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Butlletí Informatiu

Benvolgut amic, soci i col·laborador,					
Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,
Tornem a trepitjar l’escenari! Això és el que esperem i desitgem, després d’un
any de parada obligada de les representacions dels tradicionals Pastorets,
motivada per la pandèmia de la COVID-19.
No cal dir que caldrà prendre totes les mesures higièniques, sanitàries i de
seguretat que estiguin vigents i que dictin les autoritats competents. No hem
de baixar la guàrdia, perquè la pandèmia no s’ha acabat i encara és entre
nosaltres i, malauradament, sembla que per molt temps. Per això, malgrat que
sembla que avui evolucionem favorablement, demà podem tornar a recular
i no hem d’afluixar. Un petit descuit i ja hi tornaríem a ser! No ens en podem
refiar gens ni mica.
No obstant això, l’entitat novament posa en marxa tot l’engranatge,
òbviament prenent les mesures corresponents. Per això, tornarem a organitzar
i a participar en els actes d’abans de la pandèmia: la Cavalcada dels Reis
d’Orient, el Carnaval, el Caminadors Xino-xano i, evidentment, els Pastorets
del Vendrell i els Pastorets Infantils-Juvenils del Vendrell.
Aquesta temporada escenificarem la mateixa obra d’aquests últims anys, que
ja està del tot consolidada. No obstant això, el neguit que ens caracteritza fa
que sempre hi hagi canvis, siguin tècnics, de muntatge, d’efectes, etc. Quant
a la col·laboració del nostres socis, cal dir que en un espectacle d’aquest
caire, amb més de 150 persones i amb una complexitat escènica que fa que
hi intervinguin molts factors, el flux d’entrades i sortides de col·laboradors és
evident i aquesta temporada ens hem de felicitar perquè hem recuperat antics
actors i n’hem incorporat alguns de novells, i també hi ha nous col·laboradors
en diferents apartats de l’espectacle.
Malgrat la tecnologia, la robòtica i tots aquests elements moderns que cada
vegada ens fa ser menys sensibles i menys comunicatius, fins al punt de
contribuir a fer desaparèixer les interaccions i relacions personals i perdre
l’empatia, continuar mantenint les tradicions centenàries, com fer els Pastorets
i que la gent encara aposti per la cultura de casa nostra, ens dona a entendre
que anem pel bon camí i que la
tradició per la qual apostem encara
està vigent i que hem de continuar
potenciant-la.
Cuideu-vos tots, que la cosa no
s’ha acabat, i que tingueu unes
Bones Festes!
Cordialment,
Pep Bargalló i Jané
President
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TIQUETS DE DESCOMPTE DEL 50%
Temporades 2020-2021 / 2021-2022

Novament, enguany us adjuntem dos tiquets de descompte del 50 % del
valor de l’entrada, un que es pot utilitzar només per a la representació
dels Pastorets Infantils-Juvenils (color lila) i un altre que només es pot fer
servir per a qualsevol de les representacions dels Pastorets del Vendrell
(color blau). Aquests tiquets es poden acumular amb els de la passada
temporada 2020-2021. Recordem que aquests tiquets són una deferència
de l’entitat als seus socis, per això, agrairem que se’n faci un bon ús, atès
que la seva destinació és personal.

Obsequis per als nostres socis: Calendari de l’entitat 2022
i calendari de butxaca 2022-2025
Per dissetè any consecutiu, com ja és tradicional i com que
acostuma a tenir tant d’èxit, adjuntem al Butlletí el calendari
de l’entitat 2022. Aquesta vegada només hem canviat la
portada, i mantenim el mateix disseny interior. Aquest és el
present que tradicionalment l’entitat fa arribar als seus socis, i
molts ja l’esperen cada any. Si algun soci o sòcia en desitja més
exemplars, només cal que els demani als tel. 977 662 993 –
696 446 885. També un adjuntem el calendari de butxaca 20222025 que aquest quadrienni va dedicat als Grallers del Vendrell.

