ANY XXXIII · NÚM. 125 · DESEMBRE 2019

SUMARI

Escrit del president

Tiquet de descompte del 50%
Obsequi als nostres socis
Participació en la cavalcada dels
Reis d’Orient
Benvinguda als nous socis
Socis que ens han deixat
Càsting per als Pastorets Infantils
Més de 100 inscrits en el Carnaval
Èxit sortida Pel davant... i pel
darrera
Els caminadors xino-xano han
començat la temporada
Els Pastorets del Vendrell, entitat
socialment responsable
Participació en l’ofrena de l’Onze
de Setembre
Campanya de captació de nous socis
Dona a conèixer la teva empresa
Reunió informativa col·laboradors
Agraïment als anunciants, col·laboradors i socis.
Col·laboració jornada solidària
“Esport i Cultura”
Participació sopar solidari ESI
Col·laboració grup Pessebrista del
Vendrell i Xatonada Popular
Organització XXIV Trobada
d’Armats de les Comarques Tarragonines
La Marató de TV3
L’empresa d’autocars Hillsa patrocina el butlletí de l’entitat

977 662 993
696 446 885
C. Dr. Robert, 33
43700 El Vendrell
info@pastoretsdelvendrell.cat
www.pastoretsdelvendrell.cat
Els.Pastorets.del.Vendrell
COL·LABORA:

www.s-print.cat

Butlletí Infomatiu

Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,
Arribem les portes d’una nova temporada de Pastorets, la 2019-2020, i en
farà cinquanta-quatre d’escenificacions ininterrompudes, més de mig segle
de tradició, de cultura i de donar a conèixer el Vendrell arreu de Catalunya.
Tal com anunciem en la presentació del programa d’aquesta temporada, el
2020 el Vendrell serà la Capital de la Cultura Catalana, un esdeveniment molt
important en el qual ha d’estar a l’altura de les circumstàncies i, també, una
oportunitat per donar a conèixer la vitalitat i el teixit cultural tan important que
té la nostra vila.
Una efemèride com aquesta serà difícil que la puguem tornar a commemorar.
Per tant, crec que tothom ha d’esforçar-se perquè el 2020 sigui recordat
durant molts anys; hem de deixar el llistó ben alt i ratificar amb els diferents
actes i manifestacions culturals que el Vendrell és un referent al nostre país.
Les representacions escèniques dels Pastorets del Vendrell i dels Pastorets
Infantils tindran lloc durant el mes de gener i part de febrer i seran, segurament,
el segon acte cultural, després de la Cavalcada dels Reis d’Orient, en la qual
l’entitat també participa amb la seva carrossa i els personatges d’animació
infantil.
Crec que tot el teixit cultural hauria de contribuir-hi, començant per les
institucions i, sobretot, l’Ajuntament del Vendrell- Una ocasió com aquesta
no es tornarà a repetir; serem el mirall de tot Catalunya i, per tant, soc del
parer que s’hi ha d’invertir recursos
econòmics, cosa que no vol dir
malbaratar-los, a fi d’assegurar
l’èxit de la capitalitat.
Pel que fa a nosaltres, no dubteu
que hi posarem el màxim esforç i
dedicació, cosa que ens agradaria
veure compensada amb una platea
que cada diumenge fes goig.
Cordialment,
Pep Bargalló
President

Av. Baix Penedès, 17-19 L2
43700 El Vendrell
Tel. 977 66 51 22
info@s-print.cat
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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 marró clar).
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 2020
Per quinzè any consecutiu, com ja és tradicional i com que acostuma
a tenir tant d’èxit, adjuntem al Butlletí el calendari de l’entitat 2020.
Després d’uns quants anys, a part de canviar la portada, hem renovat
el disseny de cada mes; en aquest cas, amb indrets emblemàtics del
terme municipal del Vendrell, com també d’algun símbol representatiu.
Aquest és el present que tradicionalment l’entitat fa arribar als seus
socis, i molts ja l’esperen cada any. Si algun soci/sòcia en desitja més
exemplars, només cal que els demani al tel. 977 662 993.

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.

