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Butlletí Infomatiu

Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,
Ja tornem a estar a les portes d’una nova temporada de Pastorets, la 20182019, i en farà cinquanta-tres d’escenificacions ininterrompudes, més de
mig segle de tradició, de cultura i de donar a conèixer el Vendrell arreu de
Catalunya.
Quantes persones no han passat en aquests anys i quantes, malauradament,
hem deixat enrere?. Algunes per llei de vida, altres s’han quedat pel camí
quan no els tocava... i és una injustícia, però -per molts tombs que hi donemno en traurem l’entrellat.
Són milers els col·laboradors que han ajudat a escriure la història dels nostres
Pastorets. Amb el seu granet de sorra han contribuït a enaltir-los, a ser
reconeguts com un dels millors espectacles tradicionals nadalencs de tot
el territori català i, a casa nostra, ser molt ben considerats i valorats com a
l’entitat cultural de referència. Això, afegit a les inquietuds d’aquests anys de
renovar, canviar, ampliar, modificar, etc., i de no cenyir-se, de dalt a baix, a una
obra d’un autor consagrat, ha fet que els nostres Pastorets siguin diferents
del demés que es representen en altres llocs.
Enguany hem tornat als orígens i, per això, representem la mateixa obra de
la passada temporada, amb petits retocs tècnics, algun canvi de muntatge,
la introducció d’algun nou efecte i un afegitó en el text del quadre L’encís
d’una rondalla, del pròleg, amb la incorporació de dos nous personatges de
reconegut prestigi i vàlua, com són Carles Casals i el seu fill Pau, escenificant
el seu pas, l’un com a músic i l’altre com a actor en l’obra Los pastorcillos en
Belén que es va representar al Vendrell, l’any 1883.
Per tot plegat, ara és l’hora de fer lluir l’esforç de mesos d’assajos, de
coordinació, de preparatius, de reunions i de tot el que comporta posar en
escena un gran espectacle com aquest. Ara només ens cal la vostra presència
al teatre i emplenar el pati de butaques, que us ho passeu molt bé i que
gaudiu d’aquesta tradició. Mantinguem i potenciem el
nostre llegat, contribuïm a donar a conèixer la nostra
riquesa cultural, col·laborem-hi, participem-hi i, tal com
deia Pau Casals, conserveu aquestes tradicions que són
l’ànima de la nostra terra.
Cordialment,
Pep Bargalló
President
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TIQUET DE DESCOMPTE DEL 50%
Novament, enguany us adjuntem dos tiquets de descompte del 50 % del valor de l’entrada, un que es pot
utilitzar només per a la representació dels Pastorets Infantils (color blau) i un altre que només es pot fer
servir per a qualsevol de les quatre representacions dels Pastorets del Vendrell (color rosat). Recordem
que aquests tiquets són una deferència de l’entitat als seus socis: per això, agrairem que se’n faci un
bon ús, atès que, en principi, la seva destinació és personal. Cal tenir en compte que aquests tiquets es
podran descomptar en una entrada (no acumulable), sempre que n’hi hagi per al dia sol·licitat, els dies
de representació a la taquilla del teatre, a partir d’una hora abans de començar. Recordem que les entrades
també es poden reservar, per a qualsevol de les representacions, al tel. 977 662 993 o al correu electrònic
info@pastoretsdelvendrell.cat (fins a 24 hores abans de la representació). L’aforament del Teatre és limitat.

Obsequi als nostres socis: Calendari de l’entitat 2019 i
calendari de butxaca 2019-2022
Per catorzè any consecutiu, com ja és
tradicional i com que acostuma a tenir tant
d’èxit, adjuntem al Butlletí el calendari de
l’entitat 2019, en el qual només s’ha canviat
el disseny de la portada. Cada mes de l’any
representa un passatge dels Pastorets.
Aquest és el present que tradicionalment
l’entitat fa arribar als seus socis, i molts ja
l’esperen cada any. Si algun soci en desitja
més exemplars, només cal que els demani
al tel. 977 662 993.
Així mateix i, com cada quatre anys, us
adjuntem el calendari de butxaca 20192022.

PARTICIPACIÓ EN LA CAVALCADA
DELS REIS D’ORIENT
Un any més, el grup d’animació infantil dels Pastorets participarà activament en
la Cavalcada dels Reis d’Orient el dia 5 de gener amb la seva pròpia carrossa i
sonorització. Enguany l’entitat també hi ha col·laborat amb un anunci en el seu
programa d’actes.

