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Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,
Una temporada més estem a les portes de la celebració de les festes de Nadal, Any Nou i Reis. I,
seguint la tradició més que centenària al Vendrell, l’entitat es torna a retrobar amb tots vosaltres per
a fer possible el Misteri del Nadal, escenificant i representants els típics i tradicionals Pastorets del
Vendrell , tant en la versió infantil com en la dels “grans”.
Estem més que satisfets de la resposta que, durant més de deu anys, han tingut Els Pastorets
Infantils, tant pel que fa als infants en la vessant artística, en els assajos, en les representacions, etc.
sinó com al comportament i la complicitat dels pares i familiars, acompanyant-los als assajos,
col·laborant i ajudant a estudiar i assajar el paper corresponent, involucrant-se en el teixit associatiu
dels Pastorets i, sobretot, donant-los l’escalf que necessiten el dia de la representació, amb la seva
presència al pati de butaques del Teatre Àngel Guimerà. Gràcies a tot plegat, hem pogut arribar a les
onze temporades consecutives d’escenificacions dels Pastorets Infantils.
Quant als Pastorets del Vendrell tradicionals, que escenifiquem ininterrompudament des del dia de Cap
d’Any del 1.966, en el decurs de tots aquests anys s’han trepitjat diferents escenaris, s’han
escenificat moltes versions d’obres de Pastorets i... que n’hem de dir del potencial humà? Centenars de
persones han passat, en un moment o altre, desenvolupant alguna tasca, però el més important és que
ho han fet sense demanar res a canvi, només amb la voluntat de tirar endavant l’espectacle i enaltir el
nom del Vendrell
L’obra que es representa en l’actualitat, és una adaptació d’Els Pastorets o l’Adveniment de l’Infant
Jesús, de Josep M. Folch i Torres. Des que l’equip artístic i la Junta Directiva van apostar per aquesta
obra, i renunciar a la que es representava des de feia molts anys, també implicava que calia renovar la
majoria dels decorats per adaptar-los a aquesta nova versió dels Pastorets, tot i que s’aprofitarien
més endavant si es decidís tornar a canviar d’obra. Per tant, es va plantejar un projecte general a tres
anys per renovar la major part de decorats, amb la inversió que això representa. Enguany és l’últim. Per
això l’entitat, i malgrat la crisi existent, ha fet un esforç econòmic considerable de gairebé 14.000 €
per completar el projecte i aquest any estrenem el nou decorat del poble, majestuós i impressionant,
compost per un decorat de roba i diferents decorats corporis. De moment hem completat el projecte,
previst per a aquests tres anys, però no descartem noves inversions la propera temporada per millorar
encara més l’obra i aprofundir més en l’escenografia. Tal com diu el refranyer renovar-se o morir i
nosaltres això ho tenim clar!
Finalment, només cal compensar-ho tot plegat amb la vostra presència al Teatre i emplenar el pati de
butaques. Cal anar a veure els Pastorets. Val la pena!.
Cordialment,
Pep Bargalló
President

INVITACIONS DELS PASTORETS
Igual que les passades temporades, regalem dues invitacions per soci. Una que es pot utilitzar només
per a la representació dels Pastorets Infantils i una altra que només es pot utilitzar per a qualsevol
de les quatre representacions dels Pastorets del Vendrell. S’ha de tenir en compte que TOTES les
invitacions només es bescanviaran per una entrada, sempre que n’hi hagi per al dia sol·licitat, els
dies de representació, a la taquilla del Teatre, a partir de les 4 de la tarda. Les entrades també es
poden reservar, per a qualsevol de les representacions i dies, al tel. 977 662 993. Recordem que
l’aforament del Teatre és limitat.

OBSEQUI PER ALS NOSTRES SOCIS: CALENDARI DE L’ENTITAT 2014
I UN BOLÍGRAF
Per desè any consecutiu, com ja és tradicional i tenint en compte l’èxit que acostuma a tenir, adjuntem
al Butlletí el calendari de l’entitat 2014. Enguany no s’ha canviat el disseny, només la portada. Cada mes
representa una part de l’espectacle dels Pastorets. Aquest és el present que tradicionalment l’entitat
fa arribar als seus socis i molts ja l’esperen cada any. Si algú en desitja més exemplars, només cal que
els demani al tel. 977 662 993. Enguany, excepcionalment, també adjuntem un bolígraf promocional de
l’entitat.

