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Butlletí Infomatiu

TEMPORADES: 1965-1966/2015-2016

Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,
Doncs si, aquesta propera temporada 2015-2016, s’esdevindran els 50 anys dels
Pastorets dels Vendrell, també coneguts com Els Pastorets Musicals del Vendrell.
El dia de Cap d’Any de 1966 s’obria per primera vegada, al Teatre Tívoli -situat on
avui hi ha l’Escola Municipal de Música Pau Casals-, el teló de les dues primeres
representacions dels Pastorets Musicals del Vendrell: tarda i nit.
Els Pastorets van ser el fruït de l’acord i la fusió entre La Lira Vendrellenca i El
Cor Orfeó Parroquial del Vendrell. Durant molt temps, les dues entitats es van
encarregar d’organitzar-los, fins que al cap dels anys es va crear l’associació
Els Pastorets Musicals del Vendrell. No obstant això, el Cor Orfeó i la Lira hi
van continuar col·laborant, fins que se’n van desvincular del tot. Posteriorment,
l’entitat va passar a anomenar-se: Els Pastorets del Vendrell.
Hem fet un llarg recorregut de 50 anys, en el transcurs dels quals hi ha hagut
moments de tota mena: bons, delicats i dolents, però el que compta és que
encara estem aquí, amb ganes, il·lusió i empenta. Molta gent ha contribuït a fer
possible el recorregut de l’entitat i, malauradament, avui ja no tenim molts dels
fundadors entre nosaltres, tot i que el seu llagat perdurarà per sempre més.
N’estem cofois, de tot plegat, i també de tota la gent que ho ha fet possible,
sense oblidar un fet important i tangible, com és el patrimoni actual de l’entitat, la
Nau Polivalent al polígon La Cometa i tot el seu contingut, així com les diferents
seccions.
Moltes gràcies a tots per fer-ho possible.
Cordialment,

977 662 993
696 446 885

Pep Bargalló
President

C. Dr. Robert, 33
43700 El Vendrell

info@pastoretsdelvendrell.cat
www.pastoretsdelvendrell.cat
Els.Pastorets.del.Vendrell
ENTRADA PRINCIPAL

ENTRADA POSTERIOR
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CAMINADORS XINO-XANO
A principis de març vam fer una excursió per gaudir del pantà
de Gaià i Renau. Més endavant vam visitar el Montmell,
sense coronar-lo, només trepitjant Torrossolla i la preciosa
vall de Sant Marc.
Quinze dies més
tard, atrets per
les muses del
“FER CAMES
riu, vam anar a ÉS FER SALUT!” Vespella de Gaià.
A final d’abril
vam esmorzar al
Beu i Tanca, i vam tornar al Vendrell fent la volta per la Serra
Llarga i passant pel Fondo del Mata.
Heu caminat mai per la plana del Penedès fins arribar a
Saifores? Al maig hi podeu veure la verdor de les vinyes,
el daurat del blat, les taques vermelles de les roselles i tota
la paleta de colors que ens regala la primavera. Finalment,
vam tancar el trimestre anant de Vila-rodona a Santes Creus.
Hi ha racons de bosc de ribera per on es travessa el Gaià en
unes atrevides passarel·les i ponts.
Recordeu: fer cames és fer salut! Si us voleu apuntar al grup,
podeu telefonar al coordinador, Sr. Francesc-Xavier Vilar, al
tel. 699 568 488. Per participar-hi cal ser soci de l’entitat i
abonar la quota de soci de 20 € l’any.

FES-TE’N SOCI

ma’t
Inforotes les
de t vitats
acti
EL VENDRELL

Dr. Robert, 33
Tel. 977 66 29 93 - 696 44 68 85
Peu
E-mail:
info@pastoretsdelvendrell.cat
Internet:
www.pastoretsdelvendrell.cat

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. Malgrat els temps actuals, encara
difícils, són d’agrair les persones que volen participar i col·laborar amb
l’entitat tot fent-se’n socis. Per a nosaltres, és un honor que la gent continuï
confiant en la nostra entitat i en els nostres projectes. A tots, moltes gràcies.

