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Butlletí Informatiu

1965-1966/2020-2021
Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,

Després de cinquanta-quatre temporades ininterrompudes d’escenificar els típics
i populars Pastorets, aquesta vegada no es podran representar a causa de la
pandèmia de la Covid-19.
Els protocols de protecció marcats pel Pla PROCICAT fan del tot inviables les
representacions, així com tots els preparatius previs. Un espectacle de la magnitud
i envergadura dels nostres Pastorets comporta una logística per a aconseguir la
finalitat desitjada, la posada en escena d’un gran espectacle, una problemàtica
i una complexitat que potser la majoria dels nostres socis i sòcies desconeixen.
A part del PROCICAT, també hem tingut converses amb la Gerència del Teatre
Àngel Guimerà, per tal de trobar-hi alguna solució, cosa que ha estat impossible,
malgrat la bona predisposició de les dues parts, però s’està estudiant un nou
projecte alternatiu que en el Butlletí de desembre donarem a conèixer. Aprofitem
per dir-vos que l’entitat enviarà, com cada temporada, els tiquets descompte, tal
com informem en aquest mateix Butlletí.
SUPLEMENT
És obvi que no som els únics perjudicats per aquesta pandèmia: la problemàtica
Rebut quota anual
és mundial i són milers els actes que s’han quedat al calaix, la cultura és un
Has canviat d’entitat financera, s’ha fusionat, has dels pilars que més ha afectat i perjudicat i que més costarà de recuperar, els
canviat de compte?
espectacles o activitats que congreguen masses seran els últims en tenir llum
Obsequi d’aniversari
verda per poder tornar a la normalitat. Cal resignar-se i esperar temps millors i,
Reconeixement de la Creu de mica en mica, i amb la complicitat de tots plegats ens en sortirem i esperarem
Roja a l’entitat
poder fer, novament, un gran espectacle la temporada 2021-2022.
Assemblea General Ordinària
Campanya captació nous
socis
Participació a l’ofrena floral de l’onze de setembre

977 662 993
696 446 885

Molta salut i cuideu-vos molt!
Cordialment,
Pep Bargalló
President

HI HA SOCIS I SÒCIES QUE, MALAURADAMENT, ENS HAN DEIXAT
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info@pastoretsdelvendrell.cat
www.pastoretsdelvendrell.cat
COL·LABORA:

www.s-print.cat
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Montserrat Solé

No hi ha trimestre que, per desgràcia no hàgim de lamentar la pèrdua d’algun soci o sòcia de l’entitat o d’algun
familiar. I a vegades cal fer-ne esment personal. En aquest
cas, cal recordar la mort de la Montserrat Solé Ferré (la Marxanta) actriu i component de l’equip de vestuari dels Pastorets i, també, col·laboradora dels Armats del Vendrell.
Malgrat la seva delicada salut, no va faltar mai a la cita dels
Pastorets, que ella tant estimava. La Montse ens va deixar
el passat 25 de juliol, als 63 anys d’edat. Als familiars de
tots els que ens han deixat, els fem arribar en nom de la
Junta el nostre més sincer condol.
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COL·LABORACIÓ AMB EL GTIV I AMB EL
BALL DE DIABLONS
Gairebé tots els actes de la Festa Major es van haver de suspendre per la Covid-19. Alguns es van
enregistrar per RTV El Vendrell i es van donar en diferit. Aquest ha estat el cas del Ball de Malcasats
que representa el Grup de Teatre Inestable del Vendrell (GTIV) i el Ball de Diablons, els quals es van
enregistrar a l’escenari del Teatre Àngel Guimerà.
Amb aquest motiu, l’entitat hi va col·laborar desinteressadament cedint el decorat que representa
la plaça Vella del Vendrell, que a l’obra dels Pastorets és el primer que surt en el quadre L’Encís
d’una Rondalla.

NADAL - PROJECTE ALTERNATIU
L’evolució de la pandèmia i els protocols de protecció marcats pel Pla PROCICAT han fet impossible
poder complir les mesures de seguretat per tirar endavant els assajos i les representacions dels
Pastorets. Pensant que l’entitat havia de fer alguna cosa per donar una certa continuïtat als
Pastorets, el director, Jordi Urgell, ha proposat i exposat un nou projecte alternatiu, pensat per ser
difós mitjançant la televisió local.
El director està treballant en aquest projecte, que no consisteix a fer Pastorets per la tele, i hi
intervenen diferents aspectes que fan que sigui una mica complicat poder dur-lo a terme tal com
està pensat i dissenyat. De moment, el compromís i les expectatives són del tot satisfactoris, i
compta amb el suport tant dels actors i actrius que hi han de participar com dels responsables dels
diferents espais en què es gravarà, així com també del personal de RTV El Vendrell, i això dona
ànims per poder iniciar-lo i en un futur no gaire llunyà fer-ne la presentació pública.
En el Butlletí de desembre, sempre que la Covid ens permeti assajar i gravar, donarem informació
detallada del projecte i quins seran els passis per la televisió.

