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

Esperem, desitgem i anhelem que aquesta temporada 2021-2022 puguem tornar
a la normalitat, encara que sigui amb les restriccions i les corresponents mesures
de seguretat, higièniques i sanitàries que dicti l’autoritat competent. I, també,
que puguem escenificar novament els tradicionals Pastorets, després d’una
temporada de parada obligada i de cinquanta-sis anys d’història continuada de
representacions dels nostres Pastorets.
Som conscients de la nostra responsabilitat i, per això, serem molt curosos a
l’hora d’aplicar la normativa i hi estarem amatents en tot moment. Caldrà una
bona planificació, reorganitzar correctament l’espai i reinventar-nos per assajar
i treballar entre bambolines els dies de les representacions. Com sempre, és
imprescindible la cooperació de tots els col·laboradors, els quals amb la seva
unànime resposta afirmativa de tirar endavant ja ens van demostrar amb escreix
l’estima que tenen per l’entitat i les ganes de tornar a fer Pastorets, cosa que
sincerament valorem i agraïm de tot cor. Mentrestant, esperem que la pandèmia
vagi millorant, ja que cada vegada som més els vacunats i som més conscients
de la realitat.
Tot i la situació excepcional, i amb l’esperança d’anar avançant adequadament,
l’entitat no ha parat i tira endavant el seu projecte artístic. Per això, aquests són
alguns dels contactes que hem mantingut (en alguns casos ens hem reunit amb
les persones responsables): Teatre Municipal Àngel Guimerà, La Lira Vendrellenca,
Casal Familiar Parroquial, Asociación Cultural Extremadura del Vendrell, Protecció
Civil Municipal, Coordinadora de Pastorets de Catalunya, Regidoria de Cultura
de l’Ajuntament del Vendrell, Diputació de Tarragona...
Desitgem-nos, tots plegats, el millor per a aquesta temporada i que puguem seguir
tirant endavant l’entitat. Moltes gràcies per la vostra col·laboració i comprensió!
Cordialment,
Pep Bargalló i Jané
President

HI HA SOCIS I SÒCIES QUE, MALAURADAMENT, ENS HAN DEIXAT
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Àngel Aunion i Martorell

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 l’Àngel Aunion i Martorell, exactor dels
Pastorets i membre dels portants del Misteri Eccehomo
de l’entitat. Pare de la secretària i del vocal de la Junta
Directiva, l’Àngels i l’Àngel Aunion, i sogre del vocal Dani
Manyé. L’Àngel ens va deixar el passat 4 de juliol, als 79
anys. 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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REUNIÓ INFORMATIVA PER A TOTS ELS
COL·LABORADORS
Atesa la problemàtica de seguretat i sanitària existent, aquesta temporada, més que mai,
cal que hi siguem tots. És molt important la teva 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 el director artístic, per tal d’explicar com anirà la temporada.
Per això, convoquem a tothom que estigui interessat a col·laborar-hi (infantils/juvenils i grans) a la reunió
informativa que tindrà lloc el dilluns 27 de setembre, a 2/4 de 9 del vespre, al Teatre Municipal Àngel
Guimerà. 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), maquillatge, efectes especials, tramoia, il·luminació
teatral, etc. Vine el dilluns, 27 de setembre al tàg, i parlem-ne.

DIES DE REPRESENTACIÓ
D’AQUESTA TEMPORADA 2021-2022

Aquests són els dies i horaris de les representacions d’aquesta
temporada. Atesa les restriccions d’aforament del teatre, hi
haurà dues representacions dels Pastorets Infantils/Juvenils
i quatre dels Pastorets del Vendrell.

