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ANY D’ANIVERSARIS
Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,
Aquest mes s’esdevé el 15è aniversari de la inauguració oficial de la Nau Polivalent de l’entitat situada
al polígon de La Cometa que, concretament, s’inaugurava el 29 de setembre de 1996.
Cinc anys després, el 17 de juny de 2.001 es feia un acte de portes obertes per mostrar la primera
ampliació de la Nau: s’havia adquirit el terreny de la part del darrere, ampliant la part de baix i
construït un altell.
Van passar cinc anys més, i el 24 de setembre de 2.006 s’inaugurava la Sala d’Activitats i altres
dependències de l’entitat.
Enguany i després d’aquest historial, es dóna la circumstància que molts dels nostres socis encara no
coneixen les instal·lacions, ja sigui perquè són nous o perquè mai han tingut l’oportunitat de veure-les.
Per això, el proper diumenge 25 de setembre, farem una jornada de portes obertes, d’acord amb el
calendari que hi ha en el suplement que us adjuntem.
Malgrat els aniversaris, la vitalitat de l’entitat i el dia a dia no para i tira endavant. Per això, en aquest
Butlletí hi ha informació molt interessant que heu de tenir molt en compte i aprofitar els actes o
activitats que us agradin i informar-vos dels que us generin curiositat. Moltes gràcies per la confiança
que ens dipositeu!

Cordialment,
Pep Bargalló
President

REUNIÓ INFORMATIVA PER A TOTS ELS COL·LABORADORS
Molt important
Com ja és costum, abans de començar els assaigs tindrem el primer contacte i un canvi d’impressions
entre tots els col·laboradors, la Junta Directiva i la Direcció Artística, per tal d’explicar com anirà la
temporada. Per això, convoquem a tothom que estigui interessat a col·laborar aquesta temporada
(infantils i grans) a la reunió informativa que tindrà lloc el proper dilluns 3 d’octubre, a 2/4 de 9 del
vespre, a La Lira Vendrellenca. L’assistència és molt important per estar al corrent de les activitats i
projectes de l’entitat, així com per aclarir els dubtes que puguem tenir. T’hi esperem. No hi faltis!

DIES DE REPRESENTACIÓ D’AQUESTA TEMPORADA 2011-2012
Aquests són els dies i l’horari de les representacions d’aquesta temporada. Hi haurà una representació
de Pastorets Infantils i cinc dels Pastorets del Vendrell.

PASTORETS INFANTILS
Diumenge 8 de gener de 2012
PASTORETS DEL VENDRELL
Diumenges 15, 22, i 29 de gener, 5 i 12 de febrer de 2012
Totes les representacions tindran lloc al Teatre Àngel Guimerà, a
La Lira Vendrellenca, a les 5 de la tarda.
ooOoo

CÀSTING PER ALS PASTORETS INFANTILS
Igual que les darreres set temporades, enguany també hi haurà 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 proper diumenge 2
d’octubre, a les 11 del matí, a la Sala Pau Casals de la Lira Vendrellenca. Els interessats, tant si han
fet o fan teatre com si no n’han fet mai, cal que el dilluns 26 de setembre, de 8 a 9 del vespre, al
vestíbul de La Lira, passin a recollir les bases corresponents. Només es lliuraran aquest dia, en
aquesta hora i en aquest lloc.

EL REBUT DE LA QUOTA ANUAL DE SOCI PROTECTOR ES POSARÀ EN
CIRCULACIÓ EL PROPER MES D’OCTUBRE
Es manté, per novè 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 nou any: 20 €. Per tant, dins del proper 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. Novament, moltes gràcies a tots pel vostre importantíssim ajut!

JA PREPAREM EL CARNAVAL – JA T’HI POTS APUNTAR
Encara falten dies per a la celebració del Carnaval. Al Vendrell serà el divendres, 17 de febrer de
2012), però no volem que passi com les últimes temporades, que van quedar persones que no hi van
poder participar perquè no es van inscriure dins el termini corresponent i que enguany serà, com a
data límit el 31 de desembre de 2011. En el proper Butlletí del mes de desembre, tornarem a
recordar-ho.
Com comprendreu hem de fer la reserva dels vestits i això necessita un temps prudencial. Per això
avancem que si vols participar en la carrossa dels Pastorets, tal com van fer l’any passat gairebé 180
persones, apunta’t, i passa per la botiga JAUJA del c/ Alt, núm. 20 del Vendrell. 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. Això no obstant, tothom qui hi vulgui participar haurà d’emplenar una sèrie de dades en un
imprès que se li facilitarà.

