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Butlletí Infomatiu

Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,
Amb la celebració de l’Assemblea General Ordinària de socis, el passat 15 d’abril,
vam cloure la temporada 2018-2019, des del vessant social i artística.
En aquesta època és quant l’activitat burocràtica de l’entitat és un no parar. Per això
us fem un petit resum dels tràmits i gestions que hem dut a terme: hem presentat
a l’Ajuntament del Vendrell tota la documentació i comprovants necessaris per
tal que ens abonin la segona part de la subvenció de la temporada 2017-2018, i
també la documentació corresponent de petició de subvenció per a la temporada
2018-2019. D’altra banda, hem lliurat a la Diputació de Tarragona els documents
d’ajut econòmic per la temporada 2018-2019, i també estem en contacte amb
el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. I, finalment, hem
mantingut diferents reunions amb el director de CaixaBank del Vendrell, amb la
voluntat d’obtenir un ajut de l’Obra Social per les representacions dels Pastorets
del Vendrell, amb aquesta finalitat hem presentat una memòria molt completa
de l’activitat artística de l’entitat. El que no hem aconseguit, malgrat diferents
contactes, és el patrocini d’aquest Butlletí, però ho continuarem intentant!
Així mateix, ens hem reunit en diferents ocasions amb la Comissió El Vendrell
Capital de la Cultura Catalana 2020, per tal d’encaixar les nostres representacions
a la disponibilitat del TÀG (Teatre Municipal Àngel Guimerà) en funció de l’activitat
prevista per aquest esdeveniment.
És cert que, ara a l’estiu, el ritme de treball és diferent del que portem la resta de
l’any, sobretot quan estem immersos de ple en la temporada. No obstant això,
els preparatius, els contactes, les previsions, les inversions, etc., s’han de fer amb
temps suficient...
A part de les representacions, trobareu la informació relacionada amb les seccions

C. Dr. Robert, 33
43700 El Vendrell

i activitats de l’entitat en els diferents butlletins
que us hem anat enviant. Els Pastorets són
info@pastoretsdelvendrell.cat una entitat viva i amb molt de futur, oberta a
www.pastoretsdelvendrell.cat tothom que hi vulgui participar i/o col·laborar
Els.Pastorets.del.Vendrell i on cadascú pot trobar el seu espai. Per això,
qualsevol persona amb ganes de fer cultura i
tradició, segur que hi té un raconet.
COL·LABORA:

www.s-print.cat

Av. Baix Penedès, 17-19 L2
43700 El Vendrell
Tel. 977 66 51 22
info@s-print.cat
impremta@s-print.cat

Moltes gràcies a tots per fer-ho possible. Que
tingueu un bon estiu!
Cordialment,
Pep Bargalló
President
Junta Directiva de l’entitat
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ELS CAMINADORS XINO-XANO A
PUNT D’ACABAR LA TEMPORADA
Després del descans de Setmana Santa vam retornar a les caminades quinzenals.
El 28 d’abril vam arribar a Alcover amb els cotxes. Des d’aquí vam anar a Mas de Forès, que formava
part dels masos del terme de Samuntà i que, avui, és una àrea recreativa. Vam seguir cap el Niu de
l’Àliga, una bassa que fa el riu Glorieta i que a l’estiu és un lloc molt freqüentat i en el qual molta gent
es banya. Després vam trobar l’ermita del Remei i, finalment, vam tornar cap a Alcover. Va ser una ruta
molt bonica, familiar, fàcil i amb molta ombra.
Quinze dies més tard vam resseguir la costa del Garraf des de Cubelles fins a Sitges. És un tram molt
agradable i on el caminador alterna la sorra, les roques i el passeig, i el cert és que el paisatge no et
deixa indiferent.
Diumenge 26 de maig, dia d’eleccions, però això no
és excusa per anar a voltar pel meravellós bosc de la
Marquesa des d’Altafulla fins a la punta de la Mora. Un
dia lluminós i ple de primavera. Qui va voler ja va votar
a la tarda.
En el moment de fer aquestes ratlles queden dues
sortides per acabar la temporada. Tots aquells que
vulgueu caminar contacteu al 699 568 488 i pregunteu.
Segur que us agradarà.
Guies Xino-xano Pastorets.

ASSISTÈNCIA A L’AGO DE LA
I A LA TROBADA DE GRUPS DE PASTORETS
DE CATALUNYA
El passat 23 de març, el president de l’entitat, Pep Bargalló, i el director,
Jordi Urgell van assistir, a Figueres, a l’AGO de la Coordinadora, així com
a la Trobada de Grups de Pastorets- El tema d’enguany tractava sobre:
Pastorets 360º eines i mètodes per valorar de forma eficaç i eficient
el nostre espectacle, potenciar els punts forts i posar en evidència els
punts febles per tal de buscar solucions per a la següent temporada.

