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Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,
Algú es podria pensar que l·entitat Els Pastorets del Vendrell es dedica exclusivament a les
escenificacions de l·espectacle tradicional nadalenc dels Pastorets en les dates de Nadal i Any Nou.
Òbviament vist des de fora i no coneixent el tarannà de l·entitat seria del tot correcte i lògic, però
res més lluny de la realitat. Els Pastorets del Vendrell és una entitat viva, oberta, arrelada a la vila i
participativa dins les seves possibilitats. Prova n·és la quantitat d·activitats i d·actes que podreu
trobar en aquests Butlletí i en els suplements que l·acompanyen. Podríem resumir-ho dient que és un
no parar.
Afortunadament, fem el què fem i som el que som gràcies al potencial de socis i col·laboradors que
té l·entitat i que, en tot moment, ens donen confiança i sempre els tenim al nostre costat, sigui
econòmicament o amb llur treball desinteressat. Tot plegat fa que refermem, encara més, l·eslògan
de l·entitat de tot l·any fem cultura
Cordialment,

Pep Bargalló
President

ooOoo

RENOVACIÓ PARCIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

En el decurs de l·Assemblea General Ordinària celebrada a les instal·lacions de l·entitat, el passat 16
d·abril,
entre
d·altres
temes
s·acordà per unanimitat la renovació
parcial de la Junta Directiva dels
Pastorets del Vendrell.
Han estat baixa voluntària de la
Junta Àngels Navarro, Teresa M.
Heredero i Carles Guasch, i han
entrat a formar-ne part Jordi
Urgell i Daniel Manyé. Per tant, la
composició
actual
queda
així:
President: Pep Bargalló
Vicepresident: Àngel Aunion
Secretària; Àngels Aunion
Tresorer: Jordi Urgell
Vocals; Daniel Manyé i
Josep Manuel Piñol.
El president va agrair la feina feta pels membres sortints i va donar la benvinguda als nous
membres. També s·aprovà per unanimitat nomenar Pep Vinyes com a director dels Pastorets per a
la propera temporada 2012-2013.

ELS CAMINADORS XINO-XANO ACABEN LA TEMPORADA
A primers de juny, una vegada s·intensifica la calor, s·acaba la temporada de la secció de caminadors
Xino-xano. Aquesta temporada
ha estat molt profitosa, tot i que
en alguna ocasió el temps no ha
acompanyat gaire. Cal destacar,
des de l·últim Butlletí, les
sortides al Santuari de la Mare
de Déu del Foix, al Castell de
Sant Raimon de Penyafort, la
visita a unes bodegues a
Bonastre i l·última al Beu i Tanca.

ÈXIT DEL COR DE CARAMELLES DEL VENDRELL
Sota la batuta de l·Anna Ibarz,
debutava el Cor de Caramelles del
Vendrell, format per cantaries del Cor
de Caramelles dels Pastorets del
Vendrell i del Cor de Caramelles de la
Lira Vendrellenca, així com d·altres
cantaires amb inquietuds corals i no
vinculats a cap de les dues entitats.
Tal com estava previst, es va cantar el
dissabte, 7 d·abril, tarda i nit i
l·endemà, diumenge de Pasqua, al matí,
a la Residència d·Avis de la
Muntanyeta. El dissabte el vespre va
tenir lloc un sopar de germanor, en el
decurs del qual es va lliurar a la
directora un present com a agraïment
per la seva tasca i paciència, del qual van participar la majoria de cantaires. A tots els participants
dels Pastorets del Vendrell els fem arribar, adjunta, la fotografia de record.

BENVINGUDA ALS NOUS SOCIS
Malgrat els temps actual, són d·agrair les persones que volen participar i col·laborar amb l·entitat
tot fent-se·n socis. Per tant, a tots els donem la nostra més cordial benvinguda.

FESTA DE LA BICICLETA – 1R PREMI DE CARROSSES D·ENTITATS.
31 ANYS PARTICIPANT-HI ININTERROMPUDAMENT
El passat diumenge, 27 de maig, va tenir lloc la 70a edició
de la Festa de la Bicicleta. La nostra entitat va assolir el 1r
premi en O·apartat de Carrosses d·Entitats, amb una
reproducció a escala de la torre Eiffel de París, amb motiu
dels 125 anys de l·inici de la construcció. La torre original
fa 324 m i la nostra feia 4,80 m, (escala 1/67·5) més 0,80
cm. de l·alçada de la carrossa, cosa que feia un total de
5,60 m. Per això, es va fer practicable a fi de poder passar
per tots els indrets del recorregut. També es van poder
escoltar diferents melodies, per mitjà de la megafonia que
es va instal·lar per a l·ocasió. A part de la carrossa, hi van
participar gairebé 35 col·laboradors, tots amb la samarreta
blanca al·legòrica de l·entitat. En acabar, i com ja és
tradicional, tots plegats vam 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, moltes gràcies per participar-hi!