BONA RESPOSTA PER FER ARRIBAR
EL BUTLLETÍ PER
Més del 60 % dels socis i sòcies ja rebran aquest Butlletí per WhatsApp o per correu electrònic,
gràcies a la petició que vam fer en el passat Butlletí de juny o, també, gràcies als telèfons i adreces
de correu electrònic de què ja disposàvem al registre de l’entitat.
Malgrat això, si algun soci/sòcia el vol continuar rebent com sempre, amb paper i per correu
ordinari, només cal que enviï un WhatsApp al 696 446 885 o enviï un correu electrònic a: pep@
pastoretsdelvendrell.cat, sobretot indicant el nom complet del soci o sòcia. Als que no han
contestat i el volen rebre per algun d’aquests dos mitjans, agrairem que ens ho facin saber.
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LOGOTIP DELS 55 ANYS DE PASTORETS
Enguany s’esdevé la cinquanta-cinquena temporada
de Pastorets. L’entitat es va crear, per part de La Lira
Vendrellenca i del Cor Orfeó Parroquial, la temporada
1965-1966. Cal recordar que la primera representació
dels, aleshores, Pastorets Musicals del Vendrell, fou el dia
de Cap d’Any del 1966, tarda i nit, al desaparegut Teatre
Tívoli.
Malgrat l’efemèride de 55 anys ininterromputs -fita molt
important i a la qual moltes entitats no arriben-, aquesta
temporada, malauradament, serà mol diferent de totes les
altres. No obstant això, continuem amb tot l’esperit i il·lusió de tirar endavant i amb moltes ganes
que passi tot plegat i poder reiniciar totes les activitats.
El disseny del logotip és obra d’en Juli Jordan, conegut de tots perquè és el dibuixant del calendari,
de la postal de Nadal, del Conte dels Pastorets, etc.

DEFINITIVAMENT, AQUESTA
TEMPORADA NO HI HAURÀ PASTORETS
Tal com avançàvem en l’escrit de presentació d’aquest Butlletí, definitivament aquesta temporada
no hi haurà Pastorets, ni grans ni petits, tal com va acordar la Junta Directiva en la reunió celebrada
el passat 18 d’agost de 2020.
De fet ja fa temps que es veia a venir, la pandèmia no tan sols ha minvat, sinó que ha rebrotat i
espectacles com el nostre en el qual intervenen moltes persones i factors diferents, era del tot
previsible que no seria possible tirar endavant. Els protocols de protecció marcats pel Pla PROCICAT
ho deixen molt clar, malgrat que vam estar buscant-hi alguna solució, però totes eren inviables.
D’aquesta decisió en vam donar coneixement a la Gerència del Teatre Àngel Guimerà i a la regidora
de Cultura, la Sra. Sílvia Vaquero Esperem i desitgem que tot acabi bé i que ens puguem retrobar
la propera temporada 2021-2022.

ELS TIQUETS DESCOMPTE DEL 50% D’AQUESTA
TEMPORADA S’ENVIARAN AMB EL BUTLLETÍ DE DESEMBRE
Malgrat que aquesta temporada no hi haurà les representacions dels
Pastorets, al Butlletí de desembre, que s’enviarà com sempre amb
paper i per correu ordinari, hi adjuntarem un tiquet descompte del 50
% per les representacions dels Pastorets del Vendrell i un altre tiquet
descompte del 50 % per les representacions dels Pastorets Infantils,
que seran d’aquesta temporada 2020-2021, encara que no es dugui a
terme. La novetat és que aquests tiquets seran acumulables amb els
tiquets que s’enviïn corresponents a la temporada següent, la 20212022, És a dir que dos tiquets de diferents temporades (2020-2021 i
2021-2022) es podrà bescanviar per una entrada.

H

i
aurà

novetats!
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EL GRUP DE CAMINADORS
XINO-XANO, DE MOMENT,
ESTAN A L’EXPECTATIVA
La temporada 2020-2021 dels caminadors Xino-xano hauria de començar a
l’octubre amb el tradicional sopar de pa amb tomàquet organitzat per la
Junta dels Pastorets del Vendrell, però aquest any, si encara no s’ha trobat
una solució definitiva a la pandèmia provocada per la Covid-19 no serà així.
Tot i això l’equip de guies ens trobarem per escollir i
organitzar les excursions del curs i tenir-les a punt per a
quan es trobi una solució definitiva que ens permeti reiniciar
l’activitat. Als que formem aquest grup ens agrada caminar
i durant els darrers anys hem aprofitat els diumenges per
recórrer diferents camins de l’entorn més proper descobrint
el paisatge i el relleu de la nostra terra.
El Baix Penedès és una comarca interessant i molt variada, on
trobem rutes de costa com quan anem al Castell de Tamarit
i als boscos de la Marquesa, o cap a Vilanova, Sitges seguint
el GR 92; rutes per la plana envoltades de vinyes, oliveres
i garrofers que han comunicat els pobles de l’interior entre
ells des de temps remots i, per aquells que volen un major
repte, rutes de muntanya per Calafell, Segur i Cunit i el sostre
de la comarca, la nostra muntanya pel excel·lència; El Montmell.
Desitgem a tots els lectors i en especial als caminadors que
esteu al grup Xino-xano, molta salut i que ens puguem retrobar
el més aviat possible. Als caminadors, ja us anirem informant de
les decisions que anem prenent els guies a través del WhatsApp,
segons vagi evolucionant la pandèmia.
Molts records a tots i, si podeu, sortiu a caminar pel vostre
compte, fent rutes conegudes per anar preparant el cos.
Recordeu que fer cames és fer salut.
Si algun lector vol més informació del grup, només cal que es
posi en contacte amb el F. Xavier Vilar al telèfon 699 588 488 i
us atendrà encantat. Salut i cames!

