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Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,
Aquesta ha estat la tercera temporada que hem escenificat els nostres tradicionals Pastorets al
Teatre Municipal Àngel Guimerà, conegut com el Tàg.
Com a conseqüència d’aquesta important crisi que afecta gairebé a tothom -nosaltres no n’hem
quedat al marge-, aquesta temporada ha estat la més fluixa, quant assistència de públics, des de
feia molts anys. Paradoxalment, però, ha estat la temporada que més recursos econòmics hem
destinat a publicitat i a promoció de l’espectacle, però... ni així.
Preveient el xàfec que ens queia, tenint com a referència la davallada dels ajuts institucionals, la
baixa d’alguns socis i la renúncia de publicitat, aquesta temporada gairebé no hem fet cap inversió
important en l’espectacle, si bé s’han destinat recursos en el que fos necessari pel bé de l’obra, i
també per millorar la posada en escena.
Malgrat tot això, cal dir que hem de ser optimistes, que hem d’encarar el futur amb il·lusió i que hem
de cercar noves iniciatives; en definitiva, hem de tirar endavant com sigui, amb l’ajut de tots
plegats, amb enginy, treball i ganes de fer bé les coses, sense demanar res a canvi, només la
satisfacció del treball ben fet i de comptar amb la col·laboració desinteressada de totes aquelles
persones que creuen en el projecte, que s’estimin la cultura, la tradició i per sobre de tot, el seu
país.
Per tot plegat, hi ha la intenció, la propera temporada, de fer un canvi en l’obra, més o menys
important. Tot dependrà del projecte de la direcció artística, de la possibilitat de desenvolupament
i del cost econòmic total. Per poc que es pugui si la iniciativa s’ho val, per part de la Junta no hi
haurà cap problema; al contrari, treballarem perquè en sigui una realitat profitosa.
No ens resta més que donar les gràcies a totes les persones, institucions, entitats, mitjans de
comunicació, etc., que han permès que, entre tots plegats, hagi estat possible una temporada més
que els nostres Pastorets siguin considerats els Pastorets de Catalunya!

Cordialment,

Pep Bargalló
President

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
La propera Assemblea Generals Ordinària, tindrà lloc el dilluns 16 del proper mes d’abril. Adjuntem
la convocatòria corresponent i us recordem que la vostra assistència és molt important.

PARTICIPACIÓ EN LA CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT
Un any més, el grup d’animació infantil dels Pastorets, amb la seva pròpia carrossa, han participat
activament en la cavalcada dels Reis d’Orient, repartint il·lusió i deixant bocabadats els infants, en
poder veure i també tocar els seus personatges preferits.

UN ANY MÉS PARTICIPAREM EN LA FESTA DE LA BICICLETA
AMB CARROSSA – 30 ANYS PARTICIPANT-HI
“L’últim diumenge de maig, amb bicicleta vaig”. Per tant, el dia 27, un any més l’entitat hi
participarà amb carrossa pròpia, tal com ha fet els últims 30 anys. Recordem que l’any passat va
assolir el segon premi amb una reproducció de l’esquelet del Tiranosaurus Rex. Si algú vol
col·laborar en la confecció de la carrossa d’enguany, cal que es posi amb contacte amb l’Àngel
Aunión, tel. 666 044 665. I si hi voleu participar, ja ho sabeu: l’últim diumenge de maig us esperem
al lloc on indiqui l’organització; això sí, s’ha d’ésser soci de l’entitat i portar la samarreta dels
Pastorets.

SORTIDA CULTURAL DELS MOTEROS PV
En aquesta època de l’any, més aviat fresca, i durant la qual molts aficionats a les motos estan
directament implicats ens les representacions dels Pastorets, les sortides han escassejat. No
obstant això, el passat 18 de desembre van fer una sortida cultural a Barcelona, amb la visita de la
ciutat, el parc de Collserola i el Tibidabo, acabant amb un dinar a la Serra de la Rabassada. Una
vegada acabades les representacions dels Pastorets se sovintejaran més les sortides.

96 INSCRITS A LA CAVALCADA DEL CARNAVAL
96 ha estat el nombre total d’inscrits en les diferents rues de la comarca. Enguany els homes anaven
vestits de pilots d’aviació i les dones d’hostesses. Cal dir que el grup feia molta patxoca, així com la
decoració de la carrossa. Vam participar al Vendrell, a Cunit, a la Platja de Calafell. a l’Arboç i al
Poble de Calafell. A tots els participants els fem arribar, adjunta, la fotografia de record.

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 ens afecta a tots plegats, i la
nostra entitat no n’ha quedat al marge: s’han produït baixes, però també hi ha hagut noves altes, i
gairebé som 1.100 socis. Per a nosaltres és un honor que la gent continuï confiant en la nostra
entitat i en els nostres projectes, que són nombrosos. A tots, moltes gràcies.

