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Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,
Per segona temporada hem escenificat els tradicionals Pastorets al Teatre Municipal Àngel Guimerà,
altrament conegut com el tàg.
Després de l’experiència i la novetat de la temporada passada, aquesta ha estat molt diferent perquè ja
teníem idea de la instal·lació, ens havíem familiaritzat amb l’entorn i coneixíem la tècnica i el que donava
de si l’escenari i tota la resta de complements. Tot plegat ha estat més fàcil, gràcies –però- a l’ajut d’un
col·lectiu de col·laboradors incondicionals que en tot moment han estat amatents a les instruccions del
director, de la regidora i dels diferents responsables de secció.
Aquesta ha estat una temporada que podem qualificar de molt bona. Atesa la crisi tan important que ens
afecta i de las qual, evidentment, els Pastorets no n’estan al marge, estàvem preocupats per la resposta
de la gent. La temporada passada va ésser un èxit total, en part per la novetat del nou Teatre i l’estrena
de l’obra. Enguany aquests dos factors no hi eren, tot i que escènicament sempre hi ha canvis. Malgrat
tot això, la resposta ha estat molt favorable, sobretot gràcies a persones properes a l’entitat (socis,
anunciants, col·laboradors, etc.) que gaudeixen de la invitació corresponent, i que han tingut una
representació molt important.
Cal dir, però, que gairebé cada dia s’ha emplenat l’aforament del Teatre, sobretot l’últim dia que només
van quedar una vintena de localitats per vendre.
Per tant, no ens resta més que donar les gràcies a totes les persones, institucions, entitats, mitjans de
comunicació, etc., que han permès que entre tots plegats, hagi estat possible una temporada més que els
nostres Pastorets siguin considerats els Pastorets de Catalunya!

Cordialment,

Pep Bargalló
President

ASPECTE DEL TEATRE ÀNGEL GUIMERÀ AMB LA PLATEA PLENA

ASSEMBLEES GENERALS ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA
Us informem de les properes Assemblees Generals Ordinària i Extraordinària, que tindran lloc el dilluns
11 del proper mes d’abril i de les quals us adjuntem les convocatòries corresponents. És molt important la
vostra assistència.

PARTICIPACIÓ EN LA CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT
Un any més, el
activament en la
veure i també
participants els

grup d’animació infantil dels Pastorets, amb la seva pròpia carrossa, han participat
cavalcada dels Reis d’Orient, repartint il·lusió i deixant bocabadats els infants, en poder
tocar els seus personatges preferits. Enguany estrenàvem nou personatge. Als
fem arribar, adjuntes, dues fotos de grup diferents, així com una d’individual.

UN ANY MÉS PARTICIPAREM EN LA FESTA DE LA BICICLETA
AMB CARROSSA
“L’últim diumenge de maig, amb bicicleta vaig”. Per tant, el dia 29, un any més l’entitat participarà amb
carrossa pròpia, tal com ha fet els últims 29 anys. Recordem que l’any passat va assolir el tercer premi
amb una reproducció del monument a Pau Casals que hi ha a París. Si algú vol col·laborar en la confecció
de la carrossa d’enguany, cal que es posi amb contacte amb l’Àngel Aunión, tel. 666 044 665. I si hi voleu
participar, ja ho sabeu: l’últim diumenge de maig us esperem al lloc on indiqui l’organització; això sí, s’ha
d’ésser soci de l’entitat i portar la samarreta dels Pastorets.

SORTIDA CULTURAL DELS MOTEROS PV
En aquesta època de l’any, més aviat fresca i durant la qual molts aficionats a les motos estan
directament implicats ens les representacions dels Pastorets, les sortides han escassejat. No obstant
això està previst pel proper 27 de març desplaçar-se a Sant Fruitós de Bages, concretament al Món Sant
Benet (Obra Social de Catalunya Caixa), on gaudiran d’una visita cultural modernista, visitaran la fundació
Alícia i participaran en el taller El sentit dels sentits., per acabar dinant al Restaurant La Fonda.

102 INSCRITS A LA CAVALCADA DEL CARNAVAL
102 ha estat el nombre total d’inscrits en les diferents rues de la comarca. Enguany els homes anaven
vestits de toreros i les dones de fantasia torera. Cal dir que el grup feia molta patxoca, així com la
decoració de la carrossa. Vam participar al Vendrell, a Cunit, a la Platja de Calafell (se sortia de Segur de
Calafell), a l’Arboç i al Poble de Calafell. A tots els participants els fem arribar, adjunta, la
fotografia de record.