TORNAREM A PARTICIPAR EN LA CAVALCADA
DELS REIS D’ORIENT
Després de la parada obligada de l’any
passat i d’haver col·laborat en el projecte
alternatiu, aquest any el Grup de Personatges
d’Animació Infantils dels Pastorets del Vendrell tornaran a participar
el 5 de gener en la Cavalcada dels Reis d’Orient amb la seva pròpia
carrossa i sonorització. Enguany l’entitat també hi ha col·laborat amb
un anunci en el seu programa d’actes.

ORGANITZACIÓ

NOUS SOCIS I SÒCIES
Donem la benvinguda als nous socis a la gran família dels Pastorets del Vendrell. Malgrat la crisi i la COVID-19,
les quals han motivat algunes baixes, 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. Moltes gràcies!

HI HA SOCIS I/O FAMILIARS 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. 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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TORNAREM A PARTICIPAR EN EL CARNAVAL 2022
El termini per apuntar-s’hi és el 27 de desembre de 2021!

Si no hi ha res de nou d’aquí al febrer, tornarem a participar
al Carnaval del Vendrell i comarca. El comunicat que hem
rebut fa uns dies, en què s’informava que es tira endavant
la festa, fa que tot plegat s’acceleri i ens hàgim hagut de
posar a treballar de pressa i molt tard. No obstant això, ens
hem posat en contacte amb els participants de fa dos anys
i ja som gairebé 90 inscrits. Recordeu que les inscripcions
són limitades. Si algun soci o sòcia encara no s’ha decidit,
i es vol apuntar o vol més informació, té temps fins al
dilluns 27 de desembre de 2021. Ha d’enviar un correu a:
carnavalpastorets@gmail.com, o telefonar a la responsable
de la secció, la Mariona Figueras, tel. 634 883 880. Anirem
d’ABBA, grup musical dels anys setanta. Us adjuntem una
imatge de les disfresses. Les noies podran escollir si anar
amb vestit o tot sencer. Recordem que per a poder-hi
participar, cal ser soci/sòcia de l’entitat.

EDICIÓ ESPECIAL: 15 ANYS DELS
TRADICIONALS CALENDARIS DE L’ENTITAT
(2006-2021)

Igual que els dos especials: 30 anys de la
recuperació dels Armats del Vendrell per
part dels Pastorets (1991-2021) i 40 anys des
de la primera participació en la Festa de la
Bicicleta del Vendrell (1981-2021), aprofitem
aquest Butlletí per adjuntar-vos un nou
especial: 15 anys dels tradicionals calendaris
de l’entitat (2006-2021). Així mateix, també
fem un recorregut artístic de totes les desinteressades creacions que ha
dissenyat i dibuixat per a l’entitat el Juli Jordan: el Conte, les postals de
Nadal, diferents icones i logotips, etc. Amb aquest motiu volem, també,
fer-li un sentit reconeixement i fer-li arribar un immens agraïment. L’amic
Juli Jordan i Forgas, és un esplèndid dibuixant, dissenyador, creador i
il·lustrador i, sobretot, amic dels seus amics.
A part de la vessant artístic d’aquest especial, també creiem que és una
eina realment pedagògica i cultural.

AGRAÏMENT ALS ANUNCIANTS,
COL·LABORADORS I SOCIS
Volem donar les gràcies a tots els anunciants i col·laboradors que han participat en els diferents programes
i cartells de l’entitat amb els seus anuncis. Gairebé tothom comenta que estem sortint de la crisi, però
tampoc són temps de molta bonança i d’anar tirant coets. Per això aquestes col·laboracions són encara més
valorades i considerades. També fem extensiu aquest agraïment als socis que continuen oferint-nos el
seu suport incondicional i són fidels a l’entitat. Sincerament, moltes gràcies. Sense el vostre ajut i suport
no podríem tirar endavant tots els projectes de l’entitat, no tan sols les representacions dels Pastorets, sinó
totes les seccions i activitats.
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UN ESDEVENIMENT HISTÒRIC

