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Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,
En primer lloc, esperem i desitgem que tots estigueu bé de salut, així
com els vostres familiars i amics. Malauradament a la nostra entitat
hem hagut de lamentar el traspàs d’algun soci que ens ha deixat, a
causa del coronavirus.
Aquesta desgràcia humanitària ha fet trontollar i desmuntar tots els esquemes,
previsions, organitzacions, etc. en qualsevol racó de món i –com no podia ser d’una
altra manera- el Vendrell i la nostra entitat també n’hem rebut les conseqüències,
només cal veure el gran nombre d’actes i/o activitats que s’han hagut anul·lat o
posposar (a part us fem un resum).
La situació ha estat molt greu i, tot i que ara no ho és tant, cal que no ens deixem
anar, perquè el virus encara continua convivint entre nosaltres, i cal que estiguem a
l’aguait de les indicacions sanitàries i –sobretot- que les seguim. A banda, no hem
de perdre de vista les repercussions econòmiques, que seran importantíssimes.
Per tant, dins les possibilitats de cadascú, caldrà ajudar a sortir-se’n, caldrà ser
més solidaris que mai, caldrà fer país, caldrà fer un gran esforç, perquè la situació
és molt greu. Comencem pel que tenim a prop: comprem al comerç local de
proximitat, ajudem l’hostaleria i la restauració, i “consumim” cultura. Aquests
son tres dels pilars que més ha sotragat aquesta desgràcia, sense obviar la resta
d’afectats, que són molts i diversos.
Moltes gràcies per confiar en nosaltres i cuideu-vos molt. Que tingueu un bon
estiu!
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696 446 885
C. Dr. Robert, 33
43700 El Vendrell
info@pastoretsdelvendrell.cat
www.pastoretsdelvendrell.cat
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Cordialment,
Pep Bargalló
President

ENS HA DEIXAT MN. JOSEP M. BARENYS - SOCI D’HONOR DE L’ENTITAT
El passat 25 d’abril, als 90 anys d’edat,
en plena pandèmia de la COVID-19,
ens deixava Mn. Josep M. Barenys, Soci
d’Honor de l’entitat, un gran amant dels
Pastorets i una gran persona. A la foto
el poden veure a la llotja del teatre en
una de les representacions de Pastorets,
enmig del seu germà Jordi –que també
ens va deixar el passat 14 d’agost-, i
l’exarquebisbe de Tarragona i primat,
Mons. Jaume Pujol.
Als familiars de tots els que ens han
deixat, els fem arribar en nom de la Junta
el nostre més sincer condol.
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FELICITATS A LA SRA. PILAR FONTANA,
SÒCIA CENTENÀRIA
La sòcia de l’entitat, Pilar Fontana Recasens, el passat 14 d’abril va complir 100
anys. Aquesta passada temporada de Pastores, la vam poder veure en una de
les representacions, a la qual justament va venir acompanyada per Mn. Josep
M. Barenys.
En nom de l’entitat la felicitem per aquest aniversari i li desitgem molts més anys
de vida.

ACTES I ACTIVITATS QUE HEM DEIXAT
D’ORGANITZAR I/O PARTICIPAR
Amb motiu de la pandèmia de coronavirus, s’han hagut d’ajornar o anul·lar diferents actes i/o
activitats, tant de la nostra entitat com d’altres. Aquí en teniu un resum:
a) IV Congrés de Pastorets de Catalunya, a celebrar a l’Espluga de Francolí el 13 i 14 de
març. Ajornat al 20 i 21 de març del 2021.
b) Assemblea General Ordinària de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, a celebrar el
29 de març. Ajornada sine die.
c) Anada a Barcelona a veure l’obra de Teatre Pecats imperdonables, el 2 d’abril. Anul·lada.
d) Processó del Silencia de Divendres Sant al Vendrell, Armats i Misteri Eccehomo, 10 d’abril.
Anul·lada.
e) Assemblea General Ordinària de l’entitat, el 20 d’abril. Ajornada fins al 20 de juliol.
f) Festa de la Bicicleta, al Vendrell, 31 de maig. Anul·lada.
g) Sortides programades pels guies del grup de caminadors Xino-xano: 22 de març, al
Puig del Lleó; 19 d’abril, al Castellot de Castellví; 3 de maig, a Montferri; 17 de maig,
platges de Torredembarra i Altafulla; 31 de maig, de Vila-rodona a Santes Creus i el 14 de
juny, a Albinyana, i conèixer el celler Un sol cel, activitat de final de la temporada. Totes
anul·lades.
h) La XXIV Trobada d’Armats de les Comarques Tarragonines, prevista per al 29 de març al
Vendrell, es va anul·lar el 20 de febrer per falta d’un espai adequat per a canviar-se les
gairebé 700 persones que componen la totalitat de les tropes participants.

