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ANY XXXIII · NÚM. 122 · MARÇ 2019
Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,

Butlletí Infomatiu

Ja em deixat enrere una nova temporada de Pastorets, la 2018-2019, que
és alhora la 53a d’escenificacions ininterrompudes dels típics i populars
Pastorets.
Per segona temporada s’ha representat, sota la direcció d’en Jordi Urgell, El
primer Nadal dels Pastors, de Mossèn Rossend Fortunet. Cal dir que novament
ha estat molt ben acceptada pel públic assistent, que també ha valorat les
noves incorporacions artístiques i la introducció d’algun nou efecte; així
mateix, hi ha hagut un flux d’actors i actrius, que ha fet -encara més- que el
públic descobrís algun “nou talent” escènic, entre d’altres de ja reconeguda
experiència teatral, però que mai s’havien atrevit a fer Pastorets.
L’experiència de tots plegats ha estat molt positiva, sense deixar de banda, el
gruix general de col·laboradors que, entre els Pastorets Infantils i Els Pastorets
del Vendrell, sobrepassen les dues-centes persones.
A part de l’esforç dels actors i actrius, cal reconèixer explícitament el suport
de persones/col·laboradores que tot i no trepitjar l’escenari fan una feina molt
important i sorda, els que estan a l’aguait que tot surti a la perfecció, fent
algunes feines molt curoses, puntuals i precises, d’altres potser poden creure
que no és important la seva tasca, però en el conjunt del projecte artístic, és
del tot necessària i imprescindible. Totes les aportacions són importants i el
potencial humà és el pal de paller dels Pastorets del Vendrell.
Darrere d’un projecte d’aquesta importància, sempre acostumen a haverhi les inversions necessàries perquè pugui esdevenir una realitat. Per això,
aquesta temporada l’entitat també ha fet un esforç econòmic i s’han dut a
terme noves inversions, a part de fer front a les despeses ordinàries que
comporta un espectacle de l’alçada i nivell dels nostres Pastorets del Vendrell.
Per tant, novament ho repetim: moltes gràcies a tots els que ho heu fet
possible, cadascú dins la seva parcel·la. Tothom és important i necessari i,
gràcies a l’esforç de tot el col·lectiu fem el que fem i som el que som, uns
Pastorets considerats ELS PASTORETS DE CATALUNYA!
Cordialment,
Pep Bargalló
President
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
La propera Assemblea Generala Ordinària tindrà lloc el dilluns 15 del vinent mes d’abril. Adjuntem la
convocatòria corresponent i us recordem que és molt important que hi assistiu.

PARTICIPACIÓ EN LA CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT
Un any més, el grup d’animació infantil dels Pastorets, amb la seva pròpia
carrossa, ha 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 - 38 anys participant-hi
Enguany és la 77a edició i serà el 2 de juny de 2019
“L’últim diumenge de maig, amb bicicleta vaig”. Enguany...
NO. Motivat per les eleccions municipals, la festa se celebrarà
el 2 de juny. Per tant, un any més l’entitat hi participarà amb
carrossa pròpia, tal com ha fet, ininterrompudament, els últims
37 anys. Recordem que l’any passat vam assolir el segon premi
de carrosses, amb l’al·legoria de Pau i Llibertat, i el 1r premi com
a grup més nombrós. Si algú vol col·laborar en la confecció de
la carrossa d’enguany, cal que es posi en contacte amb l’Àngel
Aunion, tel. 666 044 665. I, si hi voleu participar, ja ho sabeu: el 2
de juny us esperem al pàrquing dels col·legis, això sí, s’ha de ser
soci/sòcia de l’entitat i portar la samarreta dels Pastorets (blanca o
negre). Qui encara no sigui soci dels Pastorets, se’n podrà fer allà
mateix i se li lliurarà la samarreta. En acabar, com ja és tradicional,
hi haurà un dinar de germanor a la Nau de l’entitat. Per a més
informació, podeu trucar al 977 662 993, Pep Bargalló
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ANEM A VEURE EL BALL DEL SANT CRIST DE SALOMÓ

TEATRE, DANSA, LLUM...

