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Estem a punt d’encetar una nova temporada de Pastorets, la 2016-2017, després
de deixar enrere el 50è aniversari de l’entitat i dur a terme tots els actes que s’han
organitzat. Afortunadament, els nostres socis i amics hi ha participat activament,
i per això els agraïm la seva assistència i col·laboració. Aquest és el batec i la
vitalitat d’una entitat... un no parar mai, el que abans es deia “ser un belluguet o
un cul inquiet”, però hem de tenir clar que tot és possible gràcies a la participació
desinteressada d’un nombrós col·lectiu de socis, amics i col·laboradors.
A la part artística, tal com ja hem avançat en diferents ocasions, enguany estrenem
un nou equip de Direcció, format per la Sílvia Basseda, la Marina Vilardell i
l’Anna Palacín, del Teatre Espai del Vendrell. Hi haurà alguns canvis, començant
per l’obra a escenificar -que gairebé està enllestida-, i altres que podreu anar
coneixent en aquest mateix Butlletí.
Des de la Junta Directiva demanem la màxima col·laboració i comprensió de
tothom que participa d’una manera o d’altra en l’espectacle. Quant hi ha
canvis o novetats en un sistema establert de fa anys, a tothom els sembla estrany,
però cal donar confiança i tenir una actitud participativa en tot moment.
Per tant i 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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REUNIÓ INFORMATIVA PER A TOTS ELS COL·LABORADORS
Aquesta temporada cal que hi siguem tots, ja que és molt important la vostra assistència.
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
nova Direcció Artística, per tal d’explicar com anirà
la temporada. Per això, convoquem a tothom que
estigui interessat a col·laborar-hi (infantils i/o grans)
a la reunió informativa que tindrà lloc el proper
dilluns 3 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. Us hi esperem. No hi falteu!
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,
3 d’octubre, i parlem-ne. També pots telefonar al 977 662 993 (Pep
Bargalló). Però si el que vols és sortir a escena, vine el dissabte, 24 de
setembre, i en parlarem!

DIES DE REPRESENTACIÓ
D’AQUESTA TEMPORADA 2016-2017
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.

PASTORETS INFANTILS
Diumenge, 15 de gener de 2017
a les 5 de la tarda
PASTORETS DEL VENDRELL
Diumenges 22 i 29 de gener, 5 i 12 de febrer de 2017
a les 5 de la tarda
Totes les representacions tindran lloc al Teatre
Àngel Guimerà, a La Lira Vendrellenca
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TROBADA AMB TOTS ELS ACTORS I ACTRIUS (actuals i nous)
DELS PASTORETS DEL VENDRELL (24-09-16)
(Molt important)
Per tal que la nova Direcció Artística conegui a tothom que actualment
escenifica els Pastorets o, si més no, alguna persona que vulgui incorporar-s’hi per fer d’actor, d’actriu, de poble, de dimoni, etc., a l’obra dels
Pastorets del Vendrell (grans), us emplacem a tots els interessats a tenir
un canvi d’impressions el proper dissabte, 24 de setembre, a les 7 del
vespre, a la Sala Pau Casals de la Lira Vendrellenca.
Esperem i desitgem poder comptar, com a mínim, amb els mateixos col·laboradors de les temporades passades. La Junta, en nom de la Direcció Artística, us en dóna les gràcies per endavant!

AQUESTA TEMPORADA NO HI HAURÀ CÀSTING PER
ALS PASTORETS INFANTILS, HI HAURÀ DINÀMIQUES
TEATRALS (25-09-16)
Aquesta temporada la nova Direcció Artística ha cregut oportú no fer
el tradicional càsting per als Pastorets Infantils, i en canvi realitzar una
altra activitat: DINÀMIQUES TEATRALS, que ve a ser com una mena de
càsting, però sense haver d’estudiar cap paper.
En aquest cas, no cal apuntar-se abans. TOTS ELS NENS I LES NENES,
entre 6 i 14 anys que estiguin interessats a fer teatre i sortir als Pastorets
Infantils (actors/actrius/poble/dimoniets/etc.), encara que no tinguin paper, tenen a l’abast aquesta oportunitat. Per tant, cal que vinguin TOTS el diumenge, 25 de setembre, a les 11 del matí, a la Sala Pau Casals
de la Lira Vendrellenca.
És molt important l’assistència per tal que l’Equip de Direcció pugui valorar l’esforç i treball del nen o nena.

