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Temporada 2012-2013 – 130 anys de Pastorets al Vendrell
Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,
Amb la temporada d’enguany, la 2012-2013, s’ha esdevingut 47 anys d’escenificacions
ininterrompudes dels nostres Pastorets i 130 anys de Pastorets al Vendrell, almenys aquesta és la
data més antiga que s’ha trobat, uns Pastorets escenificats l’any 1883.
Malgrat la crisi existent, la temporada ha anat prou bé. L’assistència de públic ha estat acceptable, i
segurament hi ha tingut alguna incidència el fet d’haver abaixat el preu de l’entrada (de 12 a 10 € i
d’instaurar el preu de 5 € en l’entrada per als menors de 10 anys). Així mateix, també ens hem
adonat de l’afluència de socis, col·laboradors, anunciants, etc., atès el nombre important
d’invitacions que s’han utilitzat. I també hi poden haver influït els canvis que s’han introduït en
l’obra, dels quals ja es parlava molt abans de començar els Pastorets: la recuperació del quadre
d’Herodes; canvis en el muntatge; nous efectes especials i, sobretot, una inversió econòmica molt
considerable, més de 15.000 €, en nous decorats corporis que el públic ha copsat i ha acceptat de
molt bon grat. Tot plegat acompanyat d’una important campanya publicitària que s’ha dut a terme en
diferents mitjans de comunicació.
Malgrat tot, hem de dir que tampoc n’hi ha per tirar-hi coets. Nosaltres també sofrim aquesta crisi.
Hem tingut bastants baixes de socis i la publicitat també se n’ha ressentit força, però cal tirar
endavant i mirar el futur amb optimisme. Ja sabem que fa temps que alguns diuen que és l’últim any
de crisi, que no tornarà a ser el mateix, però que estem a punt de sortir-ne, d’altres que n’hi ha per
temps. En fi, com que ningú sap quan s’acabarà, crec que el millor és tirar endavant, treballar per la
cultura, ser optimistes, no estirar més el braç que la màniga i anar fent coses positives i, sobretot
tenir il·lusió en els projectes. Per això, si no hi ha entrebancs, pensant en la propera temporada hi
ha la intenció de renovar més decorats corporis. En fi, ja es veurà... o no.
Moltes gràcies a tots els qui feu possible que, any rere any, puguem tirar endavant, no tant sols
l’espectacle sinó l’entitat en totes les seves vessants, òbviament cadascú dins la seva parcel·la.
Cordialment,

Pep Bargalló
President

HERODES

ASSEMBLEES GENERALS ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA
Les properes Assemblees Generals Ordinària i Extraordinària tindran lloc el dilluns 22 del proper
mes d’abril. Adjuntem les convocatòries corresponents i us recordem que la vostra assistència és
molt important.

PARTICIPACIÓ EN LA CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT
Un any més, el grup d’animació infantil dels Pastorets, amb la seva pròpia carrossa, han participat
activament en la cavalcada dels Reis d’Orient, repartint il·lusió i deixant bocabadats els infants, en
poder veure i també tocar els seus personatges preferits.

UN ANY MÉS PARTICIPAREM EN LA FESTA DE LA BICICLETA
AMB CARROSSA – 31 ANYS PARTICIPANT-HI
“L’últim diumenge de maig, amb bicicleta vaig”. Per tant, el dia 26 de maig, un any més l’entitat hi
participarà amb carrossa pròpia, tal com ha fet els últims 31 anys. Recordem que l’any passat va
assolir el primer premi amb una reproducció de la Torre Eiffel de 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 pàrquing dels
col·legis, això sí, s’ha d’ésser soci de l’entitat i portar la samarreta dels Pastorets. Qui no en sigui,
se’n podrà fer allà mateix i se li lliurarà la samarreta de l’entitat. Per a més informació, podeu
trucar al 977 662 993, Pep Bargalló

CONTES VENDRELLENCS
La col·laboradora de l’entitat Magda Nogués publicarà per Sant Jordi un llibre adreçat
principalment als nens i nenes d’educació primària, però interessant per a tothom, amb un recull de
relats que fan referència al Vendrell. Cada conte està il·lustrat per l’artista Juli Jordan
(dibuixant del calendari i de la postal de Nadal dels Pastorets). D’altra banda, també es farà un
concurs de dibuix relatiu al conte. Els Pastorets i Els Armats del Vendrell també hi surten
representats. El proper 12 d’abril, a les 6 de la tarda, als jardins del Museu Deu, hi haurà l’acte
oficial de presentació. Tothom hi està convidat. En cas de pluja l’acte es farà al Centre Cívic
l’Estació. Adjuntem fullets informatius amb les bases del concurs . Reserva el llibre per Sant
Jordi.

