anys

Butlletí Infomatiu

ANY XXX · NÚM. 111 · JUNY 2016

SUMARI
Escrit del president
Obsequi amb motiu del 50è
aniversari de l’entitat
Secció Xino-Xano
Benvinguda nous Socis
Nova direcció dels Pastorets
del Vendrell i dels Pastorets
Infantils
Jornada de portes obertes
Festa de la bicicleta
Vols donar a conèxier la teva
empresa?
Slcis que ens han dexiat
Ballades de sardanes 2016
Assemblea General Ordinària
Activitats dels Armats
Donació de sang
Actor Daniel Dea Kim
Campanya captació de socis

Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,
Tot i que ja som a les portes de l’estiu, l’entitat encara està immersa en la
celebració del 50è aniversari de l’entitat (1966-2016) i, per això, estem treballant
en l’últim dels actes previstos, que tindran lloc aquest mes de juliol, una jornada
de portes obertes de les nostres instal·lacions, la Nau Polivalent, al polígon La
Cometa.
A més a més, també estem d’aniversaris. L’any 1996 es va inaugurar la Nau
Polivalent i, per tant, aquest any en fa 20. L’any 2001, es va fer la 1a ampliació, i
ja en fa 15, i l’any 2006, es va fer la 2a ampliació, i ja en fa 10 anys. I tot plegat ho
volem celebrar amb vosaltres compartint l’esmentada diada de portes obertes
(de la qual us adjuntem una invitació).
Ja sabeu que la propera temporada, la Direcció dels Pastorets anirà a càrrec de
l’entitat local, Teatre Espai, entitat de contrastada solvència teatral.
Pel fa que fa a les seccions de l’entitat, van fent el seu camí, algunes més
concorregudes que altres, però la qüestió és que l’eslògan de l’entitat de tot
l’any fem cultura es va refermant. Els Pastorets és una entitat viva i amb molt
de futur, oberta a tothom que vulgui participar i col·laborar i que hi trobi el seu
espai. Per això, qualsevol persona amb ganes de fer cultura i tradició, segur que
té un raconet en la nostra entitat.
Moltes gràcies a tots per fer-ho possible.

977 662 993
696 446 885
C. Dr. Robert, 33
43700 El Vendrell
info@pastoretsdelvendrell.cat
www.pastoretsdelvendrell.cat
Els.Pastorets.del.Vendrell
COL·LABORA:

Cordialment,
Pep Bargalló
President

OBSEQUI AMB MOTIU DEL 50È ANIVERSARI
DE L’ENTITAT
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Av. Jaume Carner, 32
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Com a cloenda dels actes del 50è aniversari de l’entitat, i com a recordatori
de l’esdeveniment, ens plau adjuntar-vos un imant per a la nevera, de
mida 9 X 6 cm. a tot color i que representa el quadre, per excel·lència de les
representacions dels nostres Pastorets
del Vendrell: l’Establia.
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ELS CAMINADORS XINO-XANO NO PAREN DE FER CAMES I SALUT
Aquest mes de juny, s’acaba la temporada 2015-2016
El 3 d’abril es va fer una caminada conjunta amb els excursionistes de Llorenç per conèixer els fantàstics i desconeguts salts d’aigua de Canaletes.
El 24 d’abril sortíem des de Bellvei per anar a esmorzar al meravellós entorn de la Font d’Horta. Tornàvem entre camins i boscos gaudint de bones vistes de Castellet i de l’Arboç.
El 15 de maig vam voler conèixer Marmellar: primer, arribàvem al castell i, després al poble abandonat. Vam gaudir molt de la caminada, tot i la seva duresa pel desnivell acumulat.
El 22 de maig tocava platgeta. Sortíem d’Altafulla baixant per la desembocadura del Gaià per arribar a Tamarit i des d’allí anar resseguint la costa fins a arribar als Boscos de la Marquesa. Per tornar,
vam anar cap a l’interior per veure l’antiga pedrera romana del Mèdol, des d’on vam acabar la ruta
passant pel castell de Ferran.
Encara s’han de fer les dues últimes sortides: el 5 de juny que s’anirà a esmorzar a l’antiga pedrera
de l’Escarnosa fent una circular per les muntanyes de Calafell, i el 19 que s’anirà a Tomoví, sortida en
què gaudirem de les detallades explicacions que ens farà el company Joan Solans sobre els pous i
altres detalls de l’aqüífer del Vendrell. Aquest dia farem un dinar de germanor com a cloenda de la
temporada 2015-2016.
Recordeu que convoquem les sortides a través del nostre grup de WhatsApp, que està obert a tots
els socis. Contacte: 699 568 488.
Salut i cames!