REBUT

anys

Nº

2016-2017

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
anual de soci d’enguany tampoc s’apugi i, per tant, serà...

Import

la mateixa, des de fa catorze 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

2016

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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JA PREPAREM EL CARNAVAL 2017
JA T’HI POTS APUNTAR
Encara falten dies per a la celebració del Carnaval. Al Vendrell
serà el divendres 24 de febrer de 2017. 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.

BONA ASSISTÈNCIA A LA JORNADA DE PORTES
OBERTES DE LA NAU POLIVALENT DE L’ENTITAT
El passat 10 de juliol, des de les 11 del matí fins a les
8 del vespre, es va celebrar la prevista jornada de portes obertes de la Nau Polivalent, amb motiu dels 50è
aniversari de l’entitat. Cal destacar una assistència acceptable d’amics, socis i col·laboradors, els quals eren
rebuts pels diferents membres de la Junta de l’entitat
i els ensenyaven les instal·lacions, mentre aprofitaven,
també, per fer petar la xerrada i degustar el pica pica.
En marxar, tots van ser obsequiats amb diferents presents de l’entitat. És de destacar l’actuació desinteressada del grup de batucada SAMBATEK, adherit a
l’entitat. Així mateix, l’inflable infantils, amb la col·laboració de Tot Diver, va ser l’atracció dels més petits. Diferents regidors ens van acompanyar, així
com l’alcalde del Vendrell, Sr. Martí Carnicer.
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ANADA A VEURE
SCARAMOUCHE
EL MUSICAL