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 la crisi general ens afecta a tots plegats, i la nostra entitat no
n’ha quedat al marge: s’han produït baixes, però també hi ha hagut noves altes, i gairebé som 1.100
socis. Per a nosaltres és un honor que la gent continuï confiant en la nostra entitat i en els nostres
projectes, que són nombrosos. A tots, moltes gràcies.

TAMBÉ HI HA SOCIS QUE..., MALAURADAMENT, ENS HAN DEIXAT
Els Pastorets compta amb un potencial de socis molt important, i és
normal que de tant en tant es produeixi alguna baixa després d’haver
participat, o no, activament en l’entitat. No obstant això, i massa
sovint, malauradament, hem de lamentar la pèrdua d’algun soci o
familiar. Alguna vegada cal fer-ne esment personal. En aquest cas,
l’amiga i germana del President d’Honor de l’Entitat, el Sr. Josep
Maldonado, la Irene Maldonado i Gili, que ens va deixar el passat
22 de gener als 64 anys. Als familiars de tots els que ens han
deixat, rebeu, en nom de la Junta, el nostre condol més sincer.
LA IRENE MALDONADO
AMB EL SEU GERMÀ JOSEP

25 ANYS DE LA PUBLICACIÓ DEL 1R BUTLLETÍ DE L’ENTITAT (1986-2011)
El mes de juny del 1986 sortia a la llum el primer Butlletí de l’entitat, del qual us n’adjuntem un exemplar.
Com podeu observar està fet amb una Olivetti STUDIO 46, que aleshores era el que es portava.
Curiosament en aquest Butlletí es parlava de coses importants com: canviar els Estatuts, crear la figura
del Soci Protector, donar d’alta l’entitat amb el corresponent NIF, etc.

L’ACTIVITAT DELS CAMINADORS XINO-XANO NO PARA
Aquest primer trimestre la secció ha fet sortides molt interessants. Cal destacar les que s’han fet a
l’embassament del Gaià, al pantà del Foix, el típic esmorzar al Port de Coma-ruga i la caminada d’Altafulla
a Tarragona, que ha estat la més bonica. Totes són prou interessants alhora que ajuden a conèixer la
nostra terra endins i la poc valorada Costa Daurada. El segon trimestre promet encara més: Mas de les
Gralles, visita a les bodegues Torres amb la tradicional calçotada, el Santuari del Foix etc. Com veieu,
anem fent país!

PARTICIPACIÓ DELS PASTORETS EN EL SOPAR SOLIDARI DE NADAL EN
BENEFICI DE L’ONG ESPORT SOLIDARI INTERNACIONAL
Els Pastorets del Vendrell com a entitat socialment responsable, col·laboren, entre d’altres col·lectius,
amb l’ONG Esport Solidari Internacional, que presideix el senador vendrellenc Sr. Josep Maldonado. Per
això, el passat divendres, 10 de desembre, en un Restaurant de Barcelona es va celebrar el tradicional
Sopar Solidari de Nadal, en el qual s’aplegaren més de 500 persones del món de la cultura, l’esport,
l’empresariat, els mitjans de comunicació, etc. de tot Catalunya. En representació dels Pastorets hi va
assistir el seu president, el Pep Bargalló. L’acte fou molt emotiu i solidari. Tots els fons que es van
recollir van adreçats a l’ONG Esport Solidari Internacional, que sobretot treballa per als nens i nenes
d’Àfrica.

ANY XXVI

BUTLLETÍ NÚM. 90
1R SUPLEMENT

MARÇ 2011

“ELS TOMBAIROTS”
Tal com indicàvem en els Butlletí núm 82, del mes de març de 2009,
pot haver-hi alguna sortida organitzada per la secció “Els Tombairots”
que, com que el Butlletí és trimestral, no siguem a temps d’informar-ne.
Vendrell, mitjans en els qual en donem difusió.