HI HA SOCIS I/O FAMILIARS QUE, MALAURADAMENT,
TAMBÉ ENS HAN DEIXAT
Cada trimestre, per desgràcia, ens trobem que hem de lamentar la pèrdua d’algun associat o familiar
relacionat amb l’entitat. En aquest cas cal destacar la mort, als 69 anys, del soci i amic Joan Rossell i Altet.
En nom de la Junta fem arribar el nostre més sincer condol a la família i amics de tots els que ens han deixat.
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ELS CAMINADORS XINO-XANO JA HAN COMENÇAT
LA TEMPORADA
Per al diumenge 18 de novembre al matí, les prediccions dels mòbils assenyalaven pluja; la Gemma Puig
deia pluja i el nostre meteoròleg confirmava pluja. Malgrat tot, el dissabte 17 de novembre uns quants guies
dels Xino-xano van sortir per preparar la ruta a les Peces, i ens vam mullar. Tot això va fer que prenguéssim
la decisió de posposar una setmana la sortida, havent-hi 30 caminadors apuntats. El diumenge va fer un sol
espectacular tot el matí. Resignació. Les activitats a l’aire lliure tenen aquestes coses!
Però comencem pel començament. Aquest any vam iniciar el curs el dia 21 d’octubre amb una caminada
per visitar el poble veí de Calafell. Va ser una sortida senzilla, sense gaire desnivell i en la que vam gaudir
d’un bonic dia de finals d’estiu.
El divendres següent vam compartir la vetllada uns 50 caminadors del grup en el tradicional sopar d’inici
de curs organitzat per la Junta presidida pel Pep Bargalló. Un sopar senzill: pica-pica, pa amb tomàquet,
embotit, postres, aigua, vi, cafè i licors.
El primer diumenge de novembre vam agafar els cotxes per fer la ruta de la Cova de l’olla, situada al voltat
d’Aiguaviva. Degut a les pluges, hi havia algun tram una mica complicat, però la gran majoria del grup va
arribar fins a la cova sense cap problema.
Mentre escrivim aquestes ratlles pensem en les tres sortides que queden per fer aquest trimestre, La que
vam posposar de les Peces que farem el diumenge 25, una sortida urbana el dia 2 per conèixer Barcelona
d’una manera diferent i l’anada a Sitges el dia 16 per pujar fins al temple budista.
Si ens voleu acompanyar, és ben senzill: Envieu un WhatsApp o truqueu a FX Vilar al 699 568 488.
Salut i cames!
Guies dels caminadors Xino-xano.

PASTORETS DEL VENDRELL - ENTITAT SOCIALMENT RE SPONSABLE
Tothom coneix la vessat solidària i altruista
de l’entitat. Per això, aquesta vegada us
adjuntem
informació
d’OXFAM
Intermon
(deferència d’Autocars del Penedès) sobre el
comerç just. Malauradament aquesta ONG actualment no té local i estan buscant que algun propietari,
desinteressadament, els cedeixi un espai per una temporada, com han anat gaudint fins al dia d’avui.
Esperem que n’aconsegueixin un ben aviat. Així mateix, l’Associació de Donants de Sang del Baix Penedès,
informa sobre la donació de Sang del dissabte 29 de desembre. Costa tan poc ser solidaris... Ajudar els
altres ens fa ser, encara, millors persones!
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Participació en l’ofrena floral de l’onze de
setembre
A diferència dels altres anys, l’ofrena floral de
l’Onze de Setembre, que tradicionalment es
feia a la tomba del Mestre Pau Casals, enguany
s’ha traslladat al monument que hi ha a la
plaça Nova. Diferents membres de la Junta
dels Pastorets i dels Armats del Vendrell van
participar-hi, per tal de reivindicar la figura del
Mestre com a lluitador i defensor dels drets
del homes i per la pau dels pobles.

SINISTRE A LA NAU DE L’ENTITAT

El passat 30 d’octubre un cotxe es va desviar del recorregut habitual i va anar a estavellar-se contra
la paret que hi ha a la part posterior de la Nau, entre la vorera i el pati, Afortunadament, ningú no
hi va prendre mal de consideració, però el cotxe va patir molts desperfectes, de la qual cosa es
van encarregar la Policia Municipal i una ambulància dels SEM. Actualment ja està tot reparat i ha
anat a càrrec de l’assegurança del vehicle.

estat del sinistre

estat actual

CAMPANYA DE CAPTACIÓ DE NOUS SOCIS
Fes-te’n soci per menys de 0,06€ al dia

FES-TE’N
SOCI

Ja sabem que no són temps gaire fàcils per encetar una campanya de captació
de nous socis, però creiem que malgrat les dificultats econòmiques podem
trobar-ne de nous (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 d’intentar... no
ens podem quedar aturats! Tenim projectes i s’han de tirar endavant. Volem
deixar constància que, en temps complicats com aquests els ajuts són més
considerats i valorats.

