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Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,
Ja hem acabat una nova temporada de Pastorets, la 48a d’escenificacions ininterrompudes i 131 anys
de Pastorets al Vendrell.
Ha estat una temporada molt positiva, malgrat la crisi existent i que, econòmicament, també ens
està afectant. Positiva? Per què...? Doncs perquè el nombre de d’espectadors que ha assistit a les
representacions ha estat superior al dels últims anys, perquè s’ha incrementat considerablement el
nombre de persones que han utilitzat les invitacions -per això hi són!-, perquè s’han integrat a
l’espectacle i a l’entitat nous actors, actrius i col·laboradors i, sobretot, perquè al públic assistent li
hi ha agradat l’espectacle i s’ho han passat d’allò més bé.
Cal recordar que enguany estrenàvem un impressionant decorat -el del poble-, que formava part del
projecte d’inversions previstes per a tres temporades (aquesta ha estat l’última). A més a més hi ha
hagut canvis de text i muntatge en algun quadre i més intervencions d’actors al pati de butaques. No
obstant això, si la situació econòmica ho permet, ja hi ha previst, fer alguna altra inversió la propera
temporada, a banda del projecte abans esmentat.
Cal dir, però, que tot plegat és possible gràcies al gruix de socis que, amb la seva aportació anual
ajuden a mantenir l’entitat i les seccions, així com als anunciants, col·laboradors i institucions, que
creuen en els nostres projectes, principalment en l’escenificació dels típics i populars Pastorets.
Sense aquests ajuts econòmics i, sobretot, el potencial humà, tot seria inviable i res no seria
possible.
Cal tirar endavant i mirar el futur amb optimisme, il·lusió i esperança. Entre tots ens en sortirem!
Cadascú treballant dins la seva parcel·la que, encara que algú cregui que és insignificant, no és així.
Moltes vegades són les petites coses les que ajuden a empènyer els gran projectes i les persones
són les que fan possibles els somnis que, a curt o a llarg termini, esdevenen realitats.
Cordialment,

Pep Bargalló
President

L’ÚLTIM DIA VAM EMPLENAR
L’AFORAMENT DEL TEATRE

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
La propera Assemblea General Ordinària tindrà lloc el dilluns 28 del proper mes d’abril. Adjuntem la
convocatòria corresponent i us recordem que la vostra assistència és molt important.

PARTICIPACIÓ EN LA CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT
Un any més, el grup
d’animació infantil dels
Pastorets ha participat
activament en la cavalcada
dels Reis d’Orient, amb la
seva
pròpia
carrossa,
repartint il·lusió i deixant
bocabadats els infants, en
poder veure i també tocar
els
seus
personatges
preferits.

UN ANY MÉS PARTICIPAREM EN LA FESTA DE LA BICICLETA
AMB CARROSSA - 33 ANYS PARTICIPANT-HI
Atès que l’últim diumenge de maig se celebraran les eleccions europees, la Festa de la Bicicleta s’ha
ajornat al diumenge 1 de juny. Per tant, un any més l’entitat hi participarà amb carrossa pròpia, tal
com ha fet, ininterrompudament, els últims 32 anys. Recordem que l’any passat novament vam tornar
a assolir el primer premi de carrosses d’entitats, amb la reproducció d’un cotxe d’època: un Cadillach
del 1930. Si algú vol col·laborar en la confecció de la carrossa d’enguany, cal que es posi en contacte
amb l’Àngel Aunión, tel. 666 044 665. I si hi voleu participar, ja ho sabeu: l’1 de juny us esperem al
pàrquing dels col·legis. Això sí, s’ha d’ésser soci de l’entitat i portar la samarreta dels Pastorets. Qui
no en sigui, se’n podrà fer allà mateix i se li lliurarà la samarreta. Per a més informació, podeu trucar
al 977 662 993, Pep Bargalló.

AGRAÏMENT A L’AJUNTAMENT I A LA LIRA VENDRELLENCA
Volem donar les gràcies a l’Ajuntament del Vendrell, al personal adscrit a la Regidoria de Cultura i al
responsable del teatre Municipal Àngel Guimerà per les seves atencions, així com a la Lira
Vendrellenca per les facilitats que hem trobat en tot moment. De tot cor, MOLTES GRÀCIES per
ajudar que la feina sigui més fàcil i planera.