Sembla que va ser ahir i ja ha passat un any des que part de l’elenc de l’entitat va representar íntegrament
“El Poema de Nadal” de Josep M. de Sagarra, sota la direcció de Jordi Urgell.
Després de 55 temporades de representacions ininterrompudes dels típics i tradicionals Pastorets, la passada
temporada pels motius de tothom coneguts, ens vam veure obligats a adaptar-nos, i a proposta del nostre
director, fer alguna cosa que estigués relacionada amb el món dels Pastorets per tal de mantenir una certa
continuïtat.
La proposta va ser la de representar íntegrament el “Poema de Nadal” i, d’aquesta manera, retre homenatge
a aquest personatge que al llarg dels anys ens ha acompanyat en les representacions dels Pastorets del
Vendrell.
Va ser un repte personal i alhora enriquidor que va comportar la col·laboració i implicació de trenta-vuit
persones: actors, tècnics, responsables d’espais museístics, TV El Vendrell i equip directiu.
Aquest projecte es va forjar durant sis mesos, des que es va tenir la idea i es va maquinar fins a arribar a la
seva presentació pública la nit de Nadal.
Cal destacar la complicitat de tothom en aquets projecte, i principalment de tots els actors i actrius, a
més de la dels equips de TV El Vendrell, que en tot moment van estar a l’altura dels meus requeriments,
transmeten tots plegats aquella il·lusió i ganes de fer un producte de qualitat.
Com a director, aquesta va ser la meva voluntat: gaudir i fer gaudir d’una experiència inoblidable i, alhora,
mantenir viva la tradició fent un cant a la Pau i a l’esperit nadalenc, convertint aquesta gravació en un
esdeveniment històric en els annals dels Pastorets del Vendrell.
Jordi Urgell Servé
Director

Podeu recuperar la gravació a:
https//www.pastoretsdelvendrell.cat/arxius-multimedia
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ANEM
A
VEURE
“Adéu, Arturo” és un cant a la vida i de com cal viure intensament, deixant en evidència totes les convencions
socials “les ximpleries” que ens dificulten poder-ho fer. Una boja comèdia, amb tocs surrealistes i que, com
sempre, estarà amanida amb les coses que els caracteritzen i al més pur estil La Cubana amb participació del
públic, sorpreses i molt d’humor. A La Cubana els agraden els dobles guions que utilitzem en la nostra vida:
el guió que volem que es conegui i el que no. El que mostrem a la vista de tots i el guió que ens guardem
per a la nostra més estricte intimitat.
Està previst d’anar-la a veure el dijous 17
de febrer de 2022, al Teatre Coliseum
de Barcelona. L’obra comença a les 8 del
vespre i la sortida amb autocar està prevista
a 2/4 de 6 de la tarda en punt (17.30 h),
des de la parada d’autobusos del Vendrell.
El preu de l’entrada més el viatge (preu
especial) és de 35 €, i tenim reservades
les primeres files de la platea. Les places
són limitades i el termini per apuntars’hi és el 24 de gener de 2022. Primer, cal telefonar al Pep Bargalló (977 662 993 o al 696 446 885) i,
posteriorment, si hi ha plaça, cal ingressar l’import de la reserva al compte del Pastorets, al BBVA núm.
ES65.0182.8427.4602.0000.7673, indicant clarament el nom i el primer cognom. Si algú no pot venir,
l’import ingressar no es reembossarà, si bé pot optar per cedir-lo a una altra persona. Si abans del termini
esmentat del 24 de gener les reserves estan completes, es tancaran automàticament. Recordem que per
venir a veure l’obra cal ser soci o sòcia de l’entitat.
Es prendran totes les mesures de seguretat i higiene que estiguin en vigor el mes de febrer. Esperem que
les coses vagin a millor i que hi puguem anar sense cap recança.