FOTOMUNTATGE DEL MISTERI ECCEHOMO DE L’ENTITAT
Aquest és el fotomuntatge del Misteri
Eccehomo de l’entitat, que havia
d’il·lustrar el cartell d’enguany dels actes
de la Setmana Santa del Vendrell i que,
atesa l’anul·lació pels motius de tothom
coneguts, no ha vist la llum i, per tant,
ningú l’ha pogut gaudir.
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NOVA DATA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’ENTITAT:
DILLUNS 20 DE JULIOL

L’Assemblea General Ordinària de l’entitat, que estava prevista el 20 d’abril, i que ateses les
circumstàncies pel coronavirus no es va poder celebrar, l’hem ajornat al dilluns 20 de juliol, a la
mateixa hora i lloc (a les 9 del vespre, a la Sala d’Activitats, a la Nau Polivalent de l’entitat al Polígon
La Cometa). La teva assistència a l’assemblea és molt important.

ROBATORI A LA NAU DE L’ENTITAT
A primers d’abril, van trencar el cadenat, van accedir a la
Nau per la part posterior i van robar el compressor d’un
dels dos aparells d’aire condicionat i calefacció de la Sala
d’Activitats. Es va fer la denúncia corresponent davant
dels Mossos d’Esquadra i també es va donar coneixement
del sinistre a la companyia d’assegurances.

US VOLEM FER ARRIBAR EL
BUTLLETÍ PER
Dins les possibilitats de cadascú, tenim la intenció de fer-vos arribar el Butlletí trimestral, bé per
WhatsApp o bé per correu electrònic i d’aquesta manera utilitzar les xarxes socials i estalviarnos material i temps. Ja disposem d’alguns contactes de socis i sòcies, però ens agradaria que
via correu electrònic a: pep@pastoretsdelvendrell.cat, o al WhatsApp 696 446 885, ens envieu el
nom complet del soci o sòcia, amb el vostre número de WhatsApp o adreça de correu electrònic
on voleu rebre el Butlletí. Òbviament que, quant s’hagi d’adjuntar documentació (programes,
calendaris, etc.) i/o fotografies, s’enviarà per correu ordinari, així com 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.

LLIURAMENT DE MÉS DE 250 QUILOS DE MENJAR
A LA CREU ROJA DEL VENDRELL
Davant de la pandèmia del coronavirus, moltes
famílies s’han vist afectades, fins al punt de no
poder posar-se un plat a taula. Atenent a la crida
desesperada que ens va fer la Creu Roja del Vendrell,
i com a entitat socialment responsable que som, el
passat 22 d’abril, vam lliurar més de 250 quilos de
menjar: pasta, llegums, arròs, cigrons, llenties, fesols
i pollastre.
En moment com aquests cal estar més que mai
tots units i ser el màxim de solidaris. Per això,
és important que tothom que pugui faci la seva
generosa aportació. La situació és molt greu i encara
no s’ha acabat.
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PODREM FER PASTORETS AQUESTA TEMPORADA
2020-2021?
Doncs avui no podem sabem si podrem fer Pastorets o no. Tot dependrà de l’evolució d’aquest virus, així
com de la possibilitat d’un rebrot que hi pugui haver passat l’estiu.
Nosaltres estem il·lusionats i esperançats que tot evolucioni bé. Potser caldrà prendre algunes mesures de
seguretat, però esperem i desitgem poder fer Pastorets, tant els infantils com els grans. Per això, l’equip
artístic -amb el director Jordi Urgell al capdavant- espera poder-ho fer realitat, sobretot amb la col·laboració
i complicitat de tothom (actors, actrius, equip tècnic, logístic, etc.). En el Butlletí de setembre esperem
poder-vos donar bones notícies.

ELS CAMINADORS XINO-XANO NO HAN POGUT ACABAR LA TEMPORADA
Durant aquest tercer trimestre de la temporada, igual que totes les activitats econòmiques i de lleure,
les sortides del grup de caminadors Xino-xano també s’han aturat a causa del confinament decretar
per les autoritats sanitàries per fer front a la pandèmia del COVID-19.
El dia 8 de març s’anunciava que a la província de Wuhan, a la Xina, hi havia un virus perillós al qual
anomenaven coronavirus. Poc ens podíem imaginar que l’excursió d’aquell dia a l’ermita de la Trinitat
de Sitges seria, potser, l’última de la temporada. Vam anar en cotxe del Vendrell a Calafell on vam
agafar el tren fins a Sitges. A l’estació comença la ruta; primer s’han de recórrer carrers asfaltats i
pujar alguns trams d’escales de la urbanització Levantina, situada just darrere del port d’Aiguadolç.
Després d’aquest tram s’arriba al mirador i comencem l’ascens a la muntanya, ens aturem uns minuts
a gaudir de la meravellosa vista de Sitges, del port i del mar Mediterrani. Després d’un bon tros de
camí, s’arriba a l’ermita. Diu la tradició que en aquell indret s’hi va trobar una creu amb la imatge de la
Trinitat. És una ermita molt antiga ja que en un document del 1.375 hi consta que ja hi havia ermitans.
La capella actual es va reconstruir a finals del segle XVIII.
Atès l’estat d’alarma, ja no s’ha pogut fer cap més sortida. Les que
teníem programades estan relacionades en un escrit que hi ha en
aquest mateix Butlletí.
Esperem que, quan tot això hagi passat, ens puguem retrobar i caminar
junts. Si voleu informació de com podeu formar part del grup, podeu
contactar amb mi, F.X. Vilar, a través del telèfon o del WhatsApp al
número 699 568 488.
Salut i cames!
Els guies del grup.

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

ET PORTEM ON VULGUIS

!
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