Tel. 93 891 25 61 - hillsa@hillsabus.com

ET PORTEM ON VULGUIS

!
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EL REBUT DE LA QUOTA ANUAL DE SOCI ES POSARÀ EN CIRCULACIÓ
A MITJANS DEL MES D’OCTUBRE

Es manté, per divuitè any consecutiu, el preu de 20 € l’any
Malgrat que enguany no hi haurà les representacions de Pastorets, però per tal d’afrontar les
despeses corrents de l’entitat, us informem que, un any més, la Junta Directiva ha acordat que la
quota de soci d’enguany sigui la mateixa, des de fa divuit anys: 20 €/l’any. Per tant, a mitjans
del mes d’octubre es posarà en circulació un rebut per aquest import (a excepció dels socis que
voluntàriament han decidit col·laborar-hi amb una quantitat més elevada).
Sincerament, més que mai, i amb una temporada tant atípica, us donem les gràcies a tots
els que any rere any confieu en nosaltres i, d’aquesta manera, ens ajudeu a fer possible tirar
endavant l’entitat.
Som coneixedors que alguns socis no participen activament en 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 i aquesta
temporada MÉS QUE MAI!

MOLT IMPORTANT!

HAS CANVIAT DE BANC/CAIXA, S’HA FUSIONAT O HA TANCAT
LA TEVA ENTITAT, HAS CANVIAT DE COMPTE...?

Amb tot aquest boom de fusions, tancament d’oficines, canvis dels números del compte, etc., últimament
ens trobem que tenim problemes de devolucions amb el cost que representa. Com a exemple, i per fer
els tràmits correctament, l’entitat bancària amb la qual treballem ens reclama que estiguin al dia tots els
números dels comptes dels nostres socis, 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 pep@pastoretsdelvendrell.cat o telefonéssiu al 696 446 885 (Pep Bargalló).
Exemple: ES_ _

____

____

____

____

____

Moltes gràcies per la vostra col·laboració per fer les coses més fàcils.

OBSEQUI
D’ANIVERSARI
Atès que el Butlletí de desembre s’enviarà a tothom amb paper i per correu ordinari, ja que s’hi adjuntarà
el calendari del 2021, la postal de Nadal, un programa dels actes previstos, etc., aprofitarem, també, per
adjuntar un obsequi per a cada soci/sòcia amb motiu dels cinquanta-cinc anys de l’entitat, encara que no
els puguem celebrar de la manera que tots voldríem.
Òbviament no podem desvelar que serà, perquè perdria tota la gràcia i la sorpresa que us volem donar.
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RECONEIXEMENT DE LA CREU ROJA A L’ENTITAT
Ja que l’entitat fa molts anys que és sòcia de la Creu Roja, a part
de les aportacions de menjar que pugui efectuar puntualment
a la seu local quant les necessitats així ho requereixin, ens han
atorgat un diploma per la nostra contribució a la consolidació
del projecte social que té la finalitat de crear una realitat millor.
Recordem que Els Pastorets del Vendrell és, també, entitat
socialment responsable i per això col·laborem i ajudem
anualment a moltes associacions i ONG a tirar endavant els
seus projectes.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA EXCEPCIONAL
La pandèmia ha capgirat tot el món, i com a cas excepcional
l’Assemblea General Ordinària de tancament de la
temporada 2019-2020, que s’acostuma a fer sempre a l’abril,
enguany s’ha celebrat el 20 de juliol i per primera vegada a la
història de l’entitat s’ha fet a l’aire lliure, a l’entrada de la part
principal de la Nau de l’entitat, prenent totes les mesures de
seguretat: distància, gel hidroalcohòlic, mascaretes, dades
dels assistents, etc.

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 nosaltres hi insistim perquè
creiem que, malgrat les dificultats econòmiques de moltes
persones, podem aconseguir 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 quedarnos 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.

PARTICIPACIÓ EN L’OFRENA FLORAL DE
L’ONZE DE SETEMBRE
Diferents membres de la Junta dels
Pastorets i dels Armats del Vendrell van
participar a 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.
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