ANEM A VEURE LA COMÈDIA UN FANTASMA A CASA
Està previst anar-la a veure, al Teatre Borràs, el proper divendres 4
de novembre de 2011. Un fantasma a casa és una de les peces
insígnia de Nöel Coward, quinta essència de l’elegant humor anglès,
que amb aquesta obra va aconseguir un dels seus èxits més
clamorosos. Avui dia se’n fan habitualment reposicions tant a Londres
com Nova York d’aquesta gran comèdia.
La interpretació va a càrrec, entre d’altres, de Mercè Comes, Carles
Martínez, Alícia Gonzàlez i Pep Sais.
L’obra comença a les 9 del vespre i la sortida amb autocar està
prevista a 2/4 de 7 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 20 d’octubre, telefonant a l’Àngels
Navarro (977 665 131). L’import de la reserva cal ingressar-lo en el
compte dels Pastorets del Vendrell núm. 2013.3101. 51.0200020501
indicant clarament el nom i els cognoms. Si algú no pot venir i no és una força major, l’import ingressat
no es reemborsarà, si bé pot optar per cedir-lo a una altra persona. Recordem que per venir amb els
Pastorets cal ser-ne soci. Si algú no n’és i vol apuntar-s’hi, pot fer-ho en el mateix moment
d’inscriure’s. L’import de la quota és de 20 € l’any.

JA PREPAREM EL PROGRAMA D’AQUESTA TEMPORADA 2011-2012
Moltes gràcies per endavant per col·laborar-hi
Són molts els socis dels Pastorets que, a més a més de col·laborar econòmicament amb l’entitat
mitjançant la seva quota com a socis protectors, també en són protagonistes amb la publicitat o amb
la col·laboració econòmica en els nostres programes. Per tant, aviat rebreu la nostra visita. Us donem
les gràcies per endavant, perquè som coneixedors de l’esforç econòmic que feu, i més en temps difícils,
per això els vostres ajuts són més considerats i valorats. Repetim, moltes gràcies!

PROPERAMENT ES CONFECCIONARÀ EL NOU CALENDARI DE SORTIDES
DELS MOTEROS PV
A l’estiu, s’han fent petites sortides esporàdiques els dissabtes i/o els diumenges, sobretot per les
terres del Priorat, zona que tant agrada als Moteros PV.
Per preparar el nou calendari, properament se celebrarà un sopar per tal que, entre tots, es donin
idees de nous indrets per explorar i dissenyar noves sortides.
Recordem que les persones interessades es poden posar en contacte amb el coordinador de la secció,
Carles Guasch, al tel. 977 665 131. A més, us fem saber que, una vegada aprovat el calendari, es podrà
consultar a la web de l’entitat: www.pastoretsdelvendrell.cat, secció MOTEROS PV.

ES REINICIA L’ACTIVITAT DELS CAMINADORS XINO-XANO
El proper diumenge 25 de setembre, la secció participarà en la sortida organitzada per l’Associació de
familiars de malalts d’Alzheimer. Per tal d’encetar la temporada i planificar el calendari de sortides,
es comença amb un sopar, a la sala d’activitats de la Nau dels Pastorets, que serà el 30 de setembre a
les 9 del vespre. La coordinadora de la secció és la Teresa M. Heredero, tel. 646 691 669. A l’igual que
els Moteros PV, el calendari de sortides es podrà consultar a la web de l’entitat:
www.pastoretsdelvendrell.cat, secció CAMINADORS XINO-XANO.