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. Ara només
cal integrar-se plenament a l’entitat i gaudir d’alguna de les seves seccions.
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Aquesta propera temporada 2016-2017 de representacions dels Pastorets del Vendrell, i dels Pastorets Infantils,
la Direcció artística de l’espectacle anirà a càrrec de l’entitat
Teatre Espai, que està formada per: Sílvia Basseda, Anna
Palacín i Marina Vilardell, totes tres amb un bagatge teatral més que contrastat. Aquesta novetat fou proposada i
aprovada en l’Assemblea General Ordinària, celebrada el
passat 18 d’abril, i ja s’ha formalitzat mitjançant un conveni
de col·laboració.
La Junta Directiva ha tingut ja diferents contactes i reunions
per anar preparant i encarrilant la temporada, si bé encara estem a les beceroles. Un dels trets principals és treballar per escollir l’obra a representar. Recordarem que la
passada temporada fou una obra “a mida” de l’aniversari.
Així mateix, cal tenir els contactes corresponents amb tots
els cap de cada secció: maquillatge, postissos, atrezzo,
maquinària, efectes especials, so, llum, vestuari, etc. per
sol·licitar novament la seva col·laboració, per tirar endavant
conjuntament el nou projecte. Òbviament, sense deixar de
banda tot el gruix de col·laboradors en general que fan
possible l’espectacle, dels quals s’espera, també com sempre, la seva bona predisposició.
La Junta està molt il·lusionada en aquest nou projecte. Esperem i desitgem que puguem encomanar aquesta eufòria
a totes les persones, entitats i institucions que d’una manera o d’altra, fan possible que els nostres Pastorets, un any
més, esdevinguin una realitat, dit sigui de passada, molt
ben valorada i considerada arreu de Catalunya.

Butlletí Infomatiu

NOVA DIRECCIÓ ARTÍSTICA
DELS PASTORETS
DEL VENDRELL
I DELS PASTORETS
INFANTILS
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JORNADA DE PORTES OBERTES
A LA NAU POLIVALENT DE L’ENTITAT
El diumenge, 10 de juliol de 2016, de les 11 del matí a les 8 de la vespre, organitzem una
jornada de portes obertes a la Nau Polivalent, al polígon La Cometa, del Vendrell.
Hi ha molts els socis que encara no hi ha estat mai; alguns perquè s’han incorporat recentment a
l’entitat, i altres perquè no han tingut l’ocasió de fer-ho. Per això, amb motiu del 50è aniversari
dels Pastorets tothom podrà gaudir-ne i visitar les nostres instal·lacions.
Hi haurà diferents activitats:
- Durant tota la jornada, inflable infantil (amb la col·laboració de Tot Diver).
- Pica–pica per a tothom.
- A la 1 del migdia, actuació del grup de batucada, SAMBATEK, adherit a l’entitat.
- Un obsequi per a tothom que ens visiti.
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(1996–2016) 20 anys de la inauguració de la Nau Polivalent
(2001–2016) 15 anys de la 1a ampliació
(2006–2016) 10 anys de la 2a ampliació
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FESTA DE LA BICICLETA
1R PREMI DE CARROSSES
D’ENTITATS

35 ANYS PARTICIPANT-HI
ININTERROMPUDAMENT!

El passat diumenge 29 de maig va tenir lloc la 74a
edició de la Festa de la Bicicleta. La nostra entitat
va aconseguir el 1r premi en l’apartat de Carrosses d’Entitats, amb una recreació de la Casa Museu d’Àngel Guimerà, amb motiu del 1r aniversari
de la reobertura. Durant el recorregut també es

van poder escoltar diferents melodies, per mitjà de la megafonia que es
va instal·lar per a l’ocasió, entre les quals cal fer esment especial a la peça
musical Mar i Cel. A part de la carrossa, hi van participar més de 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, moltes gràcies per participar-hi.
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Preus assequibles
per a totes
les butxaques!
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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).

HI HA SOCIS QUE, MALAURADAMENT, ENS HAN DEIXAT
En un col·lectiu de gairebé un miler de socis, no hi ha trimestre que –per desgràcia- hàgim de
lamentar la pèrdua d’algun soci o sòcia de l’entitat, o d’algun familiar. Als familiars de tots els
que ens han deixat, rebeu en nom de la Junta el nostre més sincer condol.