T’AGRADARIA FORMAR PART DELS
Tropa o percussió?
Si aquesta propera temporada vols formar part dels Armats del Vendrell, com a tropa o bé a la percussió
(tabal o bombo), només cal que et posis en contacte amb el president dels Armats, Pep Bargalló, al tel.
977 662 993 o 696 446 885. Els Armats del Vendrell és una formació oberta a tothom, si bé com a totes les
agrupacions hi ha unes normes, i cal conèixer-les.
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CÀSTING PER ALS PASTORETS INFANTILS
Tal com estava previst, el
dissabte 22 de setembre es va
dur a terme el càsting per als
Pastorets Infantils a la Sala Pau
Casals de la Lira Vendrellenca.
Gairebé quaranta nens i nenes
de 6 a 14 anys s’hi van presentar,
prèvia recollida de les bases
corresponents. Després d’un
acurat treball per part de la Direcció Artística, el dilluns 24 de setembre, entre els nervis dels
infants, es van assignar els papers corresponents.

´

GAIREBE 100 PERSONES INSCRITES EN
EL CARNAVAL 2019

Anem de FANTASIA DE CIRC
El 17 de setembre va tenir lloc a la Nau de l’entitat la reunió informativa per
al Carnaval 2019 i, tal com avançàvem en el passat Butlletí de setembre,
el dia 7 d’octubre va finalitzar el termini per apuntar-s’hi. Gairebé 100
persones s’han interessat a participar-hi amb la carrossa de l’entitat
Les persones inscrites aviat rebran un correu electrònic en el qual se’ls
explicarà com ho han de fer per anar-se a emprovar el vestit (per això, cal
estar a l’aguait). Recordem que els dies que l’entitat participarà en el Carnaval del Vendrell i comarca, són:
l’1, el 2 i el 3 de març de 2019.
Ja hem començat a treballar en el disseny de la carrossa i, més endavant, iniciarem els treballs corresponents.
Si algú està interessat en donar un cop de mà, cal que es posi en contacte amb l’Àngel Aunion, al telèfon
mòbil 666 044 665.

`

El 25 d’octubre un grup de gairebé 70 persones ens vam
desplaçar al Teatre Poliorama de Barcelona a veure l’obra
Maremar, teatre, paraula, dansa i cançó, a càrrec del grup Dagoll
Dagom, que va deixar bocabadats a tots els assistents. L’obra
dirigida per Joan Lluís Bozzo, va ser del grat de tothom. Molt
bona actuació dels actors, escenografia sòbria però contundent
i una música penetrant barrejada amb la dansa, van aconseguir
una plasticitat acurada. En finalitzar alguns socis es van fer una
foto de record amb el director davant del plafó de Maremar, al
vestíbul del teatre, moment que vam aprofitar per convidar-lo a
venir a presenciar els nostres Pastorets.
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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 en
principi hi esteu interessats o desitgeu més
informació, telefoneu al 977 662 993 o 696
446 885 (Pep Bargalló).
També està disponible el patrocini d’aquest
Butlletí.
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BENVINGUDA ALS NOUS SOCIS
Donem la benvinguda als nous socis a la gran família
dels Pastorets del Vendrell. Hem de tenir present
que la crisi general que en afecta a tots plegats,
i que malgrat els indicis que diuen que en 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!

INFORMATIVA DE
COL LABORADORS
El 24 de setembre va tenir lloc la reunió informativa de
col·laboradors per comentar l’actual temporada 2018-2019, i
també es va fer el repartiment dels papers als actors i actrius
dels Pastorets del Vendrell i dels Pastorets Infantils del Vendrell
que feia un parell de dies havien participat en el càsting. Cal
dir que l’afluència de col·laboradors a la Sala Pau Casals de
la Lira Vendrellenca va ser molt important. Després d’unes
paraules de benvinguda del president, la Direcció Artística va
explicar a grans trets com funcionaria la temporada, tant dels
petits com dels grans i, finalment, es van repartir els papers i
també els calendaris d’assajos.