99 INSCRITS A LA CAVALCADA DEL CARNAVAL
Un total de 99 ha estat el nombre de socis inscrits a la carrossa de l’entitat. Enguany anàvem
vestits de mexicans i mexicanes. Cal dir que el grup feia molta patxoca, així com la decoració de la
carrossa. Vàrem participar al Vendrell, a Cunit, a la Platja 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.
Actualment som uns 1.000 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!

EL GRUP DE CAMINADORS XINO-XANO VAN FENT CAMÍ
La secció de caminadors Xino-xano va fent camí i
no para, cada vegada amplia el nombre de
participants i, a les noves incorporacions a la
secció des d’aquest Butlletí, els donem la
benvinguda. Seguint el calendari i malgrat el vent i
el fred, s’han fet diferents sortides a: Roda de
Barà; Tarragona; Sant Jaume dels Domenys; Beu i
Tanca i, com a tradició, a esmorzar a les Peces a
cal Magí i l’Assumpció que, com sempre, van estar
esplèndids. Al ser una colla molt ben avinguda fa
que s’ho passin d’allò més bé. Si algú s’hi anima ja
ho sap, que s’informi a la pàgina web de l’entitat
www.pastoretsdelvendrell.cat. Caminadors Xinoxano i que es posi en contacte amb la responsable.

XERRADA SOBRE LA TRADICIÓ DELS PASTORETS I ELS ARMATS
A L’ESCOLA ÀNGEL GUIMERÀ
El director dels Pastorets, Pep Vinyes, i el
president de l’entitat, Pep Bargalló, per tercer
any van anar a l’Escola Àngel Guimerà, per tal
de fer una xerrada col·loqui amb els alumnes de
les classes de 2n de primària sobre els
Pastorets i els Armats del Vendrell, tant en
l’apartat religiós com en el tradicional.
L’experiència fou molt positiva i el que va
quedar palès és que després de la xerrada tots
coneixien els Pastorets i els Armats, cosa que
d’entrada no era així. Aprofitant la pàgina web
de l’entitat, s’il·lustrà la xerrada amb diferent
fotografies, per mitjà del Power Point.

PUBLICITAT DELS PASTORETS ALS AUTOCARS DEL PENEDÈS
Durant un mes i mig, quatre autocars de la flota d’Autocars del Penedès han portat publicitat en el
vidre posterior i un lateral dels nostres Pastorets per diferents indrets de l’Alt i Baix Penedès i el
Tarragonès. Des d’aquest Butlletí volem donar les gràcies al Sr. Josep Sivill Milà, representant de
l’esmentada empresa per la deferència que ha tingut amb la nostra entitat..

30 DE MARÇ DE 2013

de 10 a 14h
i
de 17 a 21h
Pl. Germans Trillas
COMA-RUGA
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1R SUPLEMENT
“ELS TOMBAIROTS”
ANADA A VEURE “LA FAMÍLIA IRREAL”
Teatre Victòria - Barcelona

