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Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,
Ja hi tornem a ser! I és veritat, el temps passa inexorablement... Passa volant, com es diu
col·loquialment! Sembla que faci quatre dies i.... mira, ja torna a ser Nadal. I això un any, i un altre, i un
altre... i, afortunadament, la majoria els podem anar comptant!
Són quatre dies i cal aprofitar-los! Aquesta és una altra de les frases que últimament més se sent. És
la crisi que ens fa tornar a tots més pessimistes? És l’edat que ens fa reflexionar d’aquesta manera? O
és que som així i no hi podem fer més? No ho sé, però el que és veritat és que cal aprofitar el temps i
que cal pujar al tren quan passa i, ara, el tren passarà pel Teatre Municipal Àngel Guimerà.
Sí, el tren té parada al TÀG perquè una temporada més arriben els Pastorets del Vendrell, i els
Pastorets Infantils i, per això, cal pujar-hi, cal anar-hi!
Són moltes les persones, fins i tot vendrellencs de tota la vida, que encara no han vist mai els
Pastorets. Els coneixen, però encara no han fet el pas d’anar-hi; d’altres fa molts anys que no els han
vist; d’altres hi vénen de tant en tant, i també n’hi ha que són incondicional de cada temporada.
Que quedi clar que no hi ha cap obligació d’assistir-hi. Cadascú és ben lliure de fer el que vulgui. Però
nosaltres volem fer-vos aquesta proposta, volem que entre tots seguim mantenint la nostra tradició i,
entre tots, intentem millorar i potenciar l’espectacle, així com els costums i les tradicions de casa
nostra.
Us hi esperem! I ja sabeu que els socis hi teniu l’entrada gratuïta (adjunto les invitacions
corresponents).
Per tant, només cal compensar-ho tot plegat amb la vostra presència al Teatre i emplenar aquest pati
de butaques del Teatre que veieu buit a la foto. Cal venir a veure els Pastorets. Val la pena!
Cordialment,

Pep Bargalló
President

PERSPECTIVA DEL TEATRE MUNICIPAL ÀNGEL GUIMERÀ

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 2015
Per onzè any consecutiu, com ja és tradicional i tenint en compte l’èxit que acostuma a tenir, adjuntem
al Butlletí el calendari de l’entitat 2015. Enguany tampoc 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.

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 28 de setembre 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 grup i de record de
la seva intervenció.

ANADA A VEURE POLÒNIA. EL MUSICAL
La independència tenia un preu

Està previst anar a veure la comèdia Polònia. El Musical: la independència tenia un preu, el proper
divendres, 23 de gener de 2015, al Teatre Poliorama de Barcelona. És una peça teatral escrita per
Jordi Galceran, autor d’èxits internacionals com “El mètode Grönholm” i “El crèdit”, juntament amb els
guionistes Júlia Cot, Jaume Buixó, Pau Escribano i Toni Soler, habituals de l’equip televisiu del Polònia.
Xavier Ricart dirigeix l’obra, protagonitzada per Bruno Oro, Queco Novell, Agnès Busquets, Mireia
Portas, Ivan Labanda, etc. que donen vida a alguns dels seus personatges televisius més cèlebres.
L’acció de l’obra arrenca amb una cimera convocada pel president Artur Mas (Bruno Oro) en un hotel,
per tal de decidir el futur de Catalunya.
L’espectacle, esquitxat de versions humorístiques de grans èxits musicals, combinarà la sàtira política
del Polònia amb ingredients més teatrals i vodevilescos.
L’obra comença a les 9 h 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 més el viatge és de 38 €. Les places són limitades i el
termini per apuntar-s’hi és el proper 11 de gener de 2015, telefonant al Pep Bargalló (977 662
993). L’import de la reserva cal ingressar-lo en el compte dels Pastorets, 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-la a una altra persona,
sòcia de l’entitat.

PARTICIPACIÓ A L’OFRENA FLORAL DE L’ONZE DE SETEMBRE

Com ja és tradicional, diferents membres de la Junta dels
Pastorets i del Armats del Vendrell van participar el passat 11
de setembre en l’ofrena floral a la tomba de Pau Casals, per tal
de reivindicar la figura del Mestre com a lluitador i defensor
dels drets dels homes i per la pau dels pobles.