Tal com avançàvem en el
passat Butlletí de desembre,
està previst anar a veure
El Ball del Sant Crist de
Salomó, el diumenge 5 de
maig de 2019.
És un espectacle teatral
d’arrels medievals declarat
Element Festiu Patrimonial
d’Interès Nacional per la
Generalitat de Catalunya.
Pertany al gènere dels balls
parlats. Posa en escena uns fets llegendaris del segle XVI que la tradició popular ha mantingut fins a dia
d’avui.
Explica que, davant la fam que patia el poble i tota la comarca, un mercader salomonenc, Josep Nin,
embarcà vers Alger a la recerca de blat. Tornà amb l’aliment, però també amb la imatge d’un Crucifix que,
miraculosament, comprà per trenta monedes, després de força entrebancs.
L’obra comença a les 12 del migdia i la sortida amb autocar està prevista a dos quarts d’11 en punt, des de
la parada d’autobusos del Vendrell. L’obra s’acaba a tres quarts de 2 del migdia, aprox. El preu de l’entrada
més el viatge és de 16 €. Tenim reservades bones entrades. Les places són limitades i el termini per
apuntar-s’hi és el 25 d’abril de 2019, telefonant al Pep Bargalló (977 662 993). Malgrat aquest termini,
si amb anterioritat ja s’han ocupat totes les places, es tancaran les reserves. Qui tingui plaça ha d’ingressar
l’import de la reserva al compte dels Pastorets, al BBVA, núm.: ES65.0182.8427.4602.0000.7673, indicant
clarament el nom i els cognoms. Si algú no pot 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/sòcia de l’entitat.

PRIMER VISITAREM LA PREMSA DE LLIURA DE SALOMÓ
Abans d’anar a presenciar el Ball
del Sant Crist, visitarem la Premsa
de Lliura de Salomó, la més antiga
que existeix en actiu, enguany
celebra 400 anys (1619-2019).
El seu propietari ens farà una
explicació.

BENVINGUDA ALS NOUS SOCIS

Donem la benvinguda als nous socis a la gran
família dels Pastorets del Vendrell. Per a nosaltres és
un honor que la gent continuï confiant en la nostra
entitat i en els nostres projectes. A tots moltes
gràcies. Ara només cal que gaudiu, si és del vostre
interès, de les diferents oportunitats i seccions que
us proporciona l’entitat.
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92 INSCRITS EN LA RUA DE CARNAVAL
Gairebé 100 socis es van inscriure en la carrossa de l’entitat. Cal dir que el grup feia molta patxoca, així
com la decoració de la carrossa, una al·legoria al “CIRCUS”. 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 i els agraïm la seva participació, així com als “carrossaires i als responsables de vestuari i
complements” la seva desinteressada dedicació i treball.

VOLS UN DVD DELS PASTORETS INFANTILS I/O
DELS PASTORETS DEL VENDRELL
Aquesta temporada TV El Vendrell va enregistrar íntegrament els Pastorets Infantils i la representació del
dia 27 de gener dels Pastorets del Vendrell. Si vols algun exemplar, l’has de demanar directament, al tel.
977 66 66 02, de Ràdio i TV El Vendrell. Pots sol·licitar, al preu de 15€:
a) DVD dels Pastorets Infantils
b) DVD dels Pastorets del Vendrell, del dia 27 de gener de 2019
c) DVD de les dues representacions

CONÈIXER MÉS EL VENDRELL
Voleu conèixer més el Vendrell, i tenir un bon regal de Sant Jordi o
de la 1a Comunió per als vostres infants?
La col·laboradora de l’entitat Magda Nogués va publicar un llibre
atemporal adreçat principalment als nens i nenes d’educació
primària, però interessant per a tothom, amb un recull de relats i de
tradicions vendrellenques, amb format de conte.
En cada un d’ells descobrireu els seus racons, edificis, personatges,
la seva història, les platges, les festes i els costums de la vila. Ah!
també n’hi ha un dedicat als Pastorets. Cada un dels contes està
il·lustrat per l’artista Juli Jordan, dibuixant dels Pastorets.
Prepareu-vos, doncs, a llegir aquests relats. Esperem us agradin!
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HI HA SOCIS QUE, MALAURADAMENT, ENS HAN DEIXAT
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 especial
per la vinculació que tenia o va tenir amb l’entitat. En aquest cas cal recordar
al Josep Rafecas, de Llorenç del Penedès, president de la Federació de Grups
Amateurs de Teatre de Catalunya, que ens va deixar el 12 de desembre, a l’edat
de 69 anys. També, el Joan Viñas, germà de l’exdirector i col·laborador Pep
Vinyes, que ens va deixar el 13 de gener, a l’edat de 68 anys, i la Paquita Navarro,
mare de l’exmembre de Junta, col·laborador i actor Jordi Pla, que ens va deixar
Josep Rafecas i Jané
el 19 de febrer, a l’edat de 92 anys.
Als seus familiars i als de tots els altres socis/sòcies que ens han deixat, rebeu en nom de la junta el nostre
més sincer condol.

