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Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,
Tal com avançàvem en el Butlletí de passat mes de juny, aquesta
temporada és diferent de les altres, ja que celebrem el cinquantenari
de l’entitat i, amb aquest motiu, organitzem una sèrie d’esdeveniments
i actes adreçats als socis i a tothom en general, en la línia del concert del
passat 18 de juliol.
Amb tot, ja sabeu que l’activitat dels Pastorets no s’atura i, paral·lelament
a l’aniversari, es continuen duent a terme totes les seves activitats i
promovent les seccions pròpies de l’entitat.
Per això ja han començat les reunions de treball amb la Direcció Artística,
-si bé la Junta s’ha anat veient tot l’estiu- per lligar tots els caps de cara a
les representacions d’aquesta temporada, possibles inversions, canvis de
muntatge, revisió de l’obra, etc.
Com sempre, esperem la vostra decidida i important col·laboració,
-cadascú dins la seva parcel·la-, perquè tot plegat sigui més fàcil i, entre
tots, puguem tirar endavant l’entitat. Moltes gràcies!
Cordialment,
Pep Bargalló
President
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CÀSTING PASTORETS INFANTILS, TEMPORADA 2014-2015
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Com ja és costum, abans de començar els assajos tindrem el primer
contacte i un canvi d’impressions entre tots els col·laboradors, la Junta
Directiva i la Direcció Artística, per tal d’explicar com anirà la temporada.
Per això, convoquem a tothom que aquesta temporada estigui interessat
a col·laborar-hi (infantils i/o grans) a la reunió informativa que tindrà
lloc el proper dilluns 5 d’octubre, a 2/4 de 9 del vespre, a la Sala Pau
Casals de La Lira Vendrellenca. L’assistència és molt important per estar
al corrent de les activitats i projectes de l’entitat, i també per aclarir els
dubtes que puguem tenir. T’hi esperem. No hi faltis!

NO HAS COL·LABORAT
MAI AMB ELS
PASTORETS?
T’AGRADARIA? VOLS
PROVAR-HO? LLENÇA’T!

Si no has col·laborat mai amb els Pastorets, i t’agradaria provar-ho,
t’esperem, segur que hi ha un lloc per a tu: a l’escenari (davant o
darrere), a la sala, a maquillatge, a vestuari, a la taquilla, etc. Vine el
dilluns, 5 d’octubre, i parlem-ne. També pots telefonar al 977 662 993
(Pep Bargalló).

DIES DE REPRESENTACIÓ D’AQUESTA
TEMPORADA 2015-2016
Aquests són els dies i horaris de les representacions d’aquesta temporada.
Hi haurà una representació de Pastorets Infantils i quatre dels Pastorets del Vendrell.

anys

PASTORETS INFANTILS
Diumenge, 10 de gener de 2016
A les 5 de la tarda
PASTORETS DEL VENDRELL
Diumenges 17, 24 i 31 de gener de 2016
A les 5 de la tarda
Dissabte 30 de gener de 2016
A les 10 del vespre (sessió especial aniversari)
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Totes les representacions tindran lloc al Teatre Àngel Guimerà, a La
Lira Vendrellenca
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CÀSTING PER ALS PASTORETS INFANTILS
Igual que les darreres onze temporades, enguany també
hi haurà càsting per als Pastorets Infantils. En haver-hi
només una representació, és molt important assistir-hi,
ja que serà molt interessant veure l’evolució dels actors i
actrius de les temporades passades, així com les possibles
noves incorporacions. Tothom qui estigui interessat a
fer teatre té a l’abast aquesta oportunitat. Per tant, tots
els nens i nenes de 6 a 14 anys que vulguin participar
en el càsting cal que vinguin el proper diumenge 4
d’octubre, a les 11 del matí, a la Sala Pau Casals de la
Lira Vendrellenca. Tant si han fet o fan teatre com si no
n’han fet mai, cal que el dilluns 28 de setembre, de 8 a
9 del vespre, vinguin al vestíbul de La Lira a recollir les
bases corresponents. Només es lliuraran aquest dia,
en aquesta hora i en aquest lloc.
Els que només vulguin sortir de poble o de dimoniet,
han de venir a la reunió informativa del dilluns 5
d’octubre, a 2/4 de 9 del vespre, a la Sala Pau Casals de
la Lira Vendrellenca.

EL REBUT DE LA QUOTA ANUAL DE SOCI PROTECTOR ES POSARÀ EN

CIRCULACIÓ EL PROPER MES D’OCTUBRE
Es manté, per tretzè any consecutiu, el preu de 20 € l’any

REBUT

anys

Nº

2015-2016

He rebut de Com ja és costum i per tal de poder començar a fer les inversions previstes de
la temporada, us informem que, un any més, la Junta Directiva ha acordat que la quota de
soci d’enguany tampoc s’apugi i, per tant, serà...

Import

la mateixa, des de fa tretze anys: vint euros.