BENVINGUDA ALS NOUS SOCIS
Donem la benvinguda als nous socis a la gran família dels Pastorets
del Vendrell- Malgrat la crisi i les baixes que es produeixen en
qualsevol entitat, associació, agrupació... és un honor i un goig que
encara hi hagi gent que continuï confiant en l’associacionisme, en la
nostra entitat i en els nostres projectes. A tots, moltes gràcies!
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HI HA SOCIS I/O FAMILIARS QUE, MALAURADAMENT, ENS
HAN DEIXAT
En un col·lectiu de gairebé un miler de socis, 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, el 8 de setembre, a l’edat de 76 anys, del soci i amic, Josep
Huguet i Vidal, que fou actor, codirector i president de l’entitat. Als familiars
de tots els que ens han deixat, els fem arribar en nom de la Junta el nostre
més sincer condol.
Josep Huguet i Vidal

CÀSTING PER ALS PASTORETS INFANTILS
Tal com estava previst, el
dissabte 21 de setembre es va
dur a terme el càsting per als
Pastorets Infantils a la Sala Pau
Casals de la Lira Vendrellenca.
Més de 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 23 de setembre, entre els nervis dels infants, es van assignar
els papers corresponents. La foto definitiva de grup es farà el dia 26 de gener, dia de la representació, i en
el Butlletí del mes de març l’enviarem junt amb la foto individual de la prova del càsting.

Més de 100 persones inscrites en el
carnaval 2020
Anem de DISBAUXA DE LLUMS I COLORS
El 30 de setembre va tenir lloc a la Nau de l’entitat la reunió informativa per al Carnaval 2020 i, tal com
avançàvem en el passat Butlletí de setembre, el dia 15 d’octubre va finalitzar el termini per apuntar-s’hi.
Més de 100 persones s’han interessat a participar-hi amb la carrossa de l’entitat
Les persones inscrites 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 el 21, 22 i 23 de febrer de 2020.
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.

ÈXIT DE LA SORTIDA PER ANAR A VEURE

PEL DAVANT... I PEL DARRERA
El 21 de novembre un grup de gairebé 70 persones ens vam desplaçar al Teatre Borràs de Barcelona a veure
l’obra Pel davant... i pel darrera, una obra trepidant, d’entrades i sortides, amb molta coordinació i amb una
sèrie de malentesos que fa que en tot moment estiguis pendent de la situació.
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ELS CAMINADORS XINO-XANO JA HAN COMENÇAT
LA TEMPORADA

Salutacions a tots els socis i sòcies dels Pastorets.
El 18 d’octubre a la Nau de l’entitat, cap a les nou del vespre, començava la temporada dels caminadors
Xino-xano, amb el tradicional sopar de pa amb tomàquet.
Vaig recordar que feia 10 anys posava els peus en aquella primera vegada i començava a formar part
d’aquesta colla. Caminar al seu costat m’ha donat noves amistats i m’ha permès descobrir nous llocs fent
rutes com la de les esglésies del Vendrell que vam fer el dia 20 d’octubre, ideada per dos dels nostres
excel·lents guies, o repetir la coneguda i freqüentada excursió al Beu i Tanca, on vam pujar el 3 de novembre,
i també recórrer municipis com Bellvei, Clariana o l’Arboç, per caminets poc freqüentats, com vam fer el
diumenge 17 de novembre.
Abans de celebrar el Nadal i gaudir de les festes, encara sortirem dos diumenges més. El dia 1 de desembre
volem pujar a la Cova Foradada de Calafell, lloc d’especial importància, sobretot ara que investigadors de
la Universitat de Barcelona hi ha descobert restes d’entre 40.000 i 41.000 anys d’antiguitat que faran canviar
el mapa arqueològic europeu. La darrera sortida d’enguany la farem al Pont del Diable i als Pallaresos, el
diumenge 15 de desembre. Aquest curs tenim molts nous caminadors que han començat a venir a caminar
al nostre costat.
Si tu vols ser com ells i provar de caminar una mica cada 15 dies, només has de trucar o enviar un WhatsApp al
699568488 (estigues tranquil/tranquil·la: no t’atendrà una gravació ni hi ha musiqueta d’espera) i t’explicarem
el que cal fer per poder venir.
Salut i cames!
FX Vilar i
els Guies dels caminadors Xino-xano.
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PASTORETS DEL VENDRELL - ENTITAT SOCIALMENT RE SPONSABLE
Tothom coneix la vessat solidària i altruista de
l’entitat. Per això, aquesta vegada us adjuntem
informació de les campanyes de donació de sang
d’aquest mes de desembre al Baix Penedès.
Així mateix, en el programa general dels Pastorets, hem inserit, gratuïtament, informació de les ONG;
Càritas, Infermon-Oxfam, Món Tocat Baix Penedès (TOC-Trastorn Obsessiu Compulsiu);; AFANOC. (nens
amb càncer); Donants de Sang, etc., per tal de conscienciar, encara més, en la necessitat d’ajudar a aquestes
associacions, que al cap d’avall totes treballen pel bé dels altres.
Costa tan poc ser solidaris... Ajudar els altres ens fa ser, encara, millors persones!