PARTICIPACIÓ EN LA CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT
Un any més, el grup d’animació infantil dels Pastorets participarà activament en la Cavalcada dels Reis
d’Orient del dia 5 de gener amb la seva pròpia carrossa i sonorització. Com podeu veure en el programa
general dels Reis que adjuntem, l’entitat l’ha patrocinat.

AGRAÏMENT ALS ANUNCIANTS, SOCIS I COL·LABORADORS
Volem donar les gràcies a tots els anunciants i col·laboradors que han participat en els programes de
l’entitat amb els seus anuncis. Sabem que són temps molt difícils i, per això, aquestes col·laboracions
són encara més valorades i considerades. A tots, moltes gràcies per la vostra col·laboració. Així
mateix també volem agrair als socis que continuïn incondicionalment fidels a l’entitat.

CÀSTING PER ALS PASTORETS INFANTILS
El passat 6 d’octubre va tenir lloc, a la sala Pau Casals de La Lira Vendrellenca el càsting dels
Pastorets Infantils d’aquesta temporada, en el qual s’aplegaren gairebé 35 nens i nenes entre 6 i 14
anys, si bé a l’hora de la veritat, alguns es van tirar enrere. Abans de començar, el director, Pep Vinyes
els va fer una mena d’exercici per trencar el gel i treure’s el “garratibament” de sobre. Cal dir que la
prova fou molt interessant i positiva.
En acabar el càsting, tots es van endur una bossa de llaminadures. Als participants els fem arribar,
adjunta, la foto de record de la seva intervenció. Per problemes tècnics, enguany no podem
adjuntar la foto de grup.

TAMBÉ HI HA SOCIS I EXSOCIS QUE, MALAURADAMENT, ENS HAN DEIXAT
En un col·lectiu tan important de socis com és el dels Pastorets, que gairebé
arriba als 1.000 socis, no hi ha trimestre que per desgràcia hàgim de
lamentar la pèrdua d’algun soci o sòcia de l’entitat, o d’algun familiar. Però a
vegades cal fer-ne esment personal per la vinculació que tenia o va tenir
amb l’entitat. En aquest cas, cal lamentar la mort de l’exsoci de l’entitat, el
Sr. Jesús Trayner Vilanova, que ens va deixar el passat 5 de novembre, a
l’edat de 76 anys. Fou actor, membre de la Junta Directiva i director dels
Pastorets. També, durant molts anys fou de Junta i Manaies dels Armats
del Vendrell i membre del Drac de Foc el Cabrot. A tots els familiars dels
que malauradament ens han deixat, rebeu en nom de la Junta, el nostre
més sentit condol.
Jesús Trayner Vilanova

ANADA A VEURE LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA

Està previst anar a veure la Passió d’Esparreguera,
el proper diumenge 23 de març de 2014. És un
espectacle de magnituds èpiques, únic a Europa. Hi
participen 300 actors i hi ha orquestra i cor en
directe. És l’emoció d’una Història Universal. La
representació és de matí i tarda, per això ens
haurem de quedar a dinar en un restaurant, al
davant mateix del Teatre. L’obra comença a les
10.30 h del matí i la sortida amb autocar està
prevista a les 9 h -esmorzats- des de la parada
d’autobusos. El preu de l’entrada, dinar i viatge és de
35 € . Les places són limitades i el termini per
apuntar-s’hi és el proper 10 de març de 2014, telefonant al Pep Bargalló
l’apuntar-se caldrà escollir el dinar. L’import de la reserva cal ingressar-lo
Pastorets, a Catalunya Caixa núm. 2013.3101.51.0200020501, indicant clarament el
Si algú no pot venir i no és una força major, l’import ingressat no es reembossarà,
cedir-la a una altra persona.

