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Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,

Butlletí Infomatiu

Com passa el temps. com aquell qui diu, fa quatre dies que retiràvem del Teatre
Àngel Guimerà (tàg) tot el material de l’entitat per a les escenificacions de la
passada temporada i ens ho endúiem a la Nau i... gairebé ja hi tornem a ser.
És ben cert que en aquest període han passat moltes coses, i les que passaran,
però hem de ser previsors: la temporada 2018-2019 dels Pastorets del Vendrell ja
comença a treure el cap.
A l’estiu l’activitat acostuma a afluixar, malgrat que periòdicament la Junta s’ha
anat veient o, si més no, ha estat en contacte per diferents mitjans (telèfon,
Whatsapp, correu electrònic, etc.), amb la finalitat d’anar preparant i polint la
temporada de Pastorets, sense deixar de banda les altres activitats o seccions de
l’entitat.
Ja us podem confirmar que aquest any l’obra serà la mateixa de la temporada
passada, si bé cal consolidar-la i incorporar-hi alguns canvis, Per tant caldrà fer
alguna inversió per tal d’arrodonir encara més, l’espectacle. Tal com avançàvem
en el Butlletí de juny, el director serà novament el Jordi Urgell, el qual ja ha
presentat a la Junta Directiva les novetats per aquesta temporada.
Des de la Junta Directiva demanem la màxima col·laboració amb l’entitat
i amb l’espectacle. Tothom és necessari i, com dèiem, cal que entre tots
consolidem aquesta obra. 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!

Preparació programes
temporada 2018-2019
Col·laboració del Casal, de La
Lira i del TÀG

Cordialment,

Rebut soci, quota anual

Pep Bargalló
President

Has canivat de banc o caixa?
Vols anunciar-te?

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:

Av. Baix Penedès, 17-19 Local 2
43700 El Vendrell
Tel. 977 66 51 22
info@s-print.cat

www.s-print.cat

MOLT IMPORTANT!
RECOLLIDA DE LES BACANVIS EN EL
CARNAVAL 2019 SES PEL CÀSTING DELS
Cal estar a l’aguait de l’escrit
interior que fa referència al
Carnaval 2019.
Només els qui estiguin interessats
en participar-hi amb la carrossa
de l’entitat, enguany hi ha canvis
molt importants que cal tenir
presents, per tal de no quedar-se
fora del grup.

PASTORETS INFANTILS

Cal recollir-les el divendres 14 de
setembre, de 8 a 9 del vespre al
vestíbul de La Lira. Només es lliuraran
aquest dia, en aquesta hora i en
aquest lloc.
Més informació a la pàgina interior del
Butlletí.
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REUNIÓ INFORMATIVA PER A TOTS ELS COL·LABORADORS
Com que hem de consolidar l’obra, cal que hi siguem tots: és molt important que hi assisteixi tothom!

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 el director artístic, per 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 dilluns 24 de setembre, a les 8 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? VINE!

Si no has col·laborat mai amb els Pastorets, i t’agradaria provarho, 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, 24 de setembre, i parlem-ne. També pots
telefonar al 977 662 993 (Pep Bargalló).

DIES DE REPRESENTACIÓ
D’AQUESTA TEMPORADA 2018-2019
Ja tenim concretats els dies i horaris de les representacions
d’aquesta temporada. Hi haurà una representació de
Pastorets Infantils i quatre dels Pastorets del Vendrell.

ELS PASTORETS INFANTILS
Dissabte, 26 de gener de 2019
a 2/4 de 9 del vespre
ELS PASTORETS DEL VENDRELL
Diumenges 13, 20 i 27 de gener i
3 de febrer de 2019
A les 5 de la tarda
Totes les representacions tindran lloc al Teatre Àngel
Guimerà, a La Lira Vendrellenca
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Canvis importants en el carnaval 2019
REUNIÓ INFORMATIVA EL 17 DE SETEMBRE
Atès que enguany hem canviat de proveïdor de les disfresses, tot s’avança moltíssim, ja que l’empresa que
ens confeccionarà els vestits treballa per diferents grups del Vendrell i comarca i necessiten saber, amb molt
de temps, el nombre de persones que serem i per mides, per tal d’organitzar-se.
Aquesta vegada anirem de Fantasia de circ. Convoquem a totes les persones que estiguin interessades a
participar-hi amb la carrossa de l’entitat a la reunió informativa, que tindrà lloc a la Nau dels Pastorets,
el dilluns 17 de setembre, a les 9 del vespre, on ja apuntarem i farem la fitxa corresponent. Caldrà fer un
lliurament a compte de 30,00 €. El cost total serà, com cada any, de 45,00 €.
El termini màxim per apuntar-se és el 7 d’octubre de 2018. Si desitgeu més informació podeu sol·licitar-la
al correu: elspastoretsdelvendrell@gmail.com o telefonant a l’Àngels Aunion al mòbil 679 646 051.
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 20,00 € l’any.
Els dies que participarem en el Carnaval del Vendrell i comarca, són: l’1, el 2 i el 3 de març de 2019.