ANADA A VEURE “EL MISANTROP” – Comèdia clàssica de Molière
Teatre Nacional de Catalunya – Sala Gran
La gran comèdia clàssica sobre la hipocresia humana

Està previst anar-la a veure el proper divendres 10 de juny de 2011.El misantrop és una de les peces
més brillants de Molière, i el seu protagonista excel·leix entre tots els arquetips humans que poblen la
literatura dramàtica universal. Tot i haver estat escrita al segle XVII, El misantrop no ha perdut
vigència. D’alguna manera, la societat continua oferint motius de sàtira i ridiculització que encaixen
perfectament amb la divertida peça de Molière.
La interpretació va a càrrec d’un equip de pesos pesants de l’escena catalana actual com: Jordi
Boixaderas, Jordi Bosch, Marta Marco, Carles Martínez, Jordi Martínez, Rosa Novell, Lluís Soler,
Anna Ycobaizeta, etc.
L’obra comença a les 8 del vespre i la sortida amb autocar està prevista a 2/4 de 6 de la tarda,
des de la parada d’autobusos. El preu de l’entrada i viatge és de 35 €. Les places són limitades i el
termini per apuntar-s’hi és el proper 9 de maig, telefonant a l’Àngels Navarro (977 665 131).
Recordem que per venir amb els Pastorets cal ser-ne soci. Si algú no ho és i vol apuntar-se, pot
fer-ho en el mateix moment d’inscriure’s. L’import de la quota és de 20 € l’any.

PARTICIPACIÓ A LA TROBADA DIOCESANA D’ASSOCIACIONS DE
SETMANA SANTA
El passat 22 gener, dos membres de l’entitat en representació del Misteri Eccehomo i dels Armats del
Vendrell van participar activament en l’esmentada Trobada, que va tenir lloc a la Casa dels Concilis de
Tarragona, i que va ser presidida per l’arquebisbe, Monsenyor Jaume Pujol i Balcells.

DIFERENTS PERSONALITATS ASSISTEIXEN ALS PASTORETS
Una temporada més, diferents personalitats del món de la política ens van acompanyar. Cal destacar la
presència del Sr. Jordi Agràs i Estalella, recentment nomenat director territorial de Cultura de la
Generalitat de Catalunya al Camp de Tarragona, i el Sr. Joaquim Nin i Borredà, també recentment
nomenat delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya al Camp de Tarragona i vicepresident de las
Diputació de Tarragona Així mateix també van assistir a l’espectacle diferents regidors de l’Ajuntament
del Vendrell i l’alcalde, Sr. Benet Jané i Palau. A la mitja part van signar el llibre d’Or de l’entitat i van
saludar personalment els actors i diferents col·laboradors. També ens va acompanyar els dibuixants i
creadors del tradicional i clàssic calendari, els Srs. Juli Jordán i el Tran, i l’escenògraf de la majoria dels
decorats dels Pastorets, el Sr. Jordi Castells i Planas

EL SR. JORDI AGRÀS, SIGNANT EL LLIBRE D’OR

EL SR, JOAQUIM NIN, SIGNANT EL LLIBRE D’OR

NOU CARTELL PROMOCIONAL DE L’ESPECTACLE I DE L’ENTITAT
L’entitat ha contractat un nou cartell publicitari lluminós que s’ha instal·lat al darrere del Teatre
Municipal Àngel Guimerà, (tàg), a la cantonada dels carrers Roquetes amb Sant Jordi. Durant les
representacions dels Pastorets, el cartell anunciava els dies i horaris. Una vegada acabada la temporada
s’ha canviat aquest text per l’eslògan de l’entitat de tot l’any fem cultura. Així mateix, amb motiu de la
remodelació del servei d’escombraries, s’ha tret el cartell que hi havia al carrer Dr. Robert, amb la
publicitat de la nostra entitat. Cal agrair a la firma MARBE, propietària dels cartells, les facilitats que en
tot moment hem trobat.
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JA SÓN AQUÍ LES CARAMELLES... VOLS VENIR A CANTAR?
Com ja és tradicional, quan s’atansen les dates de Setmana Santa i Pasqua, no poden faltar els assaigs i
les posteriors cantades de Caramelles. Per això, una any més, sota la batuta de l’Anna Ibarz, ja s’han
programat una sèrie d’assaigs. Per motius d’agenda de la directora, els assaigs s’han passat dels
divendres als dies següents: DIJOUS: 24 i 31 de març i 7 i l4 d’abril, de 9 a 10 del vespre a
l’antiga Escola Municipal de Música Pau Casals. Si t’hi atreveixes i vols participar-hi, telefona al Carles
Guasch (977 665 131). A part de cantar, ens ho passem d’allò més bé. Com pots veure només són quatre
assaigs i els hem d’aprofitar. Per això, demanem la màxima puntualitat.