(977 662 993). A
en el compte dels
nom i els cognoms .
si bé pot optar per

LOTERIA DE CATALUNYA – LA GROSSA

Atès que és novetat i, com a deferència als nostres fidels socis, us adjuntem una participació de
0.15 € a cada un dels bitllets núm. 95.265 i 22.659 de la Loteria de Catalunya-LA GROSSA. El
sorteig se celebrarà el proper 31 de desembre, al matí, a la Sala Gran del Teatre Nacional de
Catalunya. Els beneficis es destinaran als infants i adolescents en situació de risc a Catalunya.
Esperem que la sort ens acompanyi a tots plegats!

SI VOLS PARTICIPAR EN EL CARNAVAL 2014, JA T’HI POTS APUNTAR
Anem d’indis!
Com cada any l’entitat participarà en el Carnaval amb carrossa pròpia tant al Vendrell com a la
comarca. Recordem que els dies són: 28 de febrer i 1 i 2 de març de 2014. En l’actualitat ja hi ha
bastants persones inscrites, tot i que la llista es tancarà definitivament el proper 25 de gener de
2014. Per apuntar-te has d’anar a la botiga COM HO VOLS? - JAUJA del carrer Alt, núm.31, del
Vendrell, telèfon 977 664 762. Allà et demanaran totes les dades personals, talla, telèfon, correu
electrònic, etc., per tal de confeccionar una base de dades i encarregar el vestit a mida. El cost total
del vestit, complements i beguda, és de 35 € per persona (5 € més barat que l’any passat),
independentment de l’edat i de la talla, ja que el preu és una mitjana de totes les talles. En el moment
d’apuntar-te has de lliurar 20 € a compte. Enguany anirem d’indis. Recordem que per poder-hi
participar cal ser soci de l’entitat, i que si algú no n’és se’n pot fer al moment. Ser soci comporta
pagar una quota de 20 € l’any. Cal tenir present que tots els menors d’edat que hi participen ho
fan sota la responsabilitat dels seus pares o tutors.

COL·LABORACIÓ AMB EL GRUP PESSEBRISTA I AMB LA XATONADA POPULAR
Com cada any, l’entitat col·labora en diferents iniciatives locals o comarcals. En aquest cas cedint
gratuïtament al Grup Pessebrista del Vendrell l’espai d’una pàgina, a tot color, en el programa general.
Quant a la Xatonada Popular, a més a més, també, d’una pàgina a tot color, l’entitat regala unes 300
invitacions infantils per assistir a qualsevol representació dels Pastorets, a tots els nens i nenes que
participin en els cursets infantils. Recordem que enguany la Xatonada Popular serà el diumenge 2 de
febrer, coincidint amb la penúltima representació dels Pastorets del Vendrell.

JA HA COMENÇAT LA TEMPORADA PELS CAMINADORS XINO-XANO
La secció dels caminadors Xino-xano ja ha començat la temporada, i ho ha fet amb un sopar a la sala
d’activitats de la Nau dels Pastorets per confeccionar el calendari de les sortides d’enguany. També
s’acordà que el nou responsable seria el Sr. Francesc Xavier Vilar, (tel 699 568 488 –
fxvilar@gmail.com). Recordem que les sortides són des de la plaça Vella del Vendrell, a les 8 del matí,
en diumenges, cada 15 dies, si el temps ho
permet, i l’hora de dinar ja s’és a casa. Les
caminades són d’uns 15-20 Km. (3/4 hores).
Moltes sortides són pel terme municipal,
d’altres per la comarca, si són més
llunyanes, s’acostuma a desplaçar en cotxe
fins el punt d’inici. Cal portar calçat
adequat i l’esmorzar. El calendari de
sortides està penjat a la web de l’entitat.
Des d’aquest Butlletí volem agrair la gran
tasca que ha desenvolupat la que ha estat
coordinadora de la secció des de la seva
creació, la Teresa M. Heredero, que al cap
dels anys ha donat pas al Sr. Vilar.
MOLTES GRÀCIES. Als participants a la
primera sortida, a Coma-ruga, us adjuntem
la foto de record.
PRIMERA SORTIDA DE LA TEMPORADA, A COMA-RUGA
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1R SUPLEMENT
LA SOLIDARITAT
NO DEGENERA
Com cada any, des de ja en fa 22, la nostra entitat col·labora decididament, aportant logística i
recaptant fons per a la MARATO DE TV3, enguany dedicada a les Malalties neurodegeneratives. Et
demanem que a partir del 15 de desembre, truquis al telèfon 905 11 50 50 o t’acostis a un
ServiCaixa. Les patologies més comunes són: l’Esclerosi Múltiple, l’Alzheimer, el Parkinson i l’ELA
(esclerosi lateral amiotròfica). No es contagien, ni s’operen, ni s’hereten. Són incurables però tenen
tractament. És molt important el diagnòstic precoç i, sobretot:

La investigació és el futur.