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). Les entitats
sense ànim de lucre que vulguin promocionar-se
tenen avantatges per a poder arribar a tots els nostres
socis.
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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, malgrat la crisi
general que ens ha afectat a tots, durant molts anys i,
de la qual sembla comencem a sortir, l’entitat no ha
regatejat esforços per tirar endavant totes les seves
seccions i, sobretot, les representacions dels Pastorets
amb les inversions que han calgut. Per això, malgrat les
baixes que hem tingut en els moments difícils, esperem
i desitgem que d’ara endavant puguem remuntar
novament i la crisi forta del passat ja formi part de la
història.
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CÀSTING PER ALS PASTORETS INFANTILS
Aquesta temporada hi tornarà a haver
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,
Participants al càsting de la temporada passada
tots els nens i nenes de 6 a 14 anys que vulguin participar en el càsting cal que vinguin el
dissabte 22 de setembre, a les 4 de la tarda, a la Sala Pau Casals de la Lira Vendrellenca. Els
pares o acompanyants no s’hi podran quedar i hauran de tornar a recollir els nens, novament,
una vegada acabat el càsting.

RECOLLIDA DE LES BASES PER AL CÀSTING
Tots els nens i nenes interessats a presentar-se al càsting han de passar a recollir les bases
corresponents el divendres 14 de setembre, de 8 a 9 del vespre, al vestíbul de La Lira. Només es
lliuraran aquest dia, en aquesta hora i en aquest lloc.

BONA ASSISTÈNCIA DE SOCIS A LA
JORNADA DE PORTES OBERTES
Tal com estava previst, el diumenge 1 de juliol es va celebrar la Jornada de Portes Obertes de la
Nau Polivalent situada al polígon La Cometa del Vendrell, per celebrar que l’entitat ha aconseguit
saldar les tres hipoteques que tenia vigents.
Els socis que s’hi van adreçar van poder gaudir de la visita guiada a les instal·lacions, a càrrec de
membres de la Junta Directiva dels Pastorets, que va ser especialment interessant per als qui no
hi havien estat mai. Així mateix els nens i nenes es van poder esplaiar en l’inflable instal·lat per
celebrar l’ocasió.
En marxar, després de degustar un pica-pica es va obsequiar tots els assistents amb un regal.
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ANEM A VEURE
(teatre, paraula, dansa i cançó)

Està previst anar a veure l’espectacle musical Maremar, de Dagoll Dagom, el dijous, 25 d’octubre
de 2018, al Teatre Poliorama de Barcelona.
L’obra basada en Pèricles de William Shakespeare, actualitza la història original fent un
paral·lelisme amb l’actual drama dels refugiats. De fet, l’espectacle comença amb una nena en
un camp de refugiats que és consolada per un personatge fantàstic que li explica la història de
Pèricles, el príncep de Tir. Com els ha passat a milions de refugiats els darrers anys, Pèricles es va
veure obligat a fugir del seu país, en el seu cas expulsat pel governador Antíoc. Emprèn un viatge
pel Mediterrani que el porta a Pentàpolis, on s’enamora de Thaisa.
Actors i actrius formen el repertori i interpretaran fins a una trentena de personatges. Són: Roger
Casamajor, Anna Castells, Cisco Cruz, Mercè Martínez, Marc Pujol, Aina Sánchez, Marc Soler,
Elena Terrats i Marc Vilajuana. La direcció és a càrrec de Joan Lluís Bozzo i la direcció musical
d’Andreu Gallén. Gallén ha estat l’encarregat d’encaixar i adaptar 12 partitures de Lluís Llach a
partir de les quals ha creat tota la banda sonora. Llach ha donat total llibertat a la companyia per
fer canvis en les seves composicions, un gest, segons Bozzo de “molta generositat”.
L’obra comença a les 8.30 del vespre i la sortida amb autocar està prevista a les 6 de la tarda
en punt, des de la parada d’autobusos del Vendrell. El preu de l’entrada més el viatge és de 35,00
€, les entrades que tenim reservades són de platea. Les places són limitades i el termini per
apuntar-s’hi és el 8 d’octubre de 2018, telefonant al Pep Bargalló (977 662 993). Posteriorment,
si hi ha plaça, l’import de la reserva, cal ingressar-lo en el compte dels Pastorets, al BBVA núm.
ES65.0182.8427.4602.0000.7673, indicant clarament el nom i els cognoms. Si algú finalment no
pogués venir, 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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A PUNT DE COMENÇAR
LA TEMPORADA
DELS CAMINADORS XINO-XANO
La temporada 2018-2019 dels caminadors Xino-xano començarà a l’octubre amb el tradicional
sopar de pa amb tomàquet, organitzat per la Junta de l’entitat. L’equip de guies aviat es trobarà
per escollir i organitzar les excursions del curs.
El grup el formem gent molt diversa que tenim una cosa en comú: ens agrada caminar per fer salut
i per conèixer el territori.
Fem caminades sortint des del Vendrell mateix com la del Beu i Tanca, la del Puig del Lleó, el Fondo
del Mata, Llorenç, Calafell, etc. i en les quals no necessitem cotxes. També en fem d’altres en què
cal fer un desplaçament amb cotxe per arribar al punt de sortida com quan anem als boscos de la
Marquesa d’Altafulla, a Montpaó a Calafell, a les muntanyes de Segur, Cunit, Albinyana, Bonastre,
Vilanova, Sitges, Torredembarra, La Joncosa de Montmell, etc.
Sortim diumenge si i diumenge no des de la plaça Vella del Vendrell quan toques les 8 del matí.
Anunciem la sortida a través d’un grup de Whatsapp amb una setmana d’antelació. La distància de
les caminades que acostumem a fer es d’entre 13 Km i 16 Km i normalment entre la una i les dues
del migdia ja hem acabat i tornem a ser al Vendrell.
Si ja ets soci dels Pastorets del Vendrell i vols que t’incloguem en aquest grup de Whatsapp per
poder-te assabentar d’aquestes sortides quinzenals pots podar-te en contacte amb nosaltres
enviant un missatge al 699 568 488. Si no ets soci t’enviarem un missatge explicant que cal fer per
ser-ne (només et volem avançar que la quota anual és de 20,00 €).
A tots els que llegiu aquestes ratlles i que alguna vegada heu pensat que us agradaria venir però
alguna cosa us frena, us animem a fer un cop de cap i algun diumenge deixar la mandra a casa i
venir a caminar amb nosaltres, només per provar-ho. Durant les 3 o 4 hores que caminem podeu
xerrar, escoltar música amb auriculars, gaudir del paisatge, restar en silenci, etc. cadascú camina
com es troba més còmode! Si esteu desentrenats perquè no heu caminat gaire últimament i dubteu,
us volem dir que portem una marxa suau i que ens adaptem a la condició física de tothom i, quan
hi ha una sortida que pot presentar una mica de dificultat ja ho avisem amb antelació.
Res més. Aquí us deixo un parell de fotos de la temporada anterior. Si voleu mirar-ne més les
trobareu al nostre instagram xino_xano_pastorets o a la web http//www.pastoretsdelvendrell.cat
Salut i cames
FX Vilar
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CAMPANYA DE CAPTACIÓ DE NOUS SOCIS
Fes-te’n soci per menys de 0.06€ al dia