Ens plau adjuntar-vos el programa de les
Ballades de Sardanes 2016.
Cal dir que aquesta és una de les col·laboracions conjuntes que fa l’entitat a diferents
entitats i associacions del Vendrell, en aquest
cas, el Foment Sardanista Vendrellenc.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

DANSAIRES
DEL
PENEDÈS
EL VENDRELL

EL VENDRELL

Per a les vostres celebracions i
ballades, us oferim la:

del Vendrell

2016

1946-2016

“BALLADA ESPECTACLE”
1946-2016

DANSAIRES
DEL
PENEDÈS

amb
la colla Dansaires del Penedès
DANSAIRES
i la cobla Ressò
dels
DEL
Dansaires del Penedès
del
PENEDÈS
EL VENDRELL
Vendrell.

EL VENDRELL

CASAL FAMILIAR

Tel. 607 85 51 18
33
www.dansairesdelpenedes.cat
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DANSAIRES
DEL
PENEDÈS

El passat 18 d’abril de 2016 es va celebrar
a la Sala Polivalent de la Nau de l’entitat,
del Vendrell
l’Assemblea General Ordinària, en la qual es van
1946-2016
aprovar tots els punts de l’Ordre del Dia. Com
ja és costum, la poca assistència de socis pot
DANSAIRES
donar a entendre que tenen tota la confiança
DEL
PENEDÈS
amb la gestió de la Junta Directiva, però també
hem de dir que ens sap greu que no visquin de primera mà el dia a dia i el bategar de l’entitat.
En aquesta assemblea es va aprovar l’estat de comptes de la temporada, 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 ressaltar les paraules del director,33Pep Vinyes, agraint -en nom propi i de l’Anna
www.dansairesdelpenedes.cat
33
Urpí- tot el suport i bona disposició que han trobat en tot moment per part de tothom durant els anys
que han estat al capdavant+ de la direcció artística.
EL VENDRELL

EL VENDRELL

2016

EL VENDRELL
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BALLADES DE SARDANES
del Vendrell 2016

DANSAIRES
DEL
PENEDÈS
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PARTICIPACIÓ DELS ARMATS DEL VENDRELL
EN LA XX TROBADA D’ARMATS DE LES
COMARQUES TARRAGONINES,
A MONT-ROIG DEL CAMP
El passat 13 de març, el Armats del Vendrell van participar en la XX Trobada
d’Armats de les Comarques Tarragonines, a Mont-roig del Camp. 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.

Foto cedida per l’Opció

PARTICIPACIÓ A LA PROCESSÓ DEL SILENCI DEL VENDRELL
- Armats i Eccehomo Com és tradicional el passat 25 de març,
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.

Enguany s’esdevé el XXV
Aniversari de la recuperació
dels Armats del Vendrell, per
part dels Pastorets del Vendrell. Per això, està previst
fer algun acte o activitat, que
s’anunciarà oportunament.

ARMATS DEL VENDRELL 1991

7

Butlletí Infomatiu

anys

DONACIÓ DE SANG A
COMA-RUGA

(Els Pastorets, entitat socialment responsable)

DONACIONS DE SANG DEL MES DE MARÇ,
A LA COMARCA DEL BAIX PENEDÈS

Els Pastorets del Vendrell, com a entitat socialment responsable, i l’Associació
de Donants de Sang del Baix Penedès que és sòcia de l’entitat, acostumen a fer
col·laboracions conjuntes. Per això us informen de la propera donació de sang
que tindrà lloc a Coma-ruga, amb motiu de la Fira Turismar’16.
COMA-RUGA, dissabte 25 de juny: la unitat mòbil del Banc de Sang serà al
passeig Marítim, davant de l’Hotel Brisamar Suites, de 10 a 14 h i de 17 a 21 h.

L’ACTOR DANIEL DEA KIM,
`
S’ADHEREIX AL 50e
ANIVERSARI DE L’ENTITAT

L’actor Daniel Dea Kim, protagonista de la sèrie
Hawai 5.0 que s’emet per televisió, també s’ha
volgut adherir al 50è aniversari de l’entitat i, per
això, ens ha signat la samarreta al·legòrica de
l’aniversari.

FES-TE’N SOCI

Divendres 18 - EL VENDRELL
de 17,30 a 21,30h - Centre Cívic
Dissabte 19 - EL VENDRELL
de 9 a 13h i de 17,30 a 21h - Centre Cívic
Dimarts 22 - CALAFELL
amb la unitat mòbil, costat Mercat Central
de 10 a 14h i de 17 a 21h
Dijous 24 - SEGUR DE CALAFELL
amb la unitat mòbil, Pl. del Mediterrani
de 17 a 21h
Dissabte 26 - COMA-RUGA
amb la unitat mòbil, Pl. Germans Trillas
de 10 a 14h i de 17 a 21h

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, 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.
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