ESTÀ PREVIST ANAR A VEURE

L’entitat té previst anar a veure, el proper mes
de maig de 2019, el Ball Parlat del Sant Crist
de Salomó. És un espectacle teatral d’arrels
medievals. Pertany al gènere dels balls parlats,
de molta tradició a les comarques del Camp de
Tarragona. Per tant, cal estar a l’aguait del proper
Butlletí del mes de març en el qual donarem
informació detallada per a les persones que
puguin estar interessades a assistir-hi.
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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·labora
amb l’ONG Esport Solidari Internacional, que presideix el vendrellenc Sr. Josep
Maldonado. Amb aquest motiu, el divendres 9 de novembre es va celebrar en
un hotel de Barcelona el tradicional Sopar Solidari de Nadal, en el qual es van
aplegar 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. Tots els fons que es van recollir van
adreçats a l’ONG Esport Solidari Internacional, que treballa, sobretot, per als
nens i nenes d’Àfrica.

SIGNATURA D’UN CONVENI AMB EL CONSORCI PER A
LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
10% de descompte presentant el carnet Voluntariat per la Llengua

L’entitat ha signat un conveni amb el Consorci
per a la Normalització Lingüística en el qual, entre
d’altres, es compromet a promoure l’ús social del
català com a llengua pròpia i oficial de Catalunya,
i a facilitar informació als nostres associats sobre
els cursos de català, i altres programes i activitats de foment de l’ús de la llengua catalana que organitzi
l’Oficina de Català del Vendrell. Així mateix, es compromet a promoure i a facilitar la participació en el
programa Voluntariat per la Llengua (VxL) entre els nostres socis i oferir un 10 % de descompte per persona
en l’adquisició d’entrades per a les representacions dels Pastorets del Vendrell (caldrà presentar el carnet
de VxL).

COL·LABORACIÓ AMB EL GRUP
PESSEBRISTA DEL VENDRELL
I AMB LA XATONADA POPULAR
Com cada any, l’entitat col·labora en diferents iniciatives locals o comarcals. En aquest cas, cedeix
gratuïtament al Grup Pessebrista del Vendrell un espai de mitja pàgina a tot color, en el programa general.
Quant a la Xatonada Popular, a més d’una
pàgina a tot color, l’entitat regala unes 300
invitacions infantils per assistir a qualsevol
representació dels Pastorets a tot els nens i
nenes que participin en els cursets infantils
“Aprèn a fer xató”. Recordem que el 2019 la
Xatonada Popular serà el diumenge 3 de
febrer, coincidint amb l’última representació
de Pastorets d’aquesta temporada.
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ASSITÈNCIA A
L’ASSEMBLEA DE LA
I A LA TROBADA DE GRUPS DE PASTORETS DE CATALUNYA
El 20 d’octubre es va celebrar, al Teatre de Sarrià de Barcelona,
l’Assemblea General Extraordinària de la Coordinadora de
Pastorets de Catalunya i, també, la Trobada de Grups de Pastorets
de Catalunya, El principal punt que s’hi va tractar es va presentar
amb l’anunciat “Els drets d’autor explicats per l’SGAE, què en vols
saber?” tema que amoïna tots els grups de teatre amateurs. Per
part dels nostres Pastorets hi va assistir el president, Pep Bargalló,
i el cap de luminotècnia, Pep Vinyes.

16 de desembre de 2018

Ja fa 27 anys que la nostra entitat col·labora decididament
amb la MARATÓ DE TV3, enguany dedicada al càncer.
Hi aportem logística i hi enviem fons. Per això us
demanem que sigueu solidaris i hi col·laboreu (podeu
fer un ingrés al compte de la Marató a CaixaBank;
ES94.2100.0555.34.0202122222 i, per als nostres socis
de l’estranger, a més a més, BIC: CAIXESBBXXX). El
càncer és la primera causa de mort a Catalunya entre
els homes i la segona entre les dones . Cada dia moren
28 persones de càncer, és a dir, més de 10.000 a l’any.

Gràcies a la investigació biomèdica a Catalunya la supervivència al càncer ha crescut un 7 % en els últims
10 anys i la mitjana se situa actualment en el 55 %. Però malgrat els avenços que s’han fet en tractaments,
mètodes de diagnòstic i prevenció, la incidència del càncer segueix sent molt alta: 1 de cada 2 homes i
1 de cada 3 dones tindran càncer al llarg de la seva vida.
Cal seguir investigant per millorar la supervivència de les persones que tindran aquesta malaltia.

AGRAÏMENT ALS ANUNCIANTS, SOCIS I COL·LABORADORS
Volem donar les gràcies a tots els anunciants i col·laboradors que han participat en els programes i cartells
de l’entitat amb els seus anuncis. Sabem que encara no estem en temps de bonança total i, per això,
aquestes col·laboracions són encara més valorades i considerades. També fem extensiu aquest agraïment
als socis que continuen oferint-nos el seu suport incondicional i són fidels a l’entitat.

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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