ANEM A VEURE

Oh, mami! Una comèdia amb final feliç

Està previst anar a veure la comèdia Oh, Mami!,
el dijous 13 de juny de 2019, al Teatre Borràs de
Barcelona Tres amigues decideixen obrir una botiga
de cup-cakes, però las cosa no acaba de funcionar
i una d’elles proposa ampliar el negoci oferint a les
clientes massatges amb final feliç a la rebotiga del
local. Però a més d’una comèdia d’embolics i situacions divertides Oh, Mami! és una recerca de la identitat
personal de la felicitat i del plaer. Comèdia amb els malentesos a ritme de vodevil modern. Direcció
d’Oriol Vila i Raquel Salvador. Repartiment: Anna Barrachina; Jofre Borràs; Artur Busquets; Octavi Pujades;
Betsy Turnez i Joana Vilapuig.
L’obra comença a 2/4 de 9 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 30 €. Tenim reservades
les primeres files de la platea. Les places són limitades i el termini per apuntar-s’hi és el 26 de maig
de 2019. Primer, cal telefonar al Pep Bargalló (977 66 29 93) 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 els cognoms. Si algú no pot 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/sòcia de l’entitat.

5

Butlletí Infomatiu

EL GRUP DE CAMINADORS XINO-XANO
ÉS UN NO PARAR
Aquest curs hem volgut fer algunes sortides fora de la nostra comarca i comarques veïnes. Una d’elles va
ser la del dia 2 de desembre a Barcelona, i encara que és del trimestre passat us l’explicaré. Es tractava de
fer una caminada urbana per descobrir una Barcelona que no fos las que tot coneixem. Els guies ens vam
posar a la feina i vam dissenyar l’itinerari que vam batejar com “Barcelona muntanya i mar”. Des de l’estació
de Passeig de Gràcia, el metro ens va portar fins al Parc de les Aigües començant l’ascensió al turó de la
Rovira per un camí amb un tram de graons per facilitar la pujada. A dalt ens esperava un petit tresor: les
bateries antiaèries de la República. Després vam seguir per dalt del turó fins al Parc Güell. Des d’allí vam
creuar tot Barcelona pel carrer Sardenya per arribar al litoral, fet que ens va permetre veure la Sagrada
Família en tota la seva majestuositat (foto 1). L’avinguda del Bogatell ens va portar fins a la platja i des d’allí
caminant pel passeig vam poder compartir amb moltíssima gent un diumenge lluminós de desembre.
Arribàvem al Fòrum una mica cansats i amb ganes de seure i dinar. Aquesta és una altra novetat d’aquest
curs. Fer una sortida al trimestre en què ens quedem a dinar (foto 2). Passat Nadal, el 13 de gener vam fer
la circular de Bonastre a Salomó, una mica més de 15 km. recorrent l’interior de la nostra comarca.
Quinze dies més tard tornàvem a visitar l’interior, aquest cop de Lleger als Arquets de Sant Jaume dels
Domenys. Una volta de poc més de 13 km. en la qual vam veure les restes de l’aqüeducte romà.
El 10 de febrer anàvem a Guimerà poble declarat Bé Cultural d’Interès Nacional . Des d’allí vam començar
una ruta circular cap a Vallfogona de Riucorb en la qual vam recórrer 16 km. (foto 3). El 24 de febrer vam
fer una sortida prou coneguda per tots: vam anar fins al Castell de la Muga i des d’allí cap a Bellvei per
tornar al Vendrell.
Fins a Setmana Santa queden dies per fer tres sortides. A Rojals des d’on anirem fins a la Mola d’Estat; a
Albinyana, per fer la ruta que ens portarà a la cova de Vallmajor i l’última, amb dinar inclòs, a Prades per
conèixer el Tossal de la Baltasana.
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.
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DIFERENTS PERSONALITATS ASSISTEIXEN ALS
PASTORETS

Diferents personalitats, alguns provinents del món de la política, ens van acompanyar aquesta
temporada a alguna de les representacions. Cal destacar la presència de Mons. Jaume Pujol i
Balcells, arquebisbe de Tarragona i primat, el Sr. Quim Nin, Vicepresident de la Diputació de
Tarragona, el Sr. Jordi Agràs, director territorial de Cultura de la Generalitat de Catalunya al Camp
de Tarragona; el Sr. Martí Carnicer, alcalde del Vendrell, la Sra. Eva Serramià, regidora de Cultura
de l’Ajuntament del Vendrell, Mn. Norbert Miracle, rector del Vendrell, i el Soci d’Honor de l’entitat
i exrector del Vendrell, Mn. Josep M. Barenys.