ELS PASTORETS INFANTILS/JUVENILS
Dissabte, 29 de gener de 2022, a les 7 de la tarda
Diumenge, 30 de gener de 2022, a les 5 de la tarda
ELS PASTORETS DEL VENDRELL
Diumenges 16 i 23 de gener i
6 i 13 de febrer de 2022, a les 5 de la tarda
Totes les representacions tindran lloc al Teatre Àngel Guimerà.
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CÀSTING PER ALS PASTORETS
INFANTILS/JUVENILS
Es prendran totes les mesures sanitàries i de seguretat
Prèviament cal recollir les bases corresponents
Després del parèntesi de la passada temporada, enguany hi tornarà a haver càsting per als Pastorets
Infantils/Juvenils. Degut a l’aforament del Teatre, hi haurà dues representacions. És molt important la
vostra assistència, ja que serà molt interessant i important veure l’evolució dels actors i actrius de fa dues
temporades, així com les possibles noves incorporacions. Tothom qui estigui interessat a fer teatre té a
l’abast aquesta oportunitat. Per tant, tots els nens, nenes i joves, majors de 6 anys que vulguin participar en
el càsting, cal que vinguin el dissabte
25 de setembre a les 4 de la tarda,
al Casal Familiar Parroquial. Els pares
o acompanyants hauran d’abandonar
la sala i tornar-hi per recollir el nen/
la nena una vegada hagi acabat el
càsting. Prèviament, tots els nens i
nenes i joves interessats, tant si han
fet o fan teatre com si no n’han fet
Pastorets Infantils temporada 2019-2020)
mai, cal que el dimecres 15 de setembre, de 7 a 8 del vespre, al Casal Familiar Parroquial, passin a recollir
les bases corresponents. Només es lliuraran aquest dia, en aquesta hora i en aquest lloc.

EL REBUT DE LA QUOTA ANUAL DE SOCI PROTECTOR ES POSARÀ
EN CIRCULACIÓ A PRIMERS DEL PROPER MES D’OCTUBRE

Es manté, per dinovè 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 dinou anys: 20 € l’any. 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).
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, esdevinguin una realitat, malgrat les restriccions motivades per
la pandèmia.
Som coneixedors que alguns socis i sòcies no gaudeixen de cap de les activitats i/o seccions de l’entitat,
però que continuen col·laborant econòmicament per ajudar-nos. A tots ells els demanem que segueixin
amb nosaltres, ja que la seva valuosa aportació ens és molt necessària. Novament, moltes gràcies a tots
pel vostre importantíssim ajut!

LA CELEBRACIÓ DEL CARNAVAL 2022
ÉS TOTA UNA INCÒGNITA
A hores d’ara la celebració del Carnaval és tota una incògnita, malgrat
que tal com evolucionen les coses, sembla que no se celebrarà, almenys
amb el format tradicional. Per això, no ens volem aventurar a preparar una
carrossa, encarregar vestits i començar a fer llista de participants si després
tot plegat se’n va en orris. Què hi farem! En temps normals, aquest mes
ja encarregàvem els vestits, gairebé tancàvem la llista de participants i la
carrossa es començava a construir. Ja vindran temps millors, no hi patiu!

I !
ncògnita
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de la inauguració de la Nau Polivalent, al
polígon La Cometa del Vendrell (1996-2021)
Jornada de portes obertes
El dia 29 de setembre de 1996, s’inaugurava oficialment la primera fase de la Nau Polivalent de l’entitat, al
polígon La Cometa del Vendrell.
L’any 2001, s’inaugurava la 1a ampliació de la Nau, i l’any 2006, la segona ampliació. Per tant, també
celebrem els 20 i 15 anys, respectivament.
Per tot plegat, s’ha organitzat una jornada de portes obertes pel proper diumenge, 26 de setembre de
2021, de les 11 del matí a les 8 del vespre, amb un seguit d’actes:
A les 12 del migdia i a les 6 de la tarda passarem la filmació inèdita dels actes de la inauguració de
la Nau el 29 de setembre de 1996.
(Es tracta d’una pel·lícula molt entranyable, emotiva i sensible, pel pas del temps i per algunes
persones que hi surten i que, malauradament, ja no són entre nosaltres).
Durant tota la jornada, pica-pica per a tothom.
Exposició fotogràfica del procés de la construcció de la Nau Polivalent.
A 2/4 de 2 del migdia, concert vermut a càrrec dels grallers Tocats de Canya.
Obsequi per a tothom que ens visiti.
Aquesta és una oportunitat
per visitar les instal·lacions
de l’entitat: Sala de Juntes
i oficines; sala d’activitats;
taller; magatzems, etc.
Esperem poder-vos saludar
personalment i que pugueu
gaudir d’una jornada diferent
entre socis, sòcies i amics.
Entrada principal