FES-TE’N
SOCI

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
aconseguir 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. Ho hem
d’intentar; 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 en l’ofrena floral,
enguany, al monument a Pau Casals, per reivindicar la figura del
Mestre com a lluitador i defensor dels drets dels homes i per la pau
dels pobles, que se celebrarà el dilluns dia 10, a les 8 del vespre a la
plaça Nova.

JA PREPAREM ELS PROGRAMES D’AQUESTA
TEMPORADA
Són molts els socis dels Pastorets que, a més a més de col·laborar
econòmicament amb l’entitat mitjançant la seva quota com a soci, també
en són protagonistes amb la publicitat o amb la col·laboració econòmica
en els nostres programes. En aquest cas, aviat començarem la ronda de
visites. Us en donem les gràcies per endavant perquè som coneixedors
dels esforços econòmics que feu. Repetim, moltes gràcies!

COL·LABORACIÓ DEL CASAL, LA LIRA I
EL TEATRE ÀNGEL GUIMERÀ
Aquests dies hem tingut i continuem mantenint diferents converses
i reunions amb els responsables del Casal, La Lira i del Teatre Àngel
Guimerà per anar programant i polint la temporada de Pastorets. Cal dir
que, com sempre, hi ha molt bona entesa i predisposició per totes les
parts.
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EL REBUT DE LA QUOTA ANUAL DE SOCI PROTECTOR ES
POSARÀ EN CIRCULACIÓ A PRIMERS DEL MES D’OCTUBRE

Es manté, per setzè any consecutiu, el preu de 20 € l’any

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 la mateixa, des de fa setze any: 20 € l’any. Per tant, a primers del mes d’octubre es posarà en
circulació un rebut per aquest import (a excepció dels socis que voluntàriament han decidit col·labora-hi
amb una quantitat més elevada).
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.
Som coneixedors que alguns socis no gaudeixen de cap de les activitats i/o seccions de l’entitat, però
que han decidit continuar fent aquesta aportació econòmica per ajudar-nos. A tots ells els demanem que
segueixin amb nosaltres, ja que la seva valuosa col·laboració és molt necessària. Novament, moltes gràcies
a tots pel vostre importantíssim ajut!

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 bancària amb la qual treballem ens
reclama que tots els números dels comptes dels nostres socis estiguin al dia, i amb el codi 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).

Nou número de
compte (IBAN)

ES00 XXXX XXXX XXXX XXXXXX
Codi Pais

IBAN

Codi
Banc

Dígit Número
Codi
Oficina Control Compte
Moltes gràcies per la vostra col·laboració per fer les coses més fàcils.

Número Compte

AQUEST ESPAI D’ANUNCI
POT SER TEU i
TAMBÉ MOLTS ALTRES
AVANTATGES PUBLICITARIS:
web, programa, encartaments, etc.

INFORMA-TE’N AL
TEL. 696 44 68 85
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