Fes-te’n
soci per
menys de
0,06 cèntims
al dia

NOU FORMAT DEL BUTLLETÍ
Aprofitant que aquesta temporada s’escau el cinquantè aniversari de l’entitat, ens ha fet il·lusió canviar el
format del Butlletí, i presentar-vos una nova maquetació més moderna, fresca i amena, amb el sumari de les
notícies que conté i també les dades de l’entitat.
Com veieu aquesta edició del mes de juny està impresa –excepcionalment- en color, però la resta de
butlletins –sinó trobem un patrocinador- seran com sempre en blanc i negre.

LOGOTIP DELS 50 ANYS

Després d’analitzar i examinar diferents propostes de logotips,
finalment la Junta, per majoria, es va decantar per aquest disseny,
que també encapçala la presentació d’aquest Butlletí. L’autor és
l’entranyable soci i amic Juli Jordan, creador del conte de l’entitat,
els calendaris, les postal de Nadal, etc. Moltes gràcies.
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
El passat 27 d’abril, l’entitat va celebrar
l’Assemblea General Ordinària, en la qual es
van aprovar tots els punts de l’Ordre del Dia.
Cal fer esment de la poca assistència de socis.
Aquest fet, d’una banda, pot donar a entendre
que deleguen tota la confiança de la gestió a
la Junta Directiva, però –d’una altra- ens sap greu que no visquin de primera mà el dia dia de l’entitat.
En aquesta assemblea es va presentar un extens informe sobre les activitats dutes a terme i, també,
els nous i interessants projectes que es planteja l’entitat. Així mateix, cal destacar el punt relatiu a la
renovació del Pep Vinyes com a director de l’espectacle per a la propera temporada 2015-2016.

50è ANIVERSARI DELS PASTORETS
Estem estudiant i acabant d’acordar diferents actes per celebrar els
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de l’entitat. La previsió és

que comencin el setembre d’enguany i que s’acabin el primer trimestre del proper 2016. En els propers
butlletins dels mesos de setembre i desembre informarem amb detall de totes les activitats programades.

FESTA DE LA BICICLETA - 1R PREMI DE
CARROSSES D’ENTITATS

34 ANYS PARTICIPANT-HI ININTERROMPUDAMENT!
El passat diumenge, 31 de maig, va tenir lloc la 73a edició de la Festa de
la Bicicleta. La nostra entitat va aconseguir el 1r premi en l’apartat de
Carrosses d’Entitats, amb una al·legoria al 50è aniversari dels Pastorets. Una espècie de petit teatre amb
tres actors: Dimoni, Àngel i Rabadà. Durant el recorregut també es va 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 30
col·laboradors, tots amb la samarreta blanca 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.
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PARTICIPACIÓ DELS
ARMATS DEL VENDRELL
A LA XIX TROBADA D’ARMATS
A LA POBLA DE MAFUMET
El passat 22 de març, el Armats del Vendrell van participar en la XIX Trobada d’Armats de les Comarques
Tarragonines, a La Pobla de Mafumet. Cal dir que es van fer diferents exhibicions durant el recorregut i
l’actuació es va acabar a la plaça principal. En acabar, vam celebrar un dinar de germanor. Als components
de la tropa, els fem arribar, adjunta, la foto de record.

75è ANIVERSARI DELS MANAIES DE GIRONA
Amb motiu dels 75è aniversari dels Manaies de
Girona, el passat 29 de març una representació
de la nostra tropa hi assistir com a convidada,
representada pel manaies i el portaestendards. Cal
destacar que només hi van participar sis tropes de
fora de les comarques gironines.

PARTICIPACIÓ A LA PROCESSÓ DEL SILENCI DEL VENDRELL
- Armats i Eccehomo -

Com és tradicional el passat 3 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. Així mateix, volem donar les gràcies a la
Lira Vendrellenca per cedir-nos la sala Pau Casals
perquè ens poguéssim canviar i, en acabar, celebrar
la tradicional xocolatada amb tots els col·laboradors.

