Un total de 80 persones ens hi vam
apuntar. D’aleshores ençà, cada temporada sovintegen les sortides. Sense
anar més lluny, el vinent mes de novembre teniu una nova oportunitat de
participar-hi.
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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 quinzè 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 quinze 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 un import més alt).
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 continuen col·laborant econòmicament per ajudar-nos. A tots ells els demanem que segueixin amb
nosaltres, ja que la seva valuosa aportació en és molt necessària. Novament, moltes gràcies a tots pel
vostre importantíssim ajut!

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 que treballem ens reclama
que tots els números dels comptes dels nostres socis estiguin al dia, i amb l’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

Número Compte

Moltes gràcies per la vostra col·laboració per fer les coses més fàcils.
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