Entrada posterior

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 i sòcies estiguin al dia, i amb el codi IBAN
corresponent.
Per això, us agrairíem que ens enviéssiu com més aviat millor el vostre número de compte correcte al correu
pep@pastoretsdelvendrell.cat o telefonéssiu al 977 662 993 o 696 446 885 (Pep Bargalló).
Nou núm. de compte IBAN - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - Moltes gràcies per la vostra col·laboració per fer les coses més fàcils.
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ANEM A
VEURE EL
MUSICAL
Cantando bajo la lluvia, d’Àngel Llàcer i Manu Guix, aposta
per una estètica luxosa i detallista, increïbles números de ball,
optimisme i sensibilitat. Una comèdia musical que reuneix les
ganes de viure, de veure coses boniques i de gaudir del plaer,
perfecta i imprescindible per a tots els fans de l’edat d’or dels
musicals. És un musical que agradarà a tothom que tingui ganes de passar-s’ho bé.
Una història plena de referències i picades d’ullet cinèfiles que es va convertir en un referent clàssic dels anys
50, que té com a himne la famosa cançó “Singin in the rain”.
El repartiment compta amb Iván Lavanda, Diana Roig, Ricky Mata, Mireia Portas... i més de 30 actors, actrius
i ballarins que, al costat de les cançons icòniques del musical, les coreografies espectaculars i un esplèndid
vestuari, ompliran el teatre d’elegància, glamur i felicitat.
Està previst d’anar-la a veure el dijous 28 d’octubre de 2021, al Teatre Tívoli de Barcelona. L’obra comença
a les 8 del vespre i la sortida amb autocar està prevista a 2/4 de 6 de la tarda en punt, des de la parada
d’autobusos del Vendrell. El preu de l’entrada més el viatge (preu molt especial) és de 40 €, i tenim
reservades bones files de la platea. Les places són limitades i el termini per apuntar-s’hi és el 6 d’octubre
de 2021. Primer, cal telefonar al Pep Bargalló (977 662 993 o al 696 446 885) i, posteriorment, si hi ha plaça,
cal ingressar l’import de la reserva al compte dels Pastorets, al BBVA núm. ES65.0182.8427.4602.0000.7673,
indicant clarament el nom i el primer cognom. Si algú no pot venir, l’import ingressat no es reembossarà,
si bé pot optar per cedir-lo a una altra persona. Si abans del termini esmentat del 6 d’octubre les reserves
estan completes, es tancaran automàticament. Recordem que per venir a veure l’obra cal ser soci o sòcia
de l’entitat.
Es prendran totes les mesures de seguretat i higiene que estiguin en vigor el mes d’octubre. Esperem que
les coses vagin a millor i que hi puguem anar sense cap recança.

JORDI URGELL SERÀ EL
DIRECTOR D’AQUESTA
TEMPORADA 2021-2022
Després de la parada obligada d’una temporada, hi havia certa
preocupació i inquietud per la resposta dels més de cent cinquanta
Jordi Urgell i Servé

col·laboradors, però atesa la bona predisposició i empatia de

ESCENA

DATA

PRESA

ROTLLO

SO

PRODUCCIÓ
DIRECTOR
CÀMARA

tothom, Jordi Urgell ha acceptat dirigir novament els Pastorets Infantils/Juvenils i els Pastorets del Vendrell,
d’aquesta temporada 2021-2022.
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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 900 socis
(com podeu comprovar en aquest mateix Butlletí). És una
publicitat directa i del tot efectiva. Si hi esteu interessats o
desitgeu més informació, telefoneu al 977 662 993 o 696
446 885 (Pep Bargalló).
Les entitats sense ànim de lucre que vulguin promocionarse o donar-se a conèixer, tenen avantatges per a poder
arribar a tots els nostres associats.
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BENVINGUDA ALS NOUS SOCIS
Donem la benvinguda als nous socis/sòcies a la gran
família dels Pastorets del Vendrell. Malgrat les baixes
que es produeixen en qualsevol entitat, associació,
agrupació... és un honor i un goig que encara hi hagi
persones que continuïn confiant en l’associacionisme, en
la nostra entitat i en els nostres projectes. A tots, moltes
gràcies!

CAMPANYA DE CAPTACIÓ DE NOUS SOCIS I SÒCIES
Fes-te’n soci per menys de 0.06€ al dia

FES-TE’N
SOCI

A una entitat com la nostra (viva activa i amb molta il·lusió
per engegar una nova temporada, diferent de les altres, però
amb ganes d’implicar-nos en nous projectes) li cal el suport
del màxim nombre de socis i sòcies possibles per afrontar
les despeses i inversions necessàries. Per això, trucarem a
diferents portes per veure si aconseguim respostes positives.
Són moments difícils, però, afortunadament, no per a tothom.
Per això creiem que, si gratem una mica, podem aconseguir
fer més gran la família dels Pastorets. Al capdavall, estem
parlant de 20 € l’any, quantitat que està a l’abast de moltes
persones.