SI VOLS PARTICIPAR EN EL CARNAVAL 2015, JA T’HI POTS APUNTAR
Anem d’egipci i d’egípcia
Com cada any l’entitat participarà en el Carnaval amb carrossa pròpia tant al Vendrell com a la
comarca. Recordem que els dies són: 13, 14 i 15 de febrer de 2015. En l’actualitat ja hi ha
bastants persones inscrites, tot i que la llista es tancarà definitivament el proper 19 de gener de
2015. 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 (el mateix preu 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’egipci i d’egípcia. 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 1 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. La
primera va ser el 2 de novembre al fondo del Mata. Sortint del Vendrell s’hi arriba recorrent petits
camins que passen per darrere Sant Vicenç i Coma-ruga. La
segona va ser el
16, i es va anar a
Coma-ruga, a fer
la
tradicional
visita,
al
president,
i
esmorzar al Port
Esportiu.
La sortida del 30 es va anul·lar, atesa la situació
climatològica. Queden moltes sortides per fer: la Muga,
Montpeó, el Montmell, el Beu i Tanca, la serra Pedregosa, el puig
del Lleó, el fondo del Galet, el camí del Bassa i molt més racons que,
amb ajut de l’excepcional equip de guies amb què compta el grup,
s’aniran descobrint el llarg camí. Aquest any s’ha modernitat la
comunicació entre els caminadors i s’ha creat un grup de whatsapp,
per convocar les sortides cada 15 dies. Si t’hi vols afegir, envia un
missatge al 699 56 84 88. Només cal ser soci dels Pastorets.
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1R SUPLEMENT
LES MALALTIES DEL COR

Com cada any, des de ja en fa 23, la nostra entitat col·labora decididament, aportant logística i
recaptant fons per a la MARATO DE TV3, enguany dedicada a les malalties del cor Et demanem que
a partir del 14 de desembre, siguis solidari i truquis al telèfon 905 11 50 50,t’acostis a un
ServiCaixa,o facis un ingrés al compte de La Caixa: ES42.2100.0555.31.0201001500. A
Catalunya una de cada quatre persones mor a causa d’una malaltia del cor.
Poden afectar tothom, tant homes com dones i a qualsevol edat: des de nadons fins a gent gran. Les
malalties del cor són la primera causa d’ingrés hospitalari i fan perdre molta qualitat de vida a les
persones que en són víctimes.

Truca. La investigació respon!
CAMPANYA DE CAPTACIÓ DE NOUS SOCIS
Ja sabem que són temps molt difícils perquè algú es faci soci d’alguna entitat, i que més aviat són
temps de donar-se de baixa, però no per això hem de desistir d’intentar-ho. Amb l’enunciat de feste’n soci per menys de 0,06 € el dia, hem enviat, de moment, diferents 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 vulgui formar
part de l’entitat 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 EcoBP
EcoBP és una empresa de gestió de residus del Baix Penedès que dóna servei a 10 municipis de la
comarca, tot implementant un sistema de gestió integral de residus.
Conscients de la dimensió social de tots els aspectes relacionats amb el reciclatge i convençuts de la
necessitat de col·laborar en la conscienciació i sensibilització ciutadana per a fomentar el reciclatge i
el paper actiu que la ciutadania ha de jugar en aquest àmbit, el passat 20 d’octubre es va subscriure un
conveni mutu de col·laboració, per un any, per tal de transmetre als nostres socis, conjuntament amb el
Butlletí trimestral, informacions divulgatives sobre l’àmbit del reciclatge.

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, també es hem trobat que alguns socis s’han
hagut de donar de baixa dels Pastorets. 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!

PROBLEMES AMB ELS REBUTS DE LES QUOTES ANUALS
PER LES FUSIONS I/O ABSORCIONS DE LES CAIXES I BANCS
(Molt important)
Atès el nombre de fusions i absorcions que en aquests últims anys hi ha hagut, sobretot, entre caixes
d’estalvi, ens trobem que hi ha socis que encara tenen el rebut domiciliat en entitats financeres que ja
no existeixen (Caixa Penedès, Caixa Manresa, Caja Madrid, Caixa Catalunya, etc.). Els rebuts ens vénen
retornats, amb el cost econòmic que això representa. Per tant, demanem als socis afectats que ens
enviïn
el
número
del
nou
compte,
complet,
al
correu
electrònic
de
l’entitat:

info@pastoretsdelvendrell.cat. Moltes gràcies per col·laborar!

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
28 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 MAR I CEL
Gairebé 60 persones es van apuntar, a la sortida organitzada el passat 2 d’octubre per anar al Teatre
Victòria de Barcelona a veure l’obra musical Mar i cel. Va ser una gran obra musical amb una
escenografia espectacular. La propera sortida, com heu pogut veure, és al Teatre Poliorama de
Barcelona a veure Polònia. El musical, el proper 23 de gener de 2015.

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
oficial del Reis, que adjuntem, l’entitat l’ha patrocinat.