AGRAÏMENT A LES EMPRESES VALNET I
CATALANA DE CONTROL SANITARI
Amb motiu de les portes obertes de la Nau dels Pastorets, l’empresa Valnet va fer una acurada i important
neteja en profunditat de totes les instal·lacions i dependències. Així mateix l’empresa Catalana de Control
Sanitari, especialitzada en control de plagues, desratització, desinfecció, etc. va fer un treball impecable,
arribant a tots els racons i llocs estratègics de tota la Nau, per tal que la salubritat brillés. El propietari
d’ambdues empreses, el Sr. Jesús Marín Roldán, soci de l’entitat, va fer tots aquests treballs de forma
totalment desinteressada i com una col·laboració més amb l’entitat, un gest que agraïm profundament i que
l’honora com a persona. Per això volem compartir-ho amb tots els nostres socis i sòcies. Moltes gràcies
Jesús!

NOM´éS ES AN
R
REPRESENTA
UN DIA

En el Butlletí del passat mes de setembre indicàvem que les representacions dels Pastorets InfantilsJuvenils del Vendrell d’aquesta temporada es representarien dos dies. El motiu era que, per restriccions de
la pandèmia, l’aforament del teatre era del 50 % i per això vam programar dos dies, per donar cabuda a
totes les persones interessades. Atès que en l’actualitat, i esperem que continuï així, l’aforament ja torna a
ser del 100 % només farem, com ja és tradicional, una representació.
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CÀSTING PER ALS PASTORETS INFANTILS-JUVENILS DEL VENDRELL
Tal com estava previst, el dissabte 25 de setembre es va dur a terme el càsting per als Pastorets InfantilsJuvenils del Vendrell al Casal Familiar Parroquial. Més de quaranta nens i nenes s’hi van presentar, prèvia
recollida de les bases corresponents. Després d’un acurat treball per part de la Direcció Artística, el dilluns
27 de setembre, entre els nervis evidents dels participants, es van assignar els papers corresponents.
Als participants els fem arribar, adjunta, la fotografia de grup i de record de la seva intervenció.

MERESCUT HOMENATGE A JORDI TRILLAS I PROS
Expresident del Casal Familiar Parroquial del Vendrell

Jordi Trillas i Pros, ha estat gairebé 50 anys president del Casal Familiar Parroquial
del Vendrell i, ara fa dos anys, va deixar el càrrec. Per aquest motiu, el passat 26 de
setembre de 2021 se li va retre un senzill però no menys merescut homenatge per
part de diferents amics, entitats, associacions i autoritats, encapçalades per l’alcalde
del Vendrell, Kenneth Martínez. Cal dir que la vinculació del Casal i el seu president,
en particular, amb els Pastorets del Vendrell -a part de ser-ne soci i col·laborador-, ha
estat d’allò més afable i cordial. Gràcies a ell i a la seva Junta vam poder escenificar
al Teatre del Casal les representacions dels Pastorets de les temporada 2007-2008 i
2008-2009, quan el Teatre Àngel Guimerà estava en obres. Així mateix, durant els seus
últims tres anys de mandat, també hi vam poder assajar, amb totes les facilitats del món. En representació
dels Pastorets del Vendrell va assistir-hi el seu president, Pep Bargalló.
JORDI, MOLTES GRÀCIES PER TOT EL QUE HAS FET PELS PASTORETS I PEL VENDRELL!