110 INSCRITS A LA CAVALCADA DEL CARNAVAL
Un total de 110 socis es van inscriure a la carrossa de l’entitat. Enguany anàvem vestits d’indis i
d’índies. Cal dir que el grup feia molta patxoca, així com la decoració de la carrossa. Vàrem
participar al Vendrell, a Cunit, a la Platja de Calafell. a l’Arboç i al Poble de Calafell. A tots els
participants els fem arribar, adjunta, la fotografia de record.

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 la crisi general ens afecta a tots plegats, i la
nostra entitat no n’ha quedat al marge: s’han produït baixes, però també hi ha hagut noves altes.
Actualment som gairebé 1.000 socis. Per a nosaltres és un honor que la gent continuï confiant en la
nostra entitat i en els nostres projectes, que són nombrosos. A tots, moltes gràcies!

DIFERENTS PERSONALITATS ASSISTEIXEN ALS PASTORETS
Una temporada més, ens van acompanyar diferents personalitats del món de la política. Cal destacar
la presència del Sr. Jordi Agràs i Estalella, director territorial de Cultura de la Generalitat de
Catalunya al Camp de Tarragona; el Sr. Joaquim Nin i Borredà, delegat del Govern de la Generalitat
de Catalunya al Camp de Tarragona, i la Sra. Núria Figueras i Tuset, consellera de cultura del Consell
Comarcal del Baix Penedès. També van assistir a l’espectacle, l’alcalde del Vendrell, Sr. Martí
Carnicer i Vidal, el 1r tinent d’alcalde, Sr. Benet Jané i Palau, així com diferents regidor de
l’Ajuntament del Vendrell.
Un any més també ens van acompanyar els dibuixants i creadors del clàssic i tradicional calendari i
postal de Nadal, els Srs. Juli Jordan i Tran.
Cal destacar. també, l’assistència del rector del Vendrell, Mn. Joan M. Padrell i del Soci d’Honor de
l’entitat i exrector del Vendrell, Mn. Josep M. Barenys.

SER DEL GRUP DE CAMINADORS XINO-XANO VOL DIR...
Veure el Mediterrani resseguint la costa des del Roc de Sant Gaietà fins a arribar a Creixell. Allà
esmorzar amb “carinyo” i tornar al Roc pels
camins d’altres temps. Sense cotxes ni sorolls
(12-1-14).
Redescobrir el pantà de Foix i Castellet. Fer-hi
un tomb en bona companyia gaudint d’un dia
meravellós i d’unes vistes privilegiades (26-114).
Travessar els boscos ombrívols del terme de
Calafell per arribar a les runes de Montpeó.
Regar l’esmorzar amb una mica de cava i tornar
per les crestes de la serralada litoral amb
Cubelles, Cunit Segur i Calafell als nostres peus
i el Mediterrani a l’horitzó (9-2-14).
Coronar el Puig del Lleó pel fondo del Galet i
tornar per la roca Aguilera amb les muntanyes de Montserrat com a teló de fons (23-2-14).
Ser dels Xino-xano vol dir...
Salut i Cames!!!

TAMBÉ HI HA SOCIS QUE, MALAURADAMENT, ENS HAN DEIXAT
En un col·lectiu tan important
no hi ha trimestre que -per
l’entitat, o d’algun familiar. A
nom de la Junta el nostre més

de socis com és el dels Pastorets, que gairebé arriba als 1.000 socis,
desgràcia- no hàgim de lamentar la pèrdua d’algun soci o sòcia de
tots els familiars dels que, malauradament, ens han deixat, rebeu en
sentit condol.