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 la celebració de l’Onze de
Setembre, Diada Nacional de Catalunya, en l’ofrena floral al monument a
Pau Casals, a la plaça J.S. Bach a la platja de Sant Salvador, 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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JA PREPAREM ELS PROGRAMES
D’AQUESTA TEMPORADA
Moltes persones associades als Pastorets, a més a més de col·laborar econòmicament
amb l’entitat mitjançant la seva quota de soci o de sòcia, 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 AMB LA SECCIÓ D’HOQUEI
DEL CLUB D’ESPORTS VENDRELL

Fins que es va remodelar el pavelló del Club d’Esports
Vendrell, l’entitat havia col·laborat, durant molts anys,
amb una pancarta/anunci de l’entitat amb la secció
d’Hoquei. Aquesta temporada novament els hem
renovat la confiança, amb un nou anunci, aquesta
vegada a peu de pista.

Manteniment del mobiliari i
instal·lacions de l’entitat
Per tal que el patrimoni de qualsevol associació,
empresa, particular, etc., estigui en bones condicions, és
imprescindible un bon manteniment i una bona conservació,
tant de les instal·lacions com del contingut. Per això, farem
un repàs general de la nau i de les dependències.
Cal dir que aquest estiu ja hem aprofitat per entapissar
totes les cadires de la Sala de Juntes i Oficines.
Sala de juntes

FELICITACIONS PER LES EDICIONS ESPECIALS
DELS ARMATS DEL VENDRELL I
DE LA FESTA DE LA BICICLETA
Són d’agrair les mostres de felicitació que hem rebut de
diferents socis i sòcies de l’entitat, per les dues edicions
especials: 30 anys de la recuperació dels Armats del
Vendrell per part dels Pastorets (1991-2021) i 40 anys des
de la primera participació en la Festa de la Bicicleta del
Vendrell (1981-2021). Moltes gràcies a tothom!
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LA SECCIÓ DE CAMINADORS XINO-XANO DE MOMENT
NO REPRENDRÀ L’ACTIVITAT
Benvolguts caminadors i caminadores del grup.
Després de parlar-ho, l’equip de guies hem comunicat
a la Junta, i ara a vosaltres, a través d’aquestes ratlles,
que durant el curs 2021-2022 de moment continuarem
sense dur a terme l’activitat de caminar.
Cal ser conscients que qualsevol activitat que fem, encara
que sigui de forma voluntària, pressuposa acceptar la
responsabilitat del risc que en alguna sortida, per mala
sort, algú es pugui contagiar del Covid.
Aquest risc el podem assumir per temes de feina o
d’altres causes personals, però en el cas dels Xino-xano
no podem acceptar aquesta responsabilitat.
Sí que és cert que la situació pot canviar i millorar, però fins que no es digui d’una manera oficial per part de
les autoritats, preferim no organitzar sortides on, de manera clara, hi anem persones de diversa procedència.
Ens sap greu i us animen a continuar pel vostre compte sempre que pugueu.
Molta sort a tots
Salut i cames!
El guies Xino-xano.

EXEMPCIÓ DE L’IBI DE LA NAU POLIVALENT
D’acord amb la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius, poden
gaudir d’una exempció del 95 % del total del valor de l’IBI.
Per això, dins del termini establert, l’entitat va sol·licitar la corresponent bonificació. De moment, ja hem
efectuat el pagament del 100 % del primer rebut de l’esmentat IBI i actualment estem pendents de resolució,
per part de l’Ajuntament, de la corresponent sol·licitud d’exempció.

NOVETAT!
Els Pastorets Infantils estaven concebuts fins als 14 anys. Atesa la problemàtica dels nens i nenes majors
d’aquesta edat però que encara no són adults, l’entitat ha cregut oportú ampliar les edats dels actors i
actrius. Per tant, els Pastorets Infantils a partir d’aquesta temporada també passaran a ser Juvenils.

Tel. 93 891 25 61 - www.hillsabus.com

Consulteu els horaris a la nostra web
hillsa@hillsabus.com
Pol. Ind. Can Ferrer II - C/ Itàlia, 2 i 3
08770 St. Sadurní d’Anoia (Barcelona)
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