REUNIÓ INFORMATIVA PER A TOTS ELS COL·LABORADORS
El dilluns, 27 de setembre al Teatre Municipal Àngel Guimerà, com
ja és costum abans de començar els assajos, i amb la presència de
gairebé dues-centes persones, es va tenir un primer contacte i canvi
d’impressions entre tots els col·laboradors, la Junta Directiva i el
director artístic, per tal d’explicar com aniria la temporada, sobretot les
mesures que caldrà prendre, en el seu moment, atesa la problemàtica de la pandèmia existent. Així mateix,
es va aprofitar la reunió per repartir tots els papers als actors i actrius dels Pastorets Infantils-Juvenils i als
dels Pastorets del Vendrell.

COL·LABORACIÓ AMB:
Com cada any, l’entitat col·labora en diferents iniciatives locals o comarcals. En aquest cas, cedeix
gratuïtament al Grup Pessebrista del Vendrell i a la Xatonada Popular un espai d’informació, a tot color, en
el programa general dels Pastorets.
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DE LA INAUGURACIÓ DE LA NAU POLIVALENT
JORNADA DE PORTES OBERTES

El passat 26 de setembre va tenir lloc els actes amb motiu dels 25 anys de la inauguració de
la Nau Polivalent de l’entitat. En el decurs de la jornada hi va haver molt bona assistència
de socis i sòcies. El concert vermut a càrrec dels grallers Tocats de Canya i els dos passis de
la filmació inèdita de la inauguració de la Nau el 29 de setembre de 1996, van ser els actes
que van tenir més repercussió. Així mateix, el reportatge fotogràfic del procés de la construcció de la Nau,
també va ser molt il·lustratiu i curiós. No hi va faltar un complet pica-pica que els assistents van agrair, així
com les visites guiades a les instal·lacions i dependències.

Participació en l’ofrena floral de l’Onze de Setembre
Com ja és tradicional, diferents membres de la Junta dels Pastorets i dels
Armats, van participar en la celebració de l’Onze de Setembre, Diada
Nacional de Catalunya, en l’ofrena floral al monument a Pau Casals, a la
plaça J.S. Bach, a la platja de Sant Salvador, per reivindicar la figura del
Mestre com a lluitador i defensor dels drets dels homes i per la pau dels
pobles.

TORNEN LES CAMINADES DELS XINO-XANO DESPRÉS DE LA PANDÈMIA
Després de més d’un any i mig d’inactivitat pels efectes de la pandèmia de la COVID-19 i dels seus
diferents embats, el grup de caminadors Xino-xano de l’entitat reprenen l’activitat. Ho van fer el passat 19
de novembre amb el tradicional pa amb tomàquet que ofereix l’entitat a tots els seus participants i que
enguany, per garantir les distàncies de seguretat, va tenir lloc al Casal Familiar Parroquial i que va congregar
gairebé una cinquantena de participants.
Després d’aquest pròleg, el diumenge 21 de novembre va tenir lloc la primera caminada, pels voltants del
Vendrell, passant pel Camí Vell de Calafell, el Camí de la Ginesta, el Camí
de Vilanova fins a Coma-ruga, tornant al Vendrell per la Via Vella. Va ser
un recorregut d’una certa distància, de 14 Km, però molt planer i sense
cap dificultat, en un dia agradable i bona temperatura, per començar
a recuperar la forma i les sensacions de tornar a caminar junts de nou,
destacant que el millor de la ruta va ser el retrobament de les caminadores
i caminadors.
Hem confeccionat un programa amb les sortides previstes fins al mes de
juny. Si esteu interessants a participar-hi, demaneu formar part del grup
de les caminades, mitjançant el qual es canalitza tota la informació de les
sortides dels Xino-xano.
El grup de guies desitgem que les caminades siguin del vostre interès i
que passeu unes BONES FESTES I UN MILLOR 2022!
7
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“LA MARATÓ QUE TRENCA MURS”: AQUEST ANY, PER LA SALUT MENTAL
19 de desembre de 2021
Ja fa 30 anys que la nostra entitat col·labora decididament amb
la MARATÓ DE TV3, enguany dedicada a la salut mental. Atès
el protocol del PROCICAT, enguany tampoc podem adjuntar-vos
el full d’informació que acostumàvem a enviar; no obstant això,
si que continuem col·laborant-hi aportant fons econòmics. Per
això també us demanem que sigueu solidaris i hi col·laboreu.
Podeu fer un ingrés al compte de la Marató a CaixaBank;
ES94.2100.0555.34.0202122222 o bé per Bizum des de l’apartat
“Donacions” amb l’identificador de La Marató 33333.
La salut mental afectarà a una de cada quatre persones en algun moment de la vida, amb un elevat impacte
social, sanitari i de la qualitat de vida de les persones afectades i del seu entorn. Depressió, ansietat, trastorn
bipolar, esquizofrènia i altres psicosis, trastorns obsessius compulsius, trastorns del neurodesenvolupament
(com el TDAH, el trastorn de l’espectre autista o els de l’aprenentatge), trastorns de la personalitat, de la
conducta alimentària o addiccions. Aquests són només, alguns del problemes de salut mental que centraran
la 30a edició de la Marató.