HOMENATGE SORPRESA AL PEP BARGALLÓ, PELS SEUS
25 ANYS ININTERROMPUTS COM A PRESIDENT DE L’ENTITAT
El passat dissabte, 12 de febrer, al Restaurant Xaloquell, a la
platja de Sant Salvador, es va celebrar un acte d’homenatge
sorpresa al Pep Bargalló, president dels Pastorets amb motiu
dels seus 25 anys ininterromputs com a president dels
Pastorets (1986-2011) . L’acte fou molt emotiu i entranyable
s’hi s’aplegaren la majoria de membres que han passat per les
diferents Juntes Directives encapçalades pel Pep Bargalló en
aquests 25 anys. En el decurs del sopar van haver-hi diferents
intervencions molt afectuoses: la del Pep Vinyes, el Jordi
Urgell, la Carlota Baldrís, el Joan Morros i la seva dona la Maria
Antònia Calvet. Cal destacar, també, els escrits que van fer
arribar l’Albert Solé i la Montserrat Meneses. Tot plegat
conduït per l’Anna Ibarz. També va ésser molt emotiu el
moment de recordar, entre tots, anècdotes d’èpoques viscudes
durant aquests últims 25 anys, i va provocar el riure i alguna
llagrimeta, tot plegat amb molt bona companyonia. Un Bargalló
molt emocionat va donar les gràcies pels diferents regals que li
van anar lliurant i va dedicar quatre paraules per agrair l’esforç
de tots plegats, els organitzadors de l’acte, la Junta actual i les
Juntes anteriors.
Abans d’aquests 25 anys ininterromputs, Pep Bargalló ja havia
estat president 4 anys: (1979-1983).

PROPERES ACTUACIONS DELS ARMATS DEL VENDRELL
A part de la tradicional participació en la Processó del Silenci del Divendres Sant al Vendrell,
conjuntament amb el Misteri Eccehomo, enguany la tropa també participarà el proper dissabte, 10
d’abril, a Flix, amb motiu de la XV Trobada d’Armats de les Comarques Tarragonines, que gràcies a la
creació de la Coordinadora d’Armats, que presideix el president dels Armats del Vendrell, Pep Bargalló,
ja fa dues temporades novament es va poder reprendre aquesta tradició, amb les Trobades d’Armats a
Valls i a l’Arboç. Recordem que l’any vinent la Trobada serà al Vendrell.

L’ARQUEBISBE DE TARRAGONA VA ASSISTIR
A UNA REPRESENTACIÓ DELS PASTORETS
L’arquebisbe metropolità de Tarragona i primat, Monsenyor Jaume Pujol Balcells, enguany novament va
assistir a una de les representacions dels Pastorets del Vendrell, acompanyat, entre d’altres, pel rector
del Vendrell, Mossèn Josep M. Barenys. A quarts de cinc de la tarda fou rebut pel president de l’entitat,
Pep Bargalló. A la mitja part de la representació va visitar i saludar els actors i a l’equip tècnic. Cal dir
que és la tercera vegada que el Monsenyor ens acompanya a una representació.

SOPAR DE FI DE TEMPORADA
Com ja és tradicional, l’últim dia de representació dels Pastorets té lloc el sopar de fi de temporada, amb
tots els col·laboradors i personalitats que ens acostumen a acompanyar. Enguany novament va tenir lloc a
la sala Pau Casals de La Lira Vendrellenca, amb la degustació de la també clàssica i típica coca enramada
del Vendrell. Gairebé 130 col·laboradors ens vàrem aplegar per acomiadar la temporada. L’acte es va
acabar amb els parlaments de rigor.

AGRAÏMENT A L’AJUNTAMENT I A LA LIRA VENDRELLENCA
Volem donar les gràcies a l’Ajuntament, al personal adscrit a la Regidoria de Cultura i al responsable del
Teatre per les seves atencions, així com també a La Lira Vendrellenca per les facilitats que hem trobat
en tot moment. De tot cor, MOLTES GRÀCIES per fer la feina més fàcil i planera.