tot l·any fem cultura
TAMBÉ HI HA SOCIS QUE.... MALAURADAMENT ENS HAN DEIXAT
Amb un col·lectiu d·uns 1.100 socis, gairebé 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
hagi tingut amb l·entitat. En aquest cas, cal recordar la mort de l·amic, soci i ex
col·laborador dels Pastorets del Vendrell, Francesc Xavier Ferrer i Vilanova,
(de cal Segu) que ens va deixar el passat 2 d·abril, a l·edat de 56 anys. Als
familiars de tots els que ens han deixat, rebeu en nom de la Junta el nostre
més sincer condol
F. XAVIER FERRER

COL·LABORACIÓ AMB L’EINA – CONCURS JOVES AMB IDEES
Amb motiu del concurs Joves amb Idees 2012, per segon any consecutiu l’entitat ha col·laborat
cedint 16 vals que es podran bescanviar a la taquilla del Tàg, per 16 entrades per a qualsevol de les
representacions dels Pastorets del Vendrell de la propera temporada 2012-2013. El passat 10 de
maig es repartiren als Institut: INS Andreu Nin, INS Baix Penedès i Col·legi Sagrat Cor.

IMPRESSIONANT L’OBRA AGOST AL TNC
El passat 11 de maig, un col·lectiu de 30
socis de l’entitat es desplaçaren a
Barcelona a presenciar l’obra Agost al
Teatre Nacional del Catalunya. Cal dir
que tothom va sortir impressionat, tant
per l’actuació dels artistassos com per
l’escenografia de l’obra, que era
immillorable. Malgrat la durada de
l’espectacle, unes quatre hores, a ningú
se li va fer llarga. Als assistents els
fem arribar, adjunta, la fotografia
de record feta a les escales del TNC.

EL GRUP SAMBATEK PARTICIPA EN UN CONCURS DE BATUCADES
El passat 12 de maig el grup Sambatek va participar al I Concurs de Batucades de Torredembarra.
Tenint en compte els sis mesos d’existència d’aquest grup, van assolir un 4t lloc d’un total de 10
grups, compartint escenari
amb d’altres formacions d’una
gran qualitat i amb molts anys
d’experiència.
Aprofitem
l’avinentesa per felicitar-los i
al mateix temps, recordar a
tots els socis que estan a la
vostra disposició per actuar
en qualsevol acte, tant privat
com públic, ja sigui una festa
d’aniversari, un casament, una
rua. etc. Els telèfons de
contacte són: 626 074 013
(Gabri) i 661 641 078 (Angy).
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1R SUPLEMENT

ELS PASTORETS - ENTITAT SOCIALMENT RESPONSABLE
COL·LABORACIÓ AMB
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D·ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DEL
VENDRELL I COMARCA
.
De molta gent és coneguda la tasca social i solidària que desenvolupen els Pastorets del Vendrell des
de fa gairebé 25 anys, no tan sols aportant el 10% del total de la taquilla de la temporada, sinó
també amb ajudes esporàdiques, ja siguin econòmiques o amb material.

1.000

Enguany s·han destinat

per ajudar a desenvolupar diferents projectes de l·AFAVC, que pretenen millorar la
qualitat de vida de les persones amb aquestes malalties i demències, que són ateses al Centre de Dia
Anna Serra del Vendrell.

COL·LABORACIÓ AMB
Des que es van iniciar les representacions dels Pastorets Infantils, enguany fa 9 anys, que el 10%
del total de la recaptació de la taquilla es destinen a una finalitat benèfica infantil.

Enguany s·han

destinat 500

a l·AFANOC per ajudar a les famílies que pateixen aquest problema en tenir un
nen o una nena amb càncer i que els seus recursos econòmics no els són suficients per a afrontar la
quantitat de despeses que comporta aquest problema tant greu. Per tant, l·aportació d·enguany ha
estat extraordinària.

El president dels Pastorets i el president de l·AFAVC

El president dels Pastorets i un representant de l·AFANOC

QUE NINGÚ ES QUEDI FORA DE JOC
Com tradicionalment fem cada any amb la Marató de TV3 de l’hivern, en aquesta ocasió l’entitat
també ha col·laborat econòmicament amb la Marató per la pobresa, per tal d’ajudar a finançar
projectes de les entitats que treballen en el tercer sector. La taxa de risc de la pobresa afecta
gairebé un 20% de la població adulta de Catalunya i un 23’4% dels infants i joves. Els fons recaptats
permetran impulsar projectes socials. Malgrat que la Marató per la pobresa va ser el passat
diumenge, 27 de maig, fins al 30 de juny encara es poden fer donatius per mitjà del ServiCaixa i
transferència bancària al número de compte: 2100-0555-35-0202050076. Col·labora-hi, segur
que algú t’ho agrairà.