Per tant, a primers del proper mes d’octubre es posarà en circulació un
rebut per aquest import (a excepció dels socis que voluntàriament han decidit col·labora-hi
amb un import més alt).

En concepte de

Són

#20€#

El Vendrell,

octubre

de

2015

Sincerament, donem les gràcies a tots els que any rere any confieu en nosaltres i, d’aquesta
manera, ens ajudeu a fer possible que tots els projectes, que com podeu veure són molts,
esdevinguin una realitat. Novament, moltes gràcies a tots pel vostre importantíssim ajut!
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HI HA SOCIS QUE, MALAURADAMENT. ENS HAN DEIXAT

M. Antònia Bové

En un col·lectiu de gairebé un miler de socis, no hi ha trimestre que -per desgràciahàgim de lamentar la pèrdua d’algun soci o sòcia de l’entitat, o d’algun familiar. I a
vegades cal fer-ne esment personal per la vinculació que tenia o va tenir amb l’entitat.
En aquest cas, cal recordar la mort de la Sra. Maria Antònia Bové i Gestí, sòcia de
l’entitat des dels inicis i mare del Sr. Joan Figueras Bové, col·laborador actiu de
l’entitat, company i exmembre de la Junta Directiva. La Maria Antònia ens va deixar
el passat 24 d’agost, a l’edat de 84 anys. Als familiars de tots els que ens han deixat,
rebeu en nom de la Junta el nostre més sincer condol.

ACTIVITATS DELS CAMINADORS XINO-XANO
Els mesos de juliol i agost els vam deixar lliures perquè cadascú fes
el seu camí. El mes de juny només es van fer dues sortides: el 7 vam
pujar al sostre del Vendrell, el puig del Lleó, tot resseguint la serra
Pedregosa i després baixar per la urbanització de la Papiola, El 21 vam
fer l’última sortida, una excursió suau fins a les Peces per entaular-nos
i fer l’esmorzar de fi de temporada.
Un dels caminadors, molt amablement, va oferir casa seva per a fer
un sopar de comiat, l’11 de juliol, durant les vacances. A cal Tèriu vam
reunir-nos gairebé 30 xino-xanos, el dia que es va aplegar més gent.

Moltes gràcies per la col·laboració i el bon fer.
Per tal d’encetar la temporada i planificar el calendari
de sortides, properament es farà un sopar, del qual en
rebreu informació oportunament. Qui estigui interessat
a formar part de la secció, pot contactar amb el
responsable, en Francesc Xavier Vilar Ivern, al telèfon
699 568 488 o bé a l’adreça fxvilar@gmail.com.
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JA PREPAREM EL PROGRAMA
D’AQUESTA TEMPORADA
2015-2016
Són molts els socis dels Pastorets
que, a més a més de col·laborar
econòmicament
amb
l’entitat
mitjançant la seva quota com a socis

Moltes gràcies per
col·laborar-hi!

protectors, també en són protagonistes amb la publicitat o amb la
col·laboració econòmica en els nostres programes. En aquest cas,
començarem la ronda de visites. Us en donem les gràcies per endavant
perquè som coneixedors de l’esforç econòmic que feu, i més en temps
difícils, per això els vostres ajuts són més considerats i valorats. Repetim,
moltes gràcies!

ÈXIT en el PRIMER
CONCERT del
anys

ANIVERSARI DE
L’ENTITAT
El passat 18 de juliol, es va celebrar a la plaça Nova del
Vendrell, el Concert del 50è aniversari de l’entitat amb
música dels anys 70 – 80 i 90 i actual, a càrrec dels Dj
Dani i Ferry Lip. En alguns moments del concert l’indret
estava de gom a gom.
Així mateix el grup de batucada Sambatek, adherit
a l’entitat, va oferir una exhibició. Des d’aquí donem
les gràcies a totes les persones que d’una manera
desinteressada van fer possible l’esdeveniment. Amb
motiu de l’aniversari es van fer samarretes i gots
al·legòrics que es van posar a la venda.
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JA PREPAREM EL CARNAVAL 2016
JA T’HI POTS APUNTAR
Encara falten dies per a la celebració del Carnaval. Al Vendrell
serà el divendres 5 de febrer de 2016. Tot i que en el proper
Butlletí de desembre farem el recordatori definitiu, val la pena
fer les coses amb temps suficient. Si, en principi, tens intenció
de venir com cada any amb la carrossa dels Pastorets o ets una
nova incorporació, fes la teva reserva, sense cap compromís.
Apunta’t, i passa per la botiga COM HO VOLS? – JAUJA, del
c/ Alt, núm. 31 del Vendrell, telèfon 977 664 762. Recordem
que per poder-hi participar, cal ser soci dels Pastorets i que, si
algú no n’és, pot fer-se’n en el moment d’inscriure’s. L’import de
la quota és de 20 € l’any. Tots els participants hauran d’emplenar
un imprès que els facilitarem (els demanem que emplenin, de
manera ben clara, totes les caselles). Quan l’organització hagi
decidit el motiu de la disfressa i el preu, es posarà en contacte
personalment amb tothom que s’hi hagi inscrit.