AGRAÏMENT A

CASAL FAMILIAR
La Lira Vendrellenca

Volem donar les gràcies a l’Ajuntament del Vendrell, al personal adscrit a la Regidoria de Cultura
i als responsables del Teatre Municipal Àngel Guimerà per les seves atencions i predisposició,
també a la Lira Vendrellenca per les facilitats que hem trobat en tot moment, i al Casal Familiar
per deixar-nos les seves instal·lacions per poder assajar. De tot cor, MOLTES GRÀCIES per a fer
possible que la feina sigui més fàcil i planera. I... fins a la temporada vinent!

SOPAR DE FI DE TEMPORADA DELS PASTORETS DEL
VENDRELL I BERENAR DELS PASTORETS INFANTILS
Com ja és tradicional, l’últim dia de representació dels Pastorets del Vendrell s’acostuma a fer,
amb tots els col·laboradors, el tradicional sopar de fi de temporada, amb la típica coca enramada
del Vendrell a la Sala Pau Casals de la Lira Vendrellenca. Enguany ens vam aplegar gairebé 200
persones i ens hi van acompanyar autoritats i socis d’honor. A les acaballes del sopar, l’equip de
Direcció, el president i els convidats, van adreçar unes paraules als assistents.
Així mateix, i atès que la representació dels Pastorets Infantils era a 2/4 de 9 del vespre, a les 6
de la tarda vam oferir un berenar molt complet a tots els actors, actrius i a algú altre més que s’hi
va afegir.
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AGRAÏMEMT ALS SOCIS, ANUNCIANTS, COL· LABORADORS, ETC.

Una vegada acabada la temporada de Pastorets, volem fer arribar ell nostre més sincer agraïment
a totes les persones, comerços, entitats, indústries, mitjans de comunicació, institucions, etc., que han
tornat a fer possible poder posar en escena els nostres típics i populars Pastorets, dels quals enguany
celebrem 53 temporades ininterrompudes i 136 anys d’història de Pastorets a la nostra vila. Una vegada
més, MOLTES GRÀCIES A TOTS i fins la propera temporada!

ACTIVITAT DELS
El diumenge, 7 d’abril, la Tropa participarà a la XXIII Trobada d’Armats de les Comarques Tarragonines,
a Constantí.
Com ja és tradicional, el 19 d’abril la Tropa dels Armats participarà en la Processó del Silenci del Divendres
Sant al Vendrell, conjuntament amb el Misteri Eccehomo de l’entitat.
Tal com es va acordar en la reunió de col·laboradors celebrada el passat 4 de març, l’entitat incorporarà,
si així ho demanen, dones a la tropa i/o percussió, sempre que segueixin els tràmits corresponents.
Recordem que mai s’havia adreçat cap dona de manera oficial a l’entitat per a poder formar part del
grup, per tant, en cap moment l’entitat els havia negat entrada, tal com alguns polítics van assegurar
públicament.

XX ANIVERSARI DE LA RECUPERACIÓ DEL
MISTERI ECCEHOMO
(1999-2019) Vols recordar els actes?
El 19 de març de 1999, el Sr. Jaume Domingo va
enregistrar diferents actes de presentació de l’esmentat
Misteri. Amb aquest motiu, el dia 11 d’abril de 2019, a
les 9 del vespre, al Casal Familiar passarem les imatges
d’aquest esdeveniment, així com algun fragment de la
cantada de Caramelles del dia 21 de març de 1999, per
part del Cor de Caramelles dels Pastorets del Vendrell.

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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Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,
Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Una vegada acabada la temporada 2018-2019 de Pastorets, em plau convocar-te a
l‛Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el dilluns 15 d‛abril de 2019, a les 9 del vespre,
a la Sala d‛Activitats a la Nau Polivalent de l‛entitat, al Polígon La Cometa.

ORDRE DEL DIA
1 - Lectura i aprovació de l‛acta de l‛última reunió general.
2 - Estat de comptes, presentació i aprovació, si escau.
3 - Informació de la temporada 2018-2019.
4 - Projectes per a la temporada vinent 2019-2020
5 - Torn obert de paraules.
Tot esperant la teva assistència, rep una cordial salutació,

Pep Bargalló
President
El Vendrell, 12 de març de 2019
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