Participació en l’ofrena floral de l’onze de
setembre
Novament la tradicional ofrenes floral de l’Onze
de Setembre, s’ha tornat a fer al cementiri del
Vendrell, a la tomba del Mestre Pau Casals.
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.

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.
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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).
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INFORMATIVA DE
COL LABORADORS
El 23 de setembre va tenir lloc la reunió informativa de
col·laboradors per comentar l’actual temporada 2019-2020, 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.

AGRAÏMENT ALS ANUNCIANTS, COL·LABORADORS I SOCIS
Volem donar les gràcies a tots els anunciants i col·laboradors que han participat en els diferents programes
i cartells de l’entitat amb els seus anuncis. Tothom comenta que ja hem sortit de la crisi, però tampoc són
temps de molta bonança i d’anar tirant coets. 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. Sincerament moltes gràcies. Sense el vostre ajut i suport no podríem
tirar endavant tots els projectes de l’entitat, no tant sols les representacions dels Pastorets, sinó totes les
seccions i activitats de l’entitat.

COL·LABORACIÓ AMB LA JORNADA SOLIDÀRIA
“ESPORT I CULTURA”

Consell Esportiu
B aix P enedès

Per novè any consecutiu, els Pastorets del Vendrell col·laborem amb la Jornada Solidària “Esport
i Cultura”, organitzada pel Consell Esportiu del Baix Penedès conjuntament amb el Regidoria
d’Esports del Vendrell, que tindrà lloc al Complex Esportiu Club Tennis Vendrell, el 14 de desembre,
de 9 a 14 h. La recaptació anirà a benefici de la Marató de TV3, per les malalties minoritàries.
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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 8 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.

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 2020 la Xatonada
Popular serà el diumenge 2 de febrer,
coincidint amb la penúltima representació
de Pastorets d’aquesta temporada.

EL VENDRELL ORGANITZARÀ LA XXIV TROBADA
D’ARMATS DE LES COMARQUES TARRAGONINES
XXIV
TROBADA D’ARMATS
DE LE S COMARQUES
TARRAGONINES

29 de març de 2020 · El Vendrell

D’acord amb l’ordre acordat entre tots els grups, l’any que ve
tocava organitzar la XXIV Trobada d’Armats de les Comarques
Tarragonines, al Pla de Santa Maria. Amb tot, atès que el Vendrell
serà la Capital de la Cultura Catalana, en la reunió de tots els grups
celebrada a Constantí, el president dels Armats, Pep Bargalló, previ
acord amb el president dels Armats del Pla de Santa Maria, va
sol·licitar el poder organitzar la Trobada al Vendrell, petició que fou
acceptada per unanimitat de tots els grups.
Per tant, el 29 de març de 2020, el Vendrell organitzarà, per tercera
vegada (1996-2012-2020) la Trobada d’Armats, i, d’aquesta manera,
esdevindrem l’única població de tota la demarcació que haurà
organitzat tres trobades.

7

Butlletí Infomatiu

Ja fa 28 anys que la nostra entitat col·labora
decididament amb la MARATÓ DE TV3,
enguany dedicada a les malalties minoritàries.
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). Les malalties minoritàries
són malalties molt poc freqüents que afecten un
màxim de 5 persones per cada 10.000 habitants
Inclouen un conjunt de malalties molt diferents entre si, però tenen un comú que acostumen a ser greus,
cròniques, progressives i discapacitants, i un 80 % són d’origen genètic. Encara avui hi ha un 40 % de les
malalties minoritàries que no tenen tractament.

MALALTIES MINORITÀRIES

L’EMPRESA D’AUTOCARS HILLSA PATROCINA EL BUTLLETÍ DE L’ENTITAT
El president de l’entitat Pep Bargalló i el propietari de l’empresa d’autocars
Hillsa, Ramon Monasterio Figueras, han signat l’acord pel patrocini del
Butlletí, de moment, per una temporada. Hillsa és una empresa d’autocars
amb seu a Sant Sadurní d’Anoia, si bé el seu propietari, el Sr. Ramon
Monasterio, és vendrellenc.
Amb aquestes quatre ratlles i, en nom de l’entitat,. volem donar les
gràcies al Sr. Monasterio per aquesta deferència. Esperem, i desitgem
que en un futur aquest acord el puguem renovar. MOLTES GRÀCIES!

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

ET PORTEM ON VULGUIS

!
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