Cal recordar que l’aniversari de l’entitat no és d’un any
natural, sinó que s’allarga una temporada. Per això, l’actual
temporada 2015-2016 finalitza amb l’Assemblea General
Ordinària de socis, normalment al mes d’abril.
Actualment estem acabant de perfilar alguns actes i n’estem
preparant d’altres que encara estan a les beceroles. Per tant,
quant ho tinguem tot lligat farem un comunicat exprés a tots
els socis amb els actes d’aniversari.

ACTES PER
CELEBRAR EL 50È
ANIVERSARI DE
L’ENTITAT

COL·LABORACIONS DE
L’ENTITAT A ALTRES
COL·LECTIUS
De tothom és coneguda la faceta de l’entitat a
l’hora de col·laborar desinteressadament amb
altres entitats o col·lectius, bé sigui amb material

promocional, publicitat, material tècnic, etc.
Entre d’altres col·laboracions, cal destacar:

Representació 2015 - Albinyana
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- Associació de Veïns de Sant Vicenç de Calders, Festa Major
- Club Nàutic de Coma-ruga, XXI Travessa de Natació
- Ballades d’Estiu de Sardanes a la Rambla
- Festa Major del Vendrell
- XVIII Torneig de Futbol Platja Eduard Manchón 5è Memorial – Coma-ruga
- Biblioteca Terra Baixa
- RTV El Vendrell
- Pa Beneït Barri del Serrallo i Font de la Menya, França i Plaça Vella
- Representació del Ball Parlat de Sant Bartomeu a Albinyana
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FES-TE’N SOCI

Preus assequibles
per a totes
les butxaques!
Diverses empreses i entitats han optat per
donar a conèixer algun producte o novetat
per mitjà del nostre Butlletí que arriba
trimestralment a gairebé 1.000 socis. És
una publicitat directa i del tot efectiva. Si hi
esteu interessats o desitgeu més informació,
telefoneu al 977 662 993 (Pep Bargalló).

CAMPANYA DE CAPTACIÓ DE NOUS SOCIS
Fes-te’n soci per menys de 0.06€ al dia
Ja sabem que són temps difícils per encetar una campanya de captació de nous
socis, però creiem que, malgrat les dificultats econòmiques de moltes persones,

a’t
m
r
o
f
n
I otes 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

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

podem gratar i trobar nous socis (persones vinculades al teixit associatiu del
Vendrell o que són nouvingudes, familiars dels actuals socis, etc.) Potser no són
membres de la nostra entitat perquè ningú no els ho ha dit? L’import de la quota
que és de 20 € l’any, pot estar a l’abast de moltes persones. S’ha de provar. no
podem quedar-nos aturats, tenim projectes i s’han de tirar endavant. Això sí,
volem deixar constància que, en temps complicats com aquests, els ajuts són
més considerats i valorats.

L’ENTITAT PARTICIPARÀ EN
L’OFRENA FLORAL DE
L’ONZE DE SETEMBRE
Com ja és tradicional, està previst que diferents membres de

la Junta dels Pastorets i dels Armats del Vendrell participin el
proper 11 de setembre en l’ofrena floral a la tomba de Pau
Casals, per reivindicar la figura del Mestre com a lluitador i
defensor dels drets dels homes i per la pau dels pobles.

Està previst que a la tarda diferents membres de l’entitat,
encapçalats pel president i el director, també assisteixin a la
Via Lliure, a la Meridiana de Barcelona.
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REUNIÓ DE LA JUNTA I LA
DIRECCIÓ ARTÍSTICA

(Moltes novetats, aquesta temporada)
Per anar concretant i perfeccionant l’obra d’aquesta
temporada i les possibles modificacions a introduir,
tant d’escenificació com de muntatge i inversió, s’han
mantingut diferents reunions entre la Junta Directiva de
l’entitat i el director artístic, Pep Vinyes. Hi ha previst fer
un canvi molt important de l’obra, tenint en compte la
celebració de l’aniversari. Una de les novetats principals
serà que no hi haurà mitja part. També estem treballant
en un nou decorat corpori. Actualment estem pendents
del disseny definitiu i del pressupost, ja que l’espai del
darrera de l’escenari també condiciona molt el tipus de
decorat que s’ha de construir.

COL·LABORACIÓ I PATROCINI DEL BUTLLETÍ
En el passat Butlletí del mes de juny us dèiem que excepcionalment estava imprès en color i que la resta de
butlletins tornarien a ser en blanc i negre en el cas que no trobéssim patrocinadors. Doncs com podeu veure,
torna a ser en color i de gramatge 100, i això ha estat possible gràcies a la col·laboració de la copisteria,
papereria i impremta S’print del Vendrell i al patrocini del Supermercat Bon Preu i Esclat.
A tots dos, MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA VALUOSA APORTACIÓ.

Ctra. de Sant Vicenç, s/n (Les Deveses) - Tel. 977 749 800 - 43700 EL VENDRELL
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