L’ACTIVITAT DELS CAMINADORS XINO-XANO NO PARA
La secció de caminadors Xino-xano assoleix, gairebé en cada sortida, un major nombre de
participants (aquesta temporada també se n’hi han incorporat de nous). S’han fet diferents sortides
ja programades, algunes desafiant les inclemències meteorològiques; la Fira del Gall de Vilafranca;
el mirador de la Pena a Poblet; la Torre de la Mora; el Pont del Diable, on es va poder veure la
restauració que s’ha fet al monument; el Mèdol, on hi ha unes restes romanes extraordinàries, etc.
Qui hi estigui interessat encara queden moltes sortides, cal informar-se a la pàgina web de l’entitat
www.pastoretsdelvendrell.cat. Caminadors Xino-xano i posar-se en contacte amb la responsable.

PARTICIPACIÓ DELS PASTORETS EN EL SOPAR SOLIDARI DE NADAL
EN BENEFICI DE L’ONG ESPORT SOLIDARI INTERNACIONAL
Els Pastorets del Vendrell com a entitat socialment responsable, col·laboren, entre d’altres
col·lectius, amb l’ONG Esport Solidari Internacional, que presideix el senador vendrellenc Sr. Josep
Maldonado. Per això, el passat divendres, 2 de desembre, en un Restaurant de Barcelona es va
celebrar el tradicional Sopar Solidari de Nadal, en el qual s’aplegaren més de 500 persones del món
de la cultura, l’esport, l’empresariat, els mitjans de comunicació, etc. de tot Catalunya. En
representació dels Pastorets hi va assistir el president, Pep Bargalló. L’acte fou molt emotiu i
solidari. Tots els fons que es van recollir van adreçats a l’ONG Esport Solidari Internacional, que
sobretot treballa per als nens i nenes d’Àfrica.

GRUP DE PERCUSSIÓ A RITME DE SAMBA “SAMBATEK”
GRUP ADHERIT A L’ENTITAT
Sambatek és un grup mixt de percussió dinàmic ple d’il·lusió i energia. Actualment està format per
una vintena de components amb un objectiu
comú, trencar la monotonia diària a ritme de
samba. Per això la dedicació i el compromís de
tots són uns valors fonamentals. Són un grup
molt versàtil i és per això que els podreu
trobar, des d’una rua fins a un casament, en
festes privades o en una discoteca. El grup
desitja compartir amb tots els socis grans
moments per a fer-los bategar el cor al seu
ritme. Dos dies a la setmana els trobareu
assajant a la Nau de l’entitat. Si voleu
contactar amb ells, els responsables són: Gabri,
tel. 626 074 013 o Angy, tel. 661 641 078.
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1R SUPLEMENT
“ELS TOMBAIROTS”
ANADA A VEURE “AGOST” de Tracy Letts
Teatre Nacional de Catalunya – Sala Gran
Està previst anar-la a veure el proper

divendres 11 de maig de 2012.No

sembla cap

exageració afirmar que “Agost” va ser el gran èxit de la cartellera teatral
catalana la temporada passada. Més de dos mesos en cartell amb un ple
absolut i el reconeixement unànime de crítica i de públic avalen el muntatge
de Sergi Belbel i protagonitzat per un elenc formidable, encapçalat per Anna
Lizaran, Emma Vilarasau, Rosa Renom, Jordi Banacolocha, Abel Folk,
Maife Gil i Montse German.
Letts fa un retrat sagaç, i amb un extraordinari sentit de l’humor, de la
família occidental, amb totes les seves errades i contradiccions “Agost” es
pot considerar, sens dubte, un autèntic clàssic del nostre tepms.
Les persones que van quedar-se sense entrada tenen una nova oportunitat que
els brinden Els Pastorets del Vendrell per anar-hi. L’obra comença a les 8 del vespre i la sortida amb
autocar està prevista a 2/4 de 6 de la tarda, des de la parada d’autobusos.
El preu de l’entrada, que inclou el viatge, és de 40 €. Les places són limitades i el termini és el
proper 10 d’abril Per apuntar-s’hi, cal telefonar al Pep Bargalló (977 662 993).i fer l’ingrés de
l’import de les entrades sol·licitades a: Catalunya Caixa, compte dels Pastorets, núm.
2013.3101.51.0200020501, posant clarament el nom de la/es persones que s’hi han apuntat.
Recordem que per venir amb els Pastorets cal ser-ne soci. Si algú no ho és i vol apuntar-s’hi, pot ferho en el mateix moment d’inscriure’s. L’import de la quota és de 20 € l’any.