HI HA SOCIS I/O FAMILIARS QUE, MALAURADAMENT,
ENS HAN DEIXAT
Cada trimestre, per desgràcia, ens trobem que hem de lamentar la pèrdua d’algun associat o familiar
relacionat amb l’entitat. En nom de la Junta, fem arribar el nostre més sincer condol a la família i amic.
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FESTA DE LA BICICLETA - 1r

Premi de carrosses

38 ANYS PARTICIPANT-HI ININTERROMPUDAMENT!

El diumenge 2 de juny va tenir lloc la 77a edició de la
Festa de la Bicicleta. La nostra entitat va aconseguir el 1r
premi en l’apartat de Carrosses. La carrossa representava
el vaixell “Mississipí Queen”, una reproducció del vaixell
conegut com de vapor amb rodes fluvials que navegava pel
riu Mississipí el segle XIX. Cal dir que les rodes fluvials de la
part de popa del vaixell rodaven per mitjà d’una connexió
amb el pinyó de la bicicleta.
Durant el recorregut ens van acompanyar diferents melodies,
que es reproduïen per mitjà de la megafonia que es va
instal·lar per a l’ocasió,
A part de la carrossa, hi van participar 32 col·laboradors,
(alguns no surten a la foto) tots amb la samarreta de l’entitat.
En acabar, i com ja és tradicional, tots plegats vam arrodonir
la diada amb un dinar de germanor a la Nau Polivalent, deferència de l’entitat als participants. Als assistents
a la festa, els fem arribar, adjunta, la fotografia de record. A tots, moltes gràcies per participar-hi!

XV TROBADA DE CENTRES D’ESTUDIS I DE
RECERCA DEL PENEDÈS
Amb la participació dels Armats del Vendrell

Organitzat per l’Institut d’Estudis Penedesencs, el passat 30 de
març va tenir lloc, a Vilafranca del Penedès, la XV Trobada de
Centres d’Estudis i de Recerca del Penedès, amb una sessió
participativa sobre les Celebracions de Setmana Santa i Pasqua a
la vegueria del Penedès, amb la presència de diferents ponents,
un dels quals fou el president dels Armats del Vendrell, Pep
Bargalló, que va dissertar sobre “Passat i present dels Armats del
Vendrell”
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PARTICIPACIÓ DELS ARMATS DEL VENDRELL EN
LA XXIII TROBADA D’ARMATS DE LES COMARQUES
TARRAGONINES A CONSTANTÍ
El 7 d’abril passat, el Armats del
Vendrell van participar en la XXIII
Trobada d’Armats de les Comarques
Tarragonines, a Constatí. Cal dir
que es van fer diferents exhibicions
durant el recorregut que van ser del
grat del públic assistents, prova en
són els aplaudiments que adreçaven
a la formació. En acabar, com és
tradicional, vam celebrar un dinar de
germanor.
Així mateix, el passat 19 d’abril, Divendres Sant, es va participar a la Processó del Silenci, conjuntament amb
el Misteri Eccehomo de l’entitat. En acabar, a la plaça Vella, es va fer la tradicional exhibició davant d’un
nombrós públic. Volem aprofitar per donar les gràcies a la Lira Vendrellenca per cedir-nos l’espai per canviarnos i, en acabar, celebrar la clàssica xocolatada amb tots els col·laboradors. Un any més, moltes gràcies a
tots per a fer-ho possible.

PER PRIMERA VEGADA, HI HAN PARTICIPAT
OFICIALMENT TRES NOIES

Tal com es va acordar en la reunió de col·laboradors del passat 4 de
març, l’entitat va donar entrada, oficialment, a les dones a la Tropa.
Amb aquest motiu, hi van participar les tres noies que s’hi van mostrar
interessades. Cal recordar, però, que –encara que no fos de forma
oficial- ja hi havien col·laborat diferents noies i en diferents ocasions.
Aleida, Sònia i Mariona

L’ANY VINENT EL VENDRELL ORGANITZARÀ LA XXIV TROBADA
D’ARMATS DE LES COMARQUES TARRAGONINES
Atès que el 2020 el Vendrell serà la Capital de la Cultura Catalana, en la reunió de grups d’Armats
celebrada a Constantí, els Armats del Vendrell van sol·licitar poder organitzar la XXIV Trobada, petició
que fou acceptada. Per tant, el 29 de març de 2020, per tercera vegada, el Vendrell acollirà una Trobada
d’Armats. Cal dir que el Vendrell serà l’única població de les comarques tarragonines que haurà organitzat
tres trobades.

AQUEST ESPAI D’ANUNCI
POT SER TEU i
TAMBÉ MOLTS ALTRES
AVANTATGES PUBLICITARIS:
web, programa, encartaments, etc.

INFORMA-TE’N AL
TEL. 696 44 68 85
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