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Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,
Estem a les portes d’entrar a l’estiu i nosaltres continuem parlant dels Pastorets del Vendrell. Pel
nom, algú que no conegués l’entitat, el més provable és que només la relacionés amb les tradicionals i
típiques representacions dels Pastorets que, normalment, tenen lloc al voltant de les festes de
Nadal. Però... no és així! L’entitat tot l’any treballa per la cultura i les tradicions i, sempre que pot,
també col·labora i participa en altres esdeveniments organitzats per diferents col·lectius i/o
entitats, tant del Vendrell com de fóra. I aquesta és la raó del nostre eslògan: tot l’any fem

cultura.

En aquest Butlletí podeu trobar alguna activitats que no està organitzada per l’entitat, però que hi
participa o bé proporciona els mitjans perquè els nostres socis en puguin gaudir. Si esteu a l’aguait
dels Butlletins, sempre tindreu informació de les activitats en què som presents. Moltes gràcies a
tots per fer-ho realitat!
Cordialment,

Pep Bargalló
President
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L’ENTITAT S’ADHEREIX A LA COMMEMORACIÓ DEL TRICENTENARI
El 300 aniversari de l’11 de setembre de 1714 és un bon punt de referència a Catalunya per
reivindicar i exercir la llibertat en totes les seves expressions. Les diverses
commemoracions que s’estan generant d’aquests fets han de permetre endinsar-nos en la
història del nostre país i crear les bases per
debatre sobre el present i futur de la societat
catalana.
Cal aprofundir en l’esdeveniment per a conèixer el
llegat d’una societat molt viva, comprendre el
significat d’una desfeta i afavorir la reflexió sobre
el nostre futur.

LES CARAMELLES DELS PASTORETS S’APROPEN A LA GENT GRAN
Per 16è any consecutiu, sota la batuta de l’Anna Ibarz, el Cor de Caramelles dels Pastorets del
Vendrell va entonar el passat 19 d’abril, Dissabte de Glòria, diferents melodies típiques i populars
de Pasqua.
Enguany, entre tots, vam acordar apropar les nostres tradicionals cançons a les persones grans més
necessitades del Vendrell i comarca que, per diferents motius, no es poden desplaçar a la Vila per
poder gaudir d’aquesta diada. Per això, el Cor de Caramelles dels Pastorets del Vendrell va fer un
recorregut per diferents indrets del Vendrell: van començar a cantar al Centre de Dia Anna Serra,
a continuació a la Residència d’Avis de la Muntanyeta, per continuar a la Policlínica del Vendrell i
acabar les seves actuacions a la Llar d’Avis Santa Anna. No cal dir que els avis van agrair de tot cor
aquest gest de la gent dels Pastorets.
En finalitzar, com ja és tradició, es van aplegar a la Nau de l’entitat per fer un dinar de germanor i,
com ja és costum, l’entitat va oferir un present a la directora per acollir-nos una temporada més.
Als components del cor, els fem arribar, adjunta, la fotografia de record. Moltes gràcies per
participar-hi i.... fins l’any que ve!

HI HA SOCIS QUE, MALAURADAMENT, ENS HAN DEIXAT
En un col·lectiu de gairebé un miler de 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. I a vegades cal fer-ne esment personal per la vinculació que
tenia o va tenir amb l’entitat. En aquest cas, cal recordar la mort del Sr. Josep
Maria Bo Fontana, amic, soci i fundador de l’entitat, cantaire del Cor Orfeó
Parroquial, a les representacions dels Pastorets i, sobretot, membre destacat
de la Junta Directiva de l’entitat. El Josep Maria, ens va deixar el passat 10
d’abril, a l’edat de 80 anys. Als familiars de tots els que ens han deixat, rebeu
en nom de la Junta el nostre més sincer condol
JOSEP MARIA BO

ANADA A VEURE EL MUSICAL “MAR I CEL”
T’emocionaràs com la primera vegada!
La data prevista per anar a veure Mar i cel és el proper dijous
2 d’octubre de 2014, al Teatre Victòria de Barcelona.
El musical que ha fet història, el drama d’Àngel Guimerà,
reconvertit en cant a l’esperança que ha emocionat i commogut
centenars de milers d’espectadors. Després de quaranta anys,
Dagoll Dagom posa Mar i cel en escena per tercer cop i amb
una força renovada, un nou càsting i noves sensacions que ens
emocionaran. Un espectacle sobre la intolerància i la
incomprensió entre Orient i Occident. Una bella història d’amor impossible entre una noia cristiana i
un corsari morisc.
L’obra comença a les 20:30 h i la sortida amb autocar està prevista a les 18 h des de la parada
d’autobusos. El preu de l’entrada i viatge és de 38 €. Totes les entrades són de platea i molt ben
situades. Les places són limitades i el termini per apuntar-s’hi és el 15 de setembre de 2014,
telefonant al Pep Bargalló (977 662 993). L’import de la reserva cal ingressar-lo en el compte dels
Pastorets del Vendrell a: Catalunya
Caixa,núm.
ES61.2013.3101.51.0200020501,
indicant clarament el nom i els
cognoms. Si algú no pot venir i no és
una força major, l’import ingressat no
es reembossarà, si bé pot optar per
cedir-lo a una altra persona. Recordem
que per venir amb els Pastorets cal
ser-ne soci i que -si algú encara no
n’és- pot fer-se’n en el mateix moment
d’inscriure’s. (l’import de la quota anual
és de 20 €).

LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA, UN MAGNÍFIC ESPECTACLE
Gràcies al conveni signat
entre els Pastorets del
Vendrell i el Patronat de la
Passió d’Esparreguera, el
passat
23
de
març,
cinquanta-dues persones es
van desplaçar a presenciar
aquest magne espectacle.
Cal dir que, al Teatre, vam
tenir un lloc privilegiat, el
dinar va estar molt bé, els
horaris es van respectar i
l’organització i coordinació
de tot plegat va anar a la
perfecció. A totes les
persones que van assistirhi, els donem les gràcies
per la seva participació i, com a record, els fem arribar, adjunta, la fotografia de grup.

S’HA ACABAT LA TEMPORADA DELS CAMINADORS “XINO-XANO”
Francesc Xavier Vilar, responsable de la secció dels Xino-xano:
“Canto al Cor Orfeó Parroquial del Vendrell i, aquest any, durant els cant amb que acompanyem els
actes litúrgics de Setmana Santa, m’he fixat que al costat de l’orgue hi ha escrites aquestes
paraules del mestre Pau Casals: “Mentre siguem capaços d’estimar i admirar, som joves”.
Contemplar el mar, el cel... un simple arbre,
quin miracle tan gran no representa! I hi ha
tantes coses per estimar i admirar!
Llegir-les em transporta a les caminades amb
el Xino-xano, sempre en bona companyia i,
reconec que en cada una d’elles hem gaudit
d’aquesta terra nostra i ha anat arrelant en
nosaltres l’amor profund que sentim per ella.
Ens sentim rejovenir, i en algun detall, en
alguna giragonsa del camí, sense fer soroll, a
poc a poc i de puntetes sentim dins nostre el
miracle de ser vius i de poder, encara,
estimar i admirar.
Salut i cames i... fins la propera temporada

També hi ha temps per a fer un bon esmorzar
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1R SUPLEMENT
FESTA DE LA BICICLETA – 2n PREMI DE CARROSSES
33 ANYS PARTICIPANT-HI ININTERROMPUDAMENT
El passat diumenge, 1 de juny, va tenir lloc la 72a edició de la
Festa de la Bicicleta, en la qual la nostra entitat va assolir, el 2n
premi en l’apartat de Carrosses. La carrossa era un homenatge
a Ràdio El Vendrell i l’eslògan era “65 anys escoltant-la”, ja
que la primera emissió fou l’any 1950. Per això es va fer una
reproducció d’un aparell de ràdio, tipus “Capella” dels anys 1930.
A la construcció s’hi va emprar ferro, fusta, tela, plàstic,
porexpan, etc. A més a més, portava un recull de tots els logotips
que ha tingut Ràdio El Vendrell al llarg dels anys. Cal dir que va
ser l’atracció de la festa i que vam rebre un elevat nombre de
felicitacions, recompensa de molts dies i moltes hores de feina i
dedicació. També es va poder escoltar diferents melodies de
l’època, per mitjà de la megafonia que es va instal·lar per a
l’ocasió. A part de la carrossa, hi van participar més de 30
col·laboradors, tots amb la samarreta blanca al·legòrica de
l’entitat. En acabar, i com ja és tradicional, tots plegats van
arrodonir la diada amb un dinar de germanor a la Nau de
l’entitat. Als assistents a la festa, els fem arribar, adjunta, la fotografia de record. A tots,
molts gràcies per participar-hi.

ELS ARMATS DEL VENDRELL VAN PARTICIPAR EN LA XVIII TROBADA
D’ARMATS, A PUIGPELAT; EN LA PROCESSÓ DELS DOLORS,
A BELLPUIG I EN LA PROCESSÓ DEL SILENCI DEL VENDRELL
El passat 6 d’ abril, el Armats del Vendrell van participar en la XVIII Trobada d’Armats de les
Comarques Tarragonines,
a Puigpelat. Així mateix,
el divendres 11 d’abril, fou
la tropa convidada per
tancar la Processó dels
Dolors,
a
Bellpuig,
considerada una de les
tres millors de Catalunya
i, com és tradicional,
Divendres
Sant,
van
participar a la Processó
del Silenci, conjuntament
amb el Misteri Eccehomo,
de l’entitat.
En finalitzar, a la plaça
Vella, es va fer la
tradicional exhibició. Enguany cal destacar la incorporació de nous joves membres a la Tropa, cosa
que ha motivat l’increment de dos timbalers més. Al components de la Tropa que van assistir a la
XVIII Trobada, a Puigpelat, els fem arribar, adjunta, la foto de record. També volem donar
les gràcies a La Lira per cedir-nos la sala Pau Casals perquè ens poguéssim canviar i tancar el dia
amb una xocolatada.

ACONSEGUEIX EL DVD DE LA REPRESENTACIÓ
DELS “PASTORETS MUSICALS DEL VENDRELL”
DE LA TEMPORADA 1983-1984 (fa més de 30 anys)
Tal com pots veure, pots aconseguir per
18,85 € el DVD de la representació dels
“Pastorets Musicals del Vendrell” de la
temporada 1983-1984. Per tant, fa més
de 30 anys. Hi ha tota la representació,
escenes de maquillatge i el sopar de fi de
temporada. Les persones interessades cal
que passin per Güixens Fotografia, al
carrer Alt, 12, del Vendrell. És un
documental molt important on alguns s’hi
veuran reflectits; altres ja ens han deixat
i, els que eren petits, avui són persones
adultes.