L’Entitat s’ha adherit a la campanya “Defensem l’Escola en Català” a la nostra comarca, per tal que
els diputats i diputades del Parlament de Catalunya votin a favor de la Llei “Defensem l’Escola en
Català per blindar el català com a única llengua vehicular de l’ensenyament”. Fins el 23 d’abril tothom
s’hi pot adherir, a títol particular o bé com a entitat.

DIFERENTS PERSONALITATS ASSISTEIXEN ALS PASTORETS
Una temporada més, diferents personalitats del món de la política ens van acompanyar. Cal destacar
la presència del Sr. Jordi Agràs i Estalella, director territorial de Cultura de la Generalitat de
Catalunya al Camp de Tarragona, el Sr. Joaquim Nin i Borredà, delegat del Govern de la Generalitat
de Catalunya al Camp de Tarragona i la Sra. Núria Figueras i Tuset, consellera de cultura del Consell
Comarcal del Baix Penedès. Així mateix també van assistir a l’espectacle. l’alcalde del Vendrell, Sr.
Benet Jané i Palau, el 1r tinent d’alcalde, Sr. Martí Carnicer i Vidal, i, entre d’altres regidors, el
regidor de Cultura de l’Ajuntament del Vendrell, Sr. Albert Solé i Galí A la mitja part van signar el
Llibre d’Or de l’entitat i van saludar personalment els actors i diferents col·laboradors. També ens
va acompanyar els dibuixants i creadors del clàssic calendari, els Sr. Juli Jordán i el Sr. Tran.

EL SR. ALBERT SOLÉ SIGNANT EL LLIBRE D’OR

LA SRA. NÚRIA FIGUERAS SIGNAT EL LLIBRE D’OR

S’HA CREAT EL COR DE CARAMELLES DEL VENDRELL
S’ha creat el Cor de Caramelles del Vendrell, amb la voluntat d’aplega tant les persones que ja
cantaven caramelles com tothom que tingui inquietuds corals o bé culturals i vulgui mantenir i
potenciar aquesta tradició i, a més a més, passar-s’ho bé. Sota la batuta de l’Anna Ibarz, el passat
dilluns, 27 de febrer, van començar els assaigs, de 9 a 10 del vespre a La Lira Vendrellenca. Qui s’hi
vulgui apuntar, només cal que s’hi presenti el proper dilluns. En principi, està previst sortir a cantar
el dissabte 7 d’abril, tarda i nit, i el diumenge 8, al matí, a la Residència d’Avis de la Muntanyeta.

SUPORT A LA CONCESSIÓ DE LA CREU DE SANT JORDI
A LA LIRA VENDRELLENCA
Com no podia ser d’una altra manera, l’entitat ha donat ple suport a la concessió de la Creu de Sant
Jordi a la Lira Vendrellenca. Després de 123 anys d’història i d’un bagatge cultural tant important,
no dubtem que són mereixedors de tant magna distinció. Per tant esperem i desitgem que així sigui.
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'HVSUpV de  DQ\V novament torna al 9HQGUHOO per VHJRQD YHJDGD la 7UREDGD
G·$UPDWV de OHV &RPDUTXHV 7DUUDJRQLQHV amb O·DVVLVWqQFLD de  DJUXSDFLRQV i un
WRWDOGHSDUWLFLSDQWVDSUR[LPDGDPHQWSURYLQHQWVGH
Alcover – &RQVWDQWt – el Pla de Santa Maria – )OL[ – la Palma G·(EUH – la Pobla de
Mafumet – O·$UERo O·(VSOXJD de )UDQFROt– Montblanc – Mont-roig del Camp – 5HXV–
5LXGHFROV – 9DOOV – Vilallonga del Camp i el Vendrell. &RP a grup FRQYLGDW els
$UPDWVGH0DQUHVD
/·KRUDULGHOVDFWHVVHUjHOVHJHQW
-   $G·GHOPDWt)RUPDFLyGHOHVWURSHVSHULQLFLDUOD7UREDGD
-   A OHV  del PDWt Sortida de OHV WURSHV a SDV ràpid i GHVILODGD SHOV FDUUHUV
d e la vila. Fotografia de grup en un lloc emblemàtic del Vendrell.
-   A OHV  del PLJGLD A la SODoD 7RELHV H[KLELFLy de cada JUXS PRVWUDQW el
SDV i manera de fer de cada SREODFLy Lliurament de la cinta commemorativa
GHOD7UREDGD
-   A  de 3 de la WDUGD ILQDOLW]DFLy de la 7UREDGD (QWUHJD de UHFRUGV
FRPPHPRUDWLXVDFDGDDUPDWLXQSHUDFDGDJUXS
-   6·KD organitzat un FRQFXUV de fotografia de la 7UREDGD /·H[SRVLFLy i
OOLXUDPHQWGHSUHPLVVHUjSHUOD)HVWD0DMRUGHO9HQGUHOOHOPHVGHMXOLRO
-   Recorregut de la 7UREDGD $SHOÃOHV )HQRVD– Pl. Orient – Orient – Prat de la
Riba – Dr. Robert – Sant 0DJt – 0RQWVHUUDW – Pl. Nova – Muralla –
&DUQLVVHULD – Sant Jordi – Av. Catalunya – 5RTXHWHV – Pont de )UDQoD –
Quatre )RQWV– 0DMRU- Pl. Vella – Alt – Pl. Nova – CafqV– Dr. Robert i Pl.
7RELHV
Per dur a terme la trobada HV preveu la SDUWLFLSDFLy voluntària i DOWUXLVWD G·XQV 
FROÃODERUDGRUV
'HV G·DTXHVW %XWOOHWt i públicament volem donar OHV JUjFLHV a WRWHV DTXHOOHV
SHUVRQHV FRPHUoRV LQG~VWULHV LQVWLWXFLRQV HWF que HQV KDQ patrocinat i KL KD
col·∙laborat HFRQzPLFDPHQW per contribuir a fer SRVVLEOH la 7UREDGD $L[t PDWHL[
el QRVWUH PpV VLQFHU agraïment a WRWHV OHV SHUVRQHV YROXQWjULHV que HQV DMXGDUDQ
DL[tFRPDWRWVHOVFRPSRQHQWVGHOD7URSDTXHSDUWLFLSaran.
8V UHFRPDQHP que HVWLJXHX DWHQWV per YHXUH les QRYHWDWV que V·KDQ LQWURGXwW a
ODWURSDDPEPRWLXGHOD7UREDGD.