Està previst anar a veure la gran comèdia musical de capa i espasa: Scaramouche el musical, el
proper dijous, 27 d’octubre de 2016, al Teatre Victòria de Barcelona. És una comèdia musical
de gran format, per a tots els públics, interpretada per la companyia Dagoll Dagom, amb música
d’Albert Guinovart i llibret i direcció de Joan Lluís Bozzo. L’obra transcorre l’any 1789. La història
se centra en la vida de dos germans bessons separats des de la seva infantesa: René i Louis.
René és un penques i Louis, que ha estat adoptat per un marquès, és un intel·lectual. El poble de
França es mort de gana i és castigat per una noblesa autoritària i injusta. Els ciutadans comencen
a plantejar una necessitat de canvi. En aquest context de revolta i canvis, Scaramouche, un heroi
emmascarat, esdevindrà el defensor del poble que escriurà pamflets revolucionaris i s’enfrontarà
amb l’aristocràcia donant esperança a tothom.
L’obra comença a 2/4 de 9 del vespre i la sortida amb autocar està prevista a les 6 de la tarda, des
de la parada d’autobusos del Vendrell. El preu de l’entrada més el viatge és de 40,00 €, tenim
reservades les primeres fileres de la platea. Les places són limitades i el termini per apuntar-s’hi
és el proper 10 d’octubre de 2016, telefonant al Pep Bargalló (977 662 993). L’import de la reserva cal
ingressar-lo en el compte dels Pastorets, a Catalunya Caixa núm. ES61.2013.3101.5102.0002.0501,
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. Recordem que per
venir a veure l’obra cal ser soci de l’entitat.
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MALGRAT L’ESTIU, ELS CAMINADORS
XINO-XANO EN FAN DE LES SEVES
Alguna vegada heu pensat que us agradaria conèixer el Baix Penedès?
El metge us ha dit que heu de caminar una mica?
Trobeu que els diumenges són avorrits?
Voleu conèixer gent nova?
Si sou soci dels Pastorets ho teniu molt fàcil. Veniu amb nosaltres a fer les sortides dels diumenges al
matí. Sortim a les 8 del matí i a l’hora de dinar ja som a casa. On anem? A conèixer el nostre entorn
més proper: El Puig del Lleó, el Beu i Tanca, la serra Pedregosa i també a la serra Llarga. L’Escarnosa,
la Cova Foradada, la Roca Aguilera , Mas Borràs i Mas Romeu. El Castell de la Muga, l’Avenc de la
Merla, la Cova de Vallmajor, Albinyana, les Peces, Calafell, Bonastre, Roda de Berà, la desembocadura
del Gaià, Tarragona, Altafulla, els Boscos de la Marquesa, la platja Waikiki i molts altres llocs que segur
que us sonen i mai heu vist.
Són sortides de 10 a 15 Km. aproximadament i sense gaire desnivell. Si no esteu acostumats a caminar,
no patiu, ja que segur que podreu seguir el nostre ritme. A més a més, sempre anem tots junts. El grup
no se separa mai.
Si no sou socis només cal que us poseu en contacte amb nosaltres i us facilitarem el telèfon de la persona que se n’encarrega.
Durant l’estiu no fem sortides, però el dia 20 d’agost, uns quants ens vam posar d’acord i vam anar al
Pirineu a fer una ruta per allà: Fontalba – Puigmal – Núria . Fontalba. Va ser una sortida dura, amb un
perfil al qual no hi estem gens acostumats, però per això l’alegria de fer el cim va ser tan gran.
Convoquem les sortides a través del nostre grup de WhatsApp. Si voleu que us hi afegim poseu-vos en
contacte amb nosaltres al telèfon 699 568 488.
Salut i Cames!
Francesc Xavier Vilar
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HAS CANVIAT DE BANC/
CAIXA – S’HA FUSIONAT
O TANCAT LA TEVA ENTITAT – HAS CANVIAT DE
COMPTE, ETC.
Amb tot aquest boom de fusions, tancament d’oficines, canvis dels números del compte, etc.,
últimament ens trobem que tenim problemes de devolucions i, fins i tot, l’entitat d’estalvi que
treballem ens reclamen que tots els números dels comptes dels nostres socis estiguin al dia, i amb
l’IBAN corresponent.
Per això, us agrairíem que ens enviéssiu al més aviat possible el vostre número de compte correcte
al correu info@pastoretsdelvendrell.cat o telefonéssiu al 977 662 993 (Pep Bargalló).
Moltes gràcies per la vostra col·laboració per fer les coses més fàcils.

Nou número de
compte (IBAN)

ES00 XXXX XXXX XXXX XXXXXX
Codi Pais

Dígit
Control

Codi
Banc

Dígit Número
Codi
Oficina Control Compte

Número Compte

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 que ens afecta a tots plegats, malgrat els indicis que diuen que ens anem
recuperant, la nostra entitat no n’ha quedat al marge: s’han produït baixes, però
també hi ha hagut noves altes. Per a nosaltres és un honor que la gent continuï
confiant en la nostra entitat i en els nostres projectes. A tots moltes gràcies!

HI HA SOCIS QUE, MALAURADAMENT. ENS HAN DEIXAT
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 Àngela Jané i Jané, sòcia
de l’entitat des dels inicis i mare del president, Pep Bargalló, que ens va deixar el
passat 29 de juny, a l’edat de 91 anys.
M. Àngela Jané i Jané

Així mateix, cal també recordar la mort del Sr. Ventura Coll i Reixach, soci de l’entitat fins que la salut li va permetre, responsable durant molts anys del Teatre La Lira
Vendrellenca, motiu pel qual la relació amb l’entitat va ser sempre molt cordial, i
estreta, que ens va deixar el 16 de juliol, a l’edat de 83 anys.
Als familiars de tots els que ens han deixat, rebeu en nom de la Junta el nostre
més sincer condol.

Ventura Coll i Reixach
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FES-TE’N SOCI

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, 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.

JA PREPAREM EL PROGRAMA
D’AQUESTA TEMPORADA
2016-2017
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!
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