Està previst anar-la a veure el proper divendres 17 de maig de 2013. Minoria Absoluta i
Dagoll Dagom s’han unit per tirar endavant un gran projecte teatral: La família irreal. El Musical.
Un espectacle hilarant: polèmic per a alguns, irreverent per a d’altres, veritat per a alguns, ficció
per a d’altres...
Els personatges de la família reial del programa “Polònia” representen una comèdia esbojarrada on
la sàtira i la ironia es combinen amb números musicals. Es pot veure com se’n surt la nostra
monarquia com una família real en una nova visió de les virtuts del sistema monàrquic.
És una comèdia per a tots els públics i tots els gustos, per als qui els agrada el teatre, per als
seguidors del “Polònia” i per als fans dels números musicals.
L’obra està protagonitzat per un elenc formidable com: Toni Albà, Queco Novell, Mònica Pérez,
Mireia Portas, Agnès Busquets, Anna Bertran, David Olivares i Xavier Serrano.
L’obra comença a 2/4 de 10 del vespre i la sortida amb autocar està prevista a 2/4 de 8 de la
tarda, des de la parada d’autobusos.
El preu de l’entrada, que inclou també el viatge, és de 35 €. Les places són limitades i el termini
és el proper 17 d’abril. Per apuntar-s’hi, cal telefonar al Pep Bargalló (977 662 993).i fer
l’ingrés de l’import de les entrades sol·licitades a: Catalunya Caixa, compte dels Pastorets, núm.
2013.3101.51.0200020501, posant clarament el nom de la/es persones que s’hi han apuntat.
Recordem que per venir amb els Pastorets cal ser-ne soci. Si algú no ho és i vol apuntar-s’hi, pot ferho en el mateix moment d’inscriure’s. L’import de la quota és de 20 € l’any.
Aquesta és una nova oportunitat que la secció dels Tombairots dels Pastorets del Vendrell dóna a
les persones afeccionades al Teatre o als Musicals d’apropar-los amb totes les comoditats. Cal
recordar que l’autocar ens deixa i en recull a la porta del Teatre.

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, director territorial de Cultura de la Generalitat de
Catalunya al Camp de Tarragona, el Sr. Joaquim Nin i Borredà, delegat del Govern de la Generalitat
de Catalunya al Camp de Tarragona, el Sr. Joan Olivella i Ricart, president del Consell Comarcal del
Baix Penedès i la Sra. Núria Figueras i Tuset, consellera de cultura del Consell Comarcal del Baix
Penedès. Així mateix també van assistir a l’espectacle. l’alcalde del Vendrell, Sr. Benet Jané i Palau,
el 1r tinent d’alcalde, Sr. Martí Carnicer i Vidal, i, entre d’altres regidors, el regidor de Cultura de
l’Ajuntament del Vendrell, Sr. Albert Solé i Galí A la mitja part el Sr. Joan Olivella va signar el
Llibre d’Or de l’entitat i va saludar personalment els actors i diferents col·laboradors.
També ens van acompanyar els dibuixants i creadors del clàssic i tradicional calendari i postal de
Nadal, els Sr. Juli Jordán i el Sr. Tran.
Cal destacar, també, l’assistència de Monsenyor Jaume Pujol i Balcells, arquebisbe de Tarragona i
primat, acompanyat, entre d’altres, del rector del Vendrell, Mn. Joan M. Pedrell i del Soci d’Honor
de l’entitat i exrector del Vendrell, Mn. Josep M. Barenys.

EL SR. JOAN OLIVELLA SIGNANT EL LLIBRE D’OR

EL PRESIDENT DEL CONSELL I EL DELS PASTORETS

HEM COMPRAT SUPLEMENTS DE BUTACA PER ALS MÉS PETITS
Al Teatre Àngel Guimerà, com tots els teatres, en funció del lloc on estàs assegut, pot haver-hi
algun problema perquè els més petits puguin veure l’espectacle còmodament, sobretot si la persona
del davant és molt alta. Per això, enguany hem comprat 12 suplements de butaca de plàstic de color
vermell (un dels colors corporatius de l’entitat), reversibles i de dues alçades per ajudar a tenir una
correcta visió, L’èxit ha estat rotund atès que cada diumenge tots s’han utilitzat.
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2N SUPLEMENT
15È ANIVERSARI DEL COR DE CARAMELLES
DELS PASTORETS DEL VENDRELL (1998-2013)
Enguany se celebra el 15è aniversari del Cor de Caramelles dels
Pastorets del Vendrell, No obstant això, l’any passat, a iniciativa de la
directora, l’Anna Ibarz, es va crear el Cor de Caramelles del Vendrell,
que estava compost per cantaires del Cor de La Lira, del Cor dels
Pastorets i per persones amb inquietuds musicals. Pel que sigui i
totalment aliè als Pastorets, enguany no serà així. Per això, novament
s’ha posat en marxa el Cor de Caramelles dels Pastorets Vendrell i,
com sempre, sota la batuta de l’Anna Ibarz. El passat divendres, 22
de febrer, van començar els assaigs, a l’antiga Escola de Música. Està
previst sortir a cantar el dissabte, 30 de març, a les 12 del migdia a
la Residència d’Avis de la Muntanyeta i, tot seguit, per diferents
indrets del Vendrell. En acabar celebrarem un dinar de germanor a la
Nau dels Pastorets.