ÚLTIMES PLACES PER ANAR A VEURE LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA
Hem allargat fins al proper 19 de març el termini per
apuntar-se per anar a veure la Passió d’Esparreguera.
Us recordem que hi anem el 23 de març. La sortida amb
autocar està prevista a les 9 del matí des de la parada
d’autobusos (ja esmorzats). El preu de l’entrada, dinar
viatge és de 35 € i les places són limitades. Cal
telefonar al Pep Bargalló (977 662 993). Quan us
apunteu, heu d’escollir el dinar. L’import de la reserva
s’ha ingressar al compte dels Pastorets del Vendrell, a
Catalunya Caixa número ES612013.3101.51.0200020501,
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. Atès que aquesta
sortida és un conveni amb el Patronat de la Passió d’Esparreguera, en aquest cas per venir no cal ser
soci de l’entitat, si bé seria recomanable fer-s’en. Moltes gràcies.
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1R SUPLEMENT
COMENCEN ELS ASSAJOS DEL COR DE CARAMELLES
DELS PASTORETS DEL VENDRELL... T’animes? - T’hi apuntes?
Un any més, el Cor de Caramelles dels Pastorets del Vendrell es posarà
en marxa, sota la batuta de l’Anna Ibarz el divendres 21 de març. Els
assajos seran els divendres: 21 i 28 de març i 4 i 11 d’abril, de 2/4 de 9
a 2/4 de 10 del vespre, a l’antiga Escola de Música.
Està previst sortir a cantar el dissabte de Glòria, 19 d’abril, a les 11 del
migdia a la Residència d’Avis de la Muntanyeta i, tot seguit, per
diferents indrets del Vendrell.
Si algú està interessat a formar-ne part, cal que telefoni al 977 662
993, Pep Bargalló. No cal ser un virtuós del cant; només s’hi ha de posar
interès, s’han de tenir ganes de cantar i, sobretot, passar-s’ho bé.

ACTIVITAT DELS
El proper diumenge, 6 d’abril, la Tropa participarà en la XVIII Trobada d’Armats de les
comarques tarragonines, a Puigpelat.
Així mateix, l’11 d’abril, la Tropa del Vendrell ha estat convidada pels Armats de la Congregació dels
Set Dolors, a participar a la Processó del Dolors, a Bellpuig (Lleida).
Com ja és tradicional, el proper 18 d’abril, la Tropa dels Armats participarà en la Processó del
Silenci del Divendres Sant al Vendrell, conjuntament amb el Misteri Eccehomo de l’entitat.

ELS ARMATS DEL VENDRELL A LA TROBADA D’ARMATS, A L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ, L’ANY PASSAT

SOPAR DE FI DE TEMPORADA DELS PASTORETS GRANS I PICA-PICA
DELS PASTORETS INFANTILS
Com ja és tradicional, l’últim dia de representació dels Pastorets té lloc el sopar de fi de temporada,
amb tots els col·laboradors i personalitats que ens acostumen a acompanyar. Enguany novament, va
tenir lloc a la sala Pau Casals de La Lira Vendrellenca, amb la degustació de la també clàssica i típica
coca enramada del Vendrell i, enguany també, pa amb tomàquet per als qui no els hi agrada la coca
enramada. Gairebé 130 col·laboradors ens vàrem aplegar per acomiadar la temporada amb un
ambient mols familiar i amb molta harmonia. L’acte es va acabar amb els parlaments de rigor.
Així mateix, en acabar la representació dels Pastorets Infantils i, també com ja és tradicional, es va
fer un pica-pica per a tots. Donem les gràcies a La Lira per a cedir-nos les seves instal·lacions.

ÈXIT EN LES REPRESENTACIONS DELS PASTORETS
INFANTILS I “GRANS”l
Des de la primera representació dels
Pastorets Infantils, ja fa 11 temporades,
que han estat un èxit, tant d’escenificació
com de presència d’espectadors, sobretot
familiars i amics. Realment tot aquest
planter de nens i nenes s’ho mereixen,
perquè fan un esforç impressionant i la
prova n’és el resultat. MOLTES GRÀCIES.

I dels Pastorets “grans” que n’hem de dir?. Aquesta temporada ha estat magnífica, hi ha hagut
noves incorporacions, s’ha estrenat un decorat impressionant, nou ballet de dimonis i pastors, s’ha
canviat
el
muntatge
d’algun
quadre,
s’han
introduït escenes al pati
de butaques i, sobretot,
els col·laboradors s’ho han
passat molt bé, no tan
sols
actuant,
sinó
assajant,
i
això
és
d’agrair. Ara... el resultat
ha estat palpable el
nombrós públic assistent
s’ha encomanat d’aquest
ambient i, també, s’ho ha
passat molt bé. MOLTES
GRÀCIES!
UNA ESCENA DELS PASTORETS AMB EL NOU DECORAT DEL POBLE