La salut és el bé més preuat que tenim. Conservem-lo. Col·labora-hi i participa-hi.

PARTICIPACIÓ A LA FIRA DE SANTA TERESA
Tal com avançàvem en el passat Butlletí del mes de
setembre, del 10 al 13 d’octubre, l’entitat va
participar a la Fira de Santa Teresa amb un estand,
d’uns 70 m2, a la plaça Tobies, on s’exhibia attrezzo
i alguns dels nous decorats corporis de l’obra. També
es podien fer fotos amb un dimoni i un pastor
retallats. Tot plegat va tenir molt d’èxit i molt bona
acceptació. Es va aprofitar l’esdeveniment per
informar als visitants. sobre l’entitat i les seves
seccions, i també per a fer nous socis i possibles
col·laboradors. La valoració que ha fet la Junta ha
estat molt positiva. Cal recordar que l’entitat va
participar per primera vegada a la Fira de Santa
Teresa, amb estand propi, l’any 1986.

CAMPANYA DE CAPTACIÓ DE NOUS SOCIS
Ja sabem que són temps molt difícils perquè algú es faci soci d’alguna entitat, més aviat són temps de
donar-se de baixa, però no per això hem de desistir d’intentar-ho. Amb l’enunciat de fes-te’n soci per
menys de 0,06 € el dia, hem enviat, de moment, una cinquantena de cartes a persones que estimen la
cultura i les tradicions i que no són socis de l’entitat i –posteriorment- en farem un seguiment
telefònic. També us demanem si teniu algun company, amic, familiar, etc. que se’n vulgui fer que es
posi en contacte amb nosaltres, al tel. 977 662 993. Moltes gràcies per intentar-ho!

SIGNATURA D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ…
amb la Passió d’Esparreguera
El passat dissabte, 30 de novembre, es va
signar un conveni de col·laboració, per
aquesta temporada 2014, entre La Passió
d’Esparreguera, el Centre d’Iniciatives i
Turisme del Vendrell, la Unió de Botiguers
d’Esparreguera i els Pastorets del Vendrell,
per promocionar llurs espectacles a les
localitats esmentades a uns preus especials,
per mitjà d’una campanya que els comerços i
botigues d’ambdues associacions engegaran
amb el repartiment als seus clients de tiquets
i programes per presenciar les diferents
obres. S’acompanyarà d’una campanya de
màrqueting promocional als mitjans de
comunicació locals i la col·locació a les
botigues i comerços adherits dels cartells corresponents.

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, malgrat la crisi general que també ens afecta,
encara hi ha persones que creuen en els nostres projectes. Per a nosaltres és un honor que la gent
continuï confiant en la nostra entitat. No obstant això, enguany hem de lamentar la baixa d’alguns socis
que, malgrat la voluntat de voler continuar amb nosaltres, la realitat de la vida els porta per un altra
camí. Esperem i desitgem que torni un altre vegada la bonança i aquesta mala època que estem passant
i que afecta a tantes famílies aviat ja formi part de la història. A tots moltes gràcies i endavant!

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·labora amb l’ONG Esport Solidari
Internacional, que presideix el senador vendrellenc Sr. Josep Maldonado. Per això, el passat divendres
15 de novembre, es va celebrar en un restaurant de Barcelona 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 president, 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.

BONA RESPOSTA DELS SOCIS A L’OBRA BITS DEL TRICICLE
Gairebé 60 persones es van apuntar, a la sortida organitzada el passat 14 de novembre per anar al
Teatre Poliorama de Barcelona a veure l’obra BITS del Tricicle. Va ser una obra molt divertida. La
propera sortida, com heu pogut veure, és a la Passió d’Esparreguera, el proper 23 de març de 2014.