L’ENTITAT S’HA FET SÒCIA DE L’

Després d’analitzar la labor que desenvolupa l’Obra Social de Sant Joan de Déu,
creiem que, entre tots, podem oferir més i millors oportunitats a les persones que
més ho necessiten. Per això, la Junta ha acordat que ens en féssim socis, amb una
aportació anual de 100 €. Aquest import correspon a la partida del 10 % de la recaptació total de la taquilla
dels Pastorets Infantils-Juvenils que es destinen a finalitats benèfiques infantils.

L’EMPRESA D’AUTOCARS HILLSA RENOVA EL PATROCINI DEL BUTLLETÍ DE L’ENTITAT
El president de l’entitat, Pep Bargalló, i el propietari de l’empresa d’autocars Hillsa, Ramon Monasterio, han signat l’acord per la renovació del
patrocini del Butlletí de l’entitat, una temporada més. Hillsa és una empresa d’autocars amb seu a Sant Sadurní d’Anoia, si bé el seu propietari,
el Sr. Ramon Monasterio Figueras, és vendrellenc.
Amb aquestes quatre ratlles i, en nom de l’entitat, volem donar les gràcies al Sr. Monasterio per aquesta tercera renovació que esperem i desitgem no sigui l’última. MOLTES GRÀCIES!

ET PORTE
M
ON
VULGUIS
!

1 9 10-20

22

93 891 25 61 hillsa@hillsabus.com
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Suplement del Butlletí núm. 133

15 ANYS DE LA SECCIó´ DELS TOMBAIROTS
(2007-2022)

La secció dels Tombairots es va crear amb la finalitat d’apropar el teatre, la
cultura, l’espectacle, etc. a tothom qui estigui interessat en aquest gènere i,
sobretot, anar a veure espectacles de gran format que no tenen possibilitats
de fer bolos i poder-la portar al Vendrell o a la comarca. Així mateix, calia
donar facilitats als nostres socis i sòcies: autocar a la porta, treure les entrades
i situar-les en un bon lloc i, sobretot, preus assequibles. Per això, en totes les
sortides, l’entitat assumeix una part del total del seu cost.
Data			

Teatre: espai, etc.			

Obra, acte, etc.