PARTICIPACIÓ PER SETMANA SANTA
Com ja és tradicional, el proper 6 d’abril, la Tropa dels Armats participaran a la Processó del Silenci
del Divendres Sant al Vendrell, conjuntament amb el Misteri Eccehomo.

SOPAR DE FI DE TEMPORADA DELS PASTORETS GRANS I PICA-PICA
DELS PASTORETS INFANTILS
Com ja és tradicional, l’últim dia de representació dels Pastorets té lloc el sopar de fi de temporada,
amb tots els col·laboradors i personalitats que ens acostumen a acompanyar. Enguany novament, va
tenir lloc a la sala Pau Casals de La Lira Vendrellenca, amb la degustació de la també clàssica i típica
coca enramada del Vendrell. Gairebé 130 col·laboradors ens vàrem aplegar per acomiadar la
temporada. L’acte es va acabar amb els parlaments de rigor.
Així mateix, en acabar la representació dels Pastorets Infantils. i també, com és tradicional, es va
fer un pica-pica per a tots. En acabar, es lliurar a tots els actors una calculadora deferència de la
firma FERVE del Vendrell, detall que agraïm sincerament.

AGRAÏMENT A L’AJUNTAMENT I A LA LIRA VENDRELLENCA
Volem donar les gràcies a l’Ajuntament, al personal adscrit a la Regidoria de Cultura i al responsable
del Teatre per les seves atencions, així com a La Lira Vendrellenca per les facilitats que hem trobat
en tot moment. De tot cor, MOLTES GRÀCIES per fer la feina més fàcil i planera.

COL·LABORACIÓ EN EL CONCERT DE REIS
El passat 6 de gener, diada de Reis, va tenir lloc al Casal Familiar el Concert de Reis, en el qual els
Pastorets del Vendrell hi participen col·laborant econòmicament. En aquesta ocasió es va fer la
presentació de la Cobla Ressò dels Dansaires del Penedès del Vendrell, que van interpretar deu
sardanes. Per part de l’entitat hi va assistir el president, Pep Bargalló.

ALTRES COL·LABORACIONS DE L’ENTITAT
A) Casal Familiar amb motiu del Pessebre Vivent organitzat els dies 19, 20,21 i 22 de desembre.
B) Consell Esportiu del Baix Penedès i Club Tennis Coma-ruga Atlètic, amb motiu de la Jornada
Solidària “Esport i Cultura” el dia 10 de desembre.
C) Penya Ciclista Baix Penedès, amb motiu de la Cursa Social del Baix Penedès, el dia 5 de febrer.
D) Xatonada popular, el 5 de febrer, invitacions per a tots els nens i nenes participants als cursets
“Aprèn a fer Xató” i col·laboració en la ruleta a benefici de Càritas.

BAIXES DE L’ENTITAT
En un col·lectiu tan important de socis com és el dels Pastorets, que gairebé arriba als 1.100 socis,
és normal que després de passar una etapa per l’entitat, algun es doni de baixa. Atesa la crisi actual,
enguany les baixes s’han accentuat. El més important és que no hi ha any que, malauradament, també
hàgim de lamentar la pèrdua d’algun soci, amic o familiar. A tots els familiars, rebin en nom de la
Junta el nostre més sentit condol.