XVII TROBADA D’ARMATS DE LES COMARQUES TARRAGONINES
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ - 17 DE MARÇ DE 2013
Després de l’èxit assolit l’any passat en l’organització i participació de grups en la XVI Trobada
d’Armats, celebrada al Vendrell i organitzada pels Armats del Vendrell, enguany aquesta
responsabilitat recau a la població de l’Espluga de Francolí. Per això la Tropa del Vendrell, amb la
incorporació de nous Arma s, per tal de deixar la Tropa i el nom del Vendrell en un lloc destacats i
els canvis de Manaies i de Sergent, s’ha preparat acuradament amb els assaigs corresponents.

PARTICIPACIÓ PER SETMANA SANTA
Com ja és tradicional, el proper 29 de març, la Tropa dels Armats participaran a la Processó del
Silenci del Divendres Sant al Vendrell, conjuntament amb el Misteri Eccehomo, de l’entitat.

SOPAR DE FI DE TEMPORADA DELS PASTORETS GRANS I PICA-PICA
DELS PASTORETS INFANTILS
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.
Així mateix, en acabar la representació dels Pastorets Infantils, i també, com és tradicional, es va
fer un pica-pica per a tots.

10 ANYS DE PASTORETS INFANTILS (2003-2013)
El que va començar com una prova, mirar què passaria si intentàvem fer uns Pastorets Infantils,
atès el nombre d’infants que teníem i que volien sortir als Pastorets del Vendrell, de mica en mica
s’ha transformat en una realitat i en un espectacle que cada any moltes persones ja esperen. Des del
primer any s’ha fet un càsting, els pares i mares s’han abocat per tal de donar el màxim de facilitats
a l’organització, el director, el Pep Vinyes i l’ajudant de direcció, l’Anna Urpí han esmerçat tot el
temps que ha convingut, ajudats per tot un equip de col·laboradors incondicionals i... mira ja hem
celebrat el desè aniversari. Alguns nens i nenes actualment actuen als Pastorets del Vendrell, de
d’altres no en sabem res, però el que és evident és que tots els que han passat per aquesta
experiència teatral no l’oblidaran mai. Enguany l’aforament del Teatre feia molt de goig i
l’espectacle, amb més nens i nenes que mai, va ésser tot un èxit. Moltes gràcies a tots els que ho fan
possible any rere any.

ELS ACTORS I ACTRIUS, ELS COL·LABORADORS, EL DIRECTOR, L’AJUDANT DE DIRECCIÓ I EL PRESIDENT DE L’ENTITAT

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 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.

Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,
Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Una vegada acabada la temporada 2012-2013 de Pastorets, em plau convocar-te a
l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper dilluns, 22 d’abril de 2013 a 2/4 de
9 del vespre, a la Sala d’Activitats a la Nau Polivalent de l’entitat, al Polígon La Cometa.
ORDRE DEL DIA
1r.- Lectura i aprovació de l’acta de l’ultima reunió general.
2n.- Estat de comptes, presentació i aprovació, si escau.
3r.- Informació de la passada temporada 2012-2013.
4t.- Torn obert de paraules.
Tot seguit es durà a terme l’Assemblea General Extraordinària, amb el següent
ORDRE DEL DIA
1r,- Convocatòria d’eleccions.
2n.- Presentació de candidatures.
3r.- Exposició dels programes de les candidatures presentades.
4t.- Votació d’una candidatura.
5è.- Torn obert de paraules.
Tot esperant la teva assistència, rep una cordial salutació,

Pep Bargalló
President
El Vendrell, 19 de març de 2013
-

Cal tenir en compte l’art. 13.4 dels Estatuts de l’entitat: “Una vegada convocades les
eleccions, qualsevol soci podrà presentar la seva candidatura amb llista tancada,
encapçalada pel que es proposa com a nou president i avalada per un 2% dels socis,
que serà lliurada a la Secretaria de l’associació”
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