26-01-2007		Borràs					Pels pèls
Teatre de la Passió			
La Passió d’Esparreguera
25-03-2007		
28-10-2007		
Casa Pairal d’Àngel Guimerà		
Visita guiada
04-01-2008		
Teatre Nacional de Catalunya
La plaça del Diamant
11-04-2008		Borràs					EX
25-04-2008		Victòria				Boscos endins
07-11-2008		Poliorama				Garrick del Tricicle
12-12-2008		
Borràs					
Cancún
08-01-2009		
L’església				
Visita guiada a l’Orgue del Vendrell
13-02-2009		
Teatre Nacional de Catalunya
L’inspector
08-05-2009		
Teatre Nacional de Catalunya
La casa dels cors trencats
29-05-2009		
Teatre Nacional de Catalunya
La casa de Bernarda Alba
05-03-2010		
Teatre Nacional de Catalunya
L’auca del senyor Esteve
18-04-2010		
Teatre de la Passió			
La Passió d’Olesa de Montserrat
14-05-2010		
Teatre Nacional de Catalunya
Nit de Reis
26-03-2011		El Molino				L’espectacle
10-06-2011		
Teatre Nacional de Catalunya
Misantrop
04-11-2011		
Borràs					
Un fantasma a casa
11-05-2012		
Teatre Nacional de Catalunya
Agost		
08-11-2012		Borràs 					TOC TOC
17-05-2013		
Victòria				
La família irreal
14-11-2013		Poliorama				Bits del Tricicle
23-03-2014		
Teatre de la Passió			
La Passió d’Esparreguera
02-10-2014		Victòria				Mar i cel
23-01-2015		Poliorama				Polònia, el musical
04-06-2015		Apolo					Maldita fortuna
18-02-2016		Borràs					Absurds i singulars
27-10-2016		Victòria				Scaramouche
16-02-2017		
Coliseum				
Gente Bien – La Cubana
23-11-2017		
Poliorama				
Un cop l’any
08-04-2018		
Teatre de la Passió			
La Passió d’Olesa de Montserrat
25-10-2018		Poliorama				Maremar
L’església				
Ball del Sant Crist de Salomó
05-05-2019		
13-06-2019		Borràs					Oh, mami!
21-11-2019		Borràs					Pel davant... i pel darrera
02-04-2020		
Borràs 					
Pecats imperdonables (anul·lada per la COVID-19)
22-06-2021		
Coliseum				
Carlos Latre – Oneman Show
28-10-2021		
Tívoli					
Cantando bajo la lluvia

Primera sortida 26-01-2007
Teatre Borràs – Obra: Pels pèls

Última sortida 28-10-2021
Teatre Tívoli – Obra: Cantando bajo la lluvia

L’entitat sempre contracta els serveis d’autocar a l’empresa Hillsa, que és la patrocinadora del Butlletí
trimestral de l’entitat i, a més a més, s’ajusta molt en el preu dels viatges. No obstant això, en l’última
sortida vam contractar l’empresa Autocars del Penedès, pel tipus d’autocar especial de dos pisos que
necessitàvem, atès que vam anar-hi un total de 97 socis i sòcies.

Autocars Hillsa

Autocars del Penedès

LA ISOCARRO 200 DE L’ENTITAT TORNA ALS ORÍGENS,
A LA FAMÍLIA FIGUERAS
El desembre del 2010, la família Nin Figueras, va regalar als Pastorets
una ISOCARRO 200 de l’any 1959, matrícula T-19485, que era propietat
de l’empresa Fruites Figueras del Vendrell. Després d’un acurat treball
de restauració per part de diferents col·laboradors de l’entitat, es va
aconseguir gairebé recuperar-la del tot. Durant aquests anys ha estat
inactiva a la Nau de l’entitat.
Després d’onze anys, torna al seus orígens. La Junta va acordar regalarla al Sr. Ramon Monasterio Figueras, atès que els veritables propietaris
eren el seu avi Pau i el seu tiet Anton, ambdós de la família Figueras,
de Cal Ganso.

CAMPANYA
DE
CAPTACIÓ
DE NOUS
SOCIS

Fes-te’n soci per menys
de 0,06 € al dia
Ja sabem que no són temps gaire fàcils per encetar una nova
campanya de captació de nous socis, però creiem que, malgrat
les dificultats econòmiques, podem trobar-ne de nous (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.
S’ha d’intentar: no ens podem quedar aturats! Tenim projectes i
s’han de tirar endavant. Volem deixar constància que, en temps
complicats com aquests els ajuts són més considerats i valorats.