DÓNA SANG, DÓNA VIDA
COMA-RUGA: 23 DE JUNY DE
10 A 14 H. I DE 17 A 20.30 H.

Unitat mòbil Fira Turismar.
EL VENDRELL: 29 DE JUNY DE
17.30 A 21 H.
30 DE JUNY DE 9 A 13 I DE
17.30 A 21 H. Centre Cívic l’Estació.
PARTICIPACIÓ AL CARNAVAL D’ESTIU A LA PLATJA DE CALAFELL
L’entitat participarà el proper dissabte, 7 de juliol, a les 21:30 h, al Carnaval “xurigué” o d’estiu a la
Platja de Calafell, amb la mateixa carrossa del Carnaval d’hivern. L’inici de la rua és al davant del
Port de Segur. Tothom que ja va participar a l’hivern pot assistir-hi amb la mateixa disfressa.
L’entitat es fa càrrec de totes les despeses (assegurança, beguda, combustible, etc.). Qui vulgui
venir només cal que faci cap el dia, l’hora i al lloc que hem esmentat més amunt. Vine i passa-t’ho
bé!

ELS MOTEROS PV SOBRE RODES

Tal com està previst en el calendari, s’han
anat sovintejat les sortides moteres. Cal
destacar l’anada a Mequinensa el passat
22 d’abril, on es va visitar les restes del
poble després que en l’època franquista es
va fer el trasllat a una altra zona per a
poder fer-hi l’actual pantà. Un cop
acabada la visita cultural, directes a la
taula que, per cert, va ser de primera.
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ESPECIAL XVI TROBADA D·ARMATS DE LES
COMARQUES TARRAGONINES
ÈXIT TOTAL DE PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ
Tal com estava previst, el passat 25 de març se celebrar al Vendrell la XVI Trobada d·Armats de les
Comarques Tarragonines, amb la participació d·uns 600 Armats provinents de les següents
poblacions: Alcover, Constantí, el Pla de Santa Maria, Flix, la Pobla de Mafumet, l·Arboç, l·Espluga de
Francolí, Montblanc, Mont-roig del Camp, Reus, Riudecols, Valls, Vilallonga del Camp i el Vendrell.
Com a grup convidat, els Armats de Manresa.
Cal dir que l·horari previst es va complir a la perfecció, encetant la desfilada, a pas ràpid, a les 11
del matí des de l·escola Àngel Guimerà, passant pels diferents indrets del Vendrell. En el decurs de
la ¡desfilada, es va aprofitar per realitzar la fotografia de grup. També hi hagué un parell de llocs
d·avituallament. A les 12 del migdia, a la plaça Tobies s·inicià l·exhibició, per part de la Tropa
amfitriona, la del Vendrell. Cal dir que gairebé cap grup va respectar el temps assignat. En acabar
exhibició, a cada agrupació, se·ls va lliurar la cinta commemorativa i un record de la Trobada. Cal dir
que cada participant tingué, també, un record de la diada.
Amb motiu del concurs fotogràfic que s·havia organitzat, en el decurs de la desfilada es van poder
veure diferents persones que cercaven la instantània perfecte.
Com a fet diferencial de les altres
Trobades (cal dir que la Tropa del
Vendrell ha participat en totes) cal
destacar l·escenografia de l·escenari
i els extres participants, que
recreaven un aire romà i que va
motivar els comentaris i les
felicitacions
de
totes
les
agrupacions i del públic assistent.
També cal destacar que, per
primera vegada, es va fer una foto
amb tots els manaies i porta
estendards de totes les agrupacions
participants.

Cal agrair a totes les persones,
institucions, patrocinadors, entitats,
anunciants, col·laboradors, etc. que han
fet possible que el somni de l·entitat, la
XVI Trobada d·Armats del Vendrell
fos recordada per tothom i durant molt
de temps fos una realitat. Sense l·ajut
incondicional
dels
gairebé
100
col·laboradors i els ajuts econòmics
rebuts, no hauria estat possible
realitzar-la. Per cloure l·esdeveniment,
es va fer un sopar d·agraïment amb tots
els col·laboradors. Sincerament, a tots
plegats, moltes gràcies de tot cor.