MOLTA COL·LABORACIÓ D’ARMATS A LA BARRA DE LA FESTA MAJOR
Per tal de recollir fons econòmics per ajudar a suportar les importants despeses que comportarà
l’organització de la XVI Trobada d’Armats de les Comarques Tarragonines, que se celebrarà al
Vendrell el proper mes de març de 2012, tal com indicàvem en el passat Butlletí del mes de març, els
Armats del Vendrell es van fer càrrec de l’explotació de la barra de la Festa Major del dia de Sant
Jaume. Sincerament, hem de donar públicament les gràcies a totes les persones que voluntàriament
van ajudar en les diferents tasques per tirar endavant i amb efectivitat l’esmentada barra, la majoria
eren Armats si bé també van venir acompanyants, amics i amigues. També cal agrir als proveïdors el
seu ajut i comprensió. Repetim a tots moltes gràcies, perquè sense vosaltres no hagués estat possible.
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1R SUPLEMENT
ACTIVITATS DE L’ANIVERSARI DE LA NAU POLIVALENT
DE L’ENTITAT- DIUMENGE 25 DE SETEMBRE DE 2011
15 anys de la inauguració, 10 anys de la primera ampliació i 5 anys de la
inauguració de la Sala d’Activitats i segona ampliació

+ De les 10 del matí a les 3 de la tarda, i de les 5 de la tarda a
les 8 del vespre JORNADA DE PORTES OBERTES. Visites guiades
+ EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES de la construcció de la Nau
+ INFLABLE per als més petits
+ PICA-PICA (de tot el que hi ha, no hi falta de res)
+ Vols recordar la inauguració de la Nau el setembre de 1996?
Doncs... a les 12 del migdia, a les 5 de la tarda i a les 7 del
vespre, a la Sala d’Activitats...
PROJECCIÓ EN PANTALLA GRAN
En acabar, qui ho desitgi podrà adquirir un DVD recordatori al preu de 10 €

+ A la 1 del migdia, CONCERT DE GRALLA
Adreça de la Nau: c/ dels Vidriers, 68 i c/Basters, 8
Polígon Industrial La Cometa – EL VENDRELL

TAMBÉ HI HA SOCIS QUE ...MALAURADAMENT, ENS HAN DEIXAT
En una entitat com la nostra, amb un potencial de socis tan important,
de tant en tant, per desgràcia, hem de lamentar la pèrdua d’algun soci
o d’algun familiar. Volem fer esment personal del Sr. Pere Pijoan i
Ferran, que ens va deixar el passat 8 d’agost, a l’edat de 67 anys. El
Pere fou un dels primers socis de l’entitat, la seva empresa Mil·liari
Selecció, SL sempre ha col·laborat amb nosaltres, tant
publicitàriament com amb els seus productes al sopar de fi de
temporada dels Pastorets. Als familiars de tots els que ens han
deixat, rebeu en nom de la Junta el nostre condol més sincer.

Pere Pijoan i Ferran

COL·LABORACIONS DE L’ENTITAT A ALTRES COL·LECTIUS
De tothom és coneguda la faceta de l’entitat a l’hora de col·laborar desinteressadament amb
altres entitats o col·lectius, com és el cas de:
-

-

Tradicional Concert de Festa Major del Vendrell del Cor Orfeó Parroquial, cedint material
de luminotècnia.
Associació de Veïns de Sant Vicenç de Calders, amb motiu de la Festa Major, amb vals per
a les representacions de Pastorets de la propera temporada, als participants del Concurs
de Cuina.
Festa Major de Bellvei, amb material luminotècnic.
Creu Roja del Vendrell, amb un generador.
Festa Major d’Albinyana amb motiu del Ball Parlat de Sant Bartomeu, cedint material i
vestuari.

VOLS DONAR A CONÈIXER LA TEVA EMPRESA, ENTITAT, ETC., PER
MITJÀ DEL BUTLLETÍ DE L’ENTITAT?
Diverses són les empreses i entitats que han optat donar a conèixer algun producte o novetat per
mitjà del nostre Butlletí que arriba trimestralment a més de 1.100 famílies. És una publicitat
directa i del tot efectiva. Si hi esteu interessats o desitgeu més informació, telefoneu al 977
662 993 (Pep Bargalló).

ELS PASTORETS, ENTITAT SOCIALMENT RESPONSABLE
L’Entitat al llarg de l’any col·labora en diferents associacions o ONG de caire benèfic, altruista o
solidari. Per això, us adjuntem un fullet de l’Associació de Donants de Sang del Baix Penedès, per
tal que prengueu consciència del fet de donar sang (qui pugui). Cada vegada són més grans les
necessitats. Donar sang és donar vida. Amb una vegada no n’hi ha prou! Per informació de les
donacions a la comarca podeu telefonar al president de l’Associació, Pep Bargalló (977 662 993).

