SUMARI

ANY XXXV · NÚM. 130 · MARÇ 2021

1965-1966/2020-2021

Escrit del president
Assemblees General Ordinària
i Extraordinària

Butlletí Informatiu

Col·laboració amb els Reis
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No hi haurà la tradicional Festa de la Bicicleta

En primer lloc, esperem i desitgem que estigueu tots bé de salut.

Bona acollida en la gratuïtat
dels anuncis

Ja fa un any de la maleïda pandèmia. Un virus que ha capgirat totes les
expectatives, previsions, organigrames, etc. que teníem o preveiem. Qui s’ho
podia pensar?. Ningú!

Novetats en la burocràcia de
l’entitat
Adquisició de dues il·lustracions referents a l’entitat

Com a entitat, durant aquest any ens hem vist limitats a l’hora d’organitzar les
nostres activitats o de participar-hi, i també n’hem hagut d’anul·lar.

Anem a veure Carlos Latre
One Man Show

Però, per desgràcia, això no s’ha acabat. Malgrat les vacunes, no s’albira un
final proper. Per això, una de les preocupacions i inquietuds que tenim, és
Processó divendres Sant
la continuïtat de les representacions dels nostres Pastorets, no tan sols
Reflexions del responsable del per la incògnita de si es podran o no escenificar la temporada 2021-2022,
grup de caminadors Xino-Xaque també, sinó per la resposta i predisposició que puguem tenir de tots
no
els nostres col·laboradors, més de 150 persones. Després d’una o dues
temporades de parada escènica, creiem que és un handicap important i pot
costar molt de poder tornar-ho a posar tot en marxa... (o no). No obstant
977 662 993 això, amb l’ajut, constància i bona voluntat de tots plegats creiem que ho
696 446 885 podrem superar, almenys això és el que esperem i desitgem.
C. Dr. Robert, 33
43700 El Vendrell
info@pastoretsdelvendrell.cat
www.pastoretsdelvendrell.cat

COL·LABORA:

www.s-print.cat

Amb motiu dels 30 anys de la recuperació dels Armats per part de l’entitat, us
adjuntem un especial que, com a excepció, per si algú el vol guardar, l’enviem
a tots físicament i no per e-mail o correu electrònic.
No obstant tot això, el pitjor de tot plegat, són les persones que ens han
deixat, moltes, masses, i entre elles, alguns socis i sòcies de l’entitat. També
n’hi han que se n’han sortit molt bé i d’altres que estan en aquest procés. Als
familiars de tots els que ens han deixat, pel motiu que sigui, els fem arribar en
nom de la Junta el nostre més sincer condol.
Cordialment,

Av. Baix Penedès, 17-19 L2
43700 El Vendrell
Tel. 977 66 51 22
info@s-print.cat

Pep Bargalló i Jané
President

ASSEMBLEES GENERALS ORDINÀRIA I
EXTRAORDINÀRIA
Ens plau adjuntar-vos convocatòria de les properes Assemblees
Generals Ordinària i Extraordinària que tindran lloc, el dissabte 22 de
maig, a 2/4 de 6 de la tarda, a la Nau de l’entitat. Us recordem que és
molt important que hi assistiu.
Assemblea any 2020
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COL·LABORACIÓ AMB ELS REIS D’ORIENT
L’entitat ha participat en el projecte alternatiu dels Reis d’Orient, prestant
material i col·laborant econòmicament amb un anunci en el programa
d’actes i amb una lona publicitària de 4X3 m col·locada a un costat de l’escenari.

NO HI HAURÀ LA TRADICIONAL FESTA DE LA BICICLETA

La Festa de la Bicicleta, enguany no serà possible tal com tradicionalment sempre s’ha celebrat.
S’haurà de reinventar, d’acord amb el contingut de la reunió mantinguda per la plataforma Zoom
amb el regidor de Festes Sr. Soriano. S’està estudiant un projecte alternatiu, si bé la participació
de carrosses està totalment descartada.

BONA ACOLLIDA EN LA GRATUÏTAT DELS ANUNCIS
Tal com indicàvem en l’escrit de presentació del passat Butlletí de desembre,
per tal de donar a conèixer l’activitat alternativa a les representacions, el
Poema de Nadal, vam confeccionar un programa en el qual tots els anuncis
i col·laboracions s’hi van inserir de forma totalment gratuïta. Aquesta
consideració, atesa la situació econòmica del comerç, hostaleria, restauració,
etc. ha motivat moltes felicitacions per part de socis i anunciants. Cosa que
agraïm sincerament.

Novetats en la burocràcia de l’entitat

Després de gairebé 10 anys, la pàgina web de l’entitat està en fase d’actualització i modernització.
Així mateix, també hem canviat el programa general de la comptabilitat, que ara és més modern
i àgil. També s’ha creat un compte d’Instagram.

ADQUISICIÓ DE DUES IL·LUSTRACIONS
REFERENTS A L’ENTITAT

Tècnicament es diu: abstraccions geomètriques
de la cultura popular catalana, dins d’un projecte
anomenat: colors.cat. Son obres de l’artista
vendrellenc Xavi Quesada Bachs. Representa el
Llucifer dels Pastorets i un armat. El cost total ha estat
de 150 € que l’autor a donat a la Marató de TV3. Un
gest que l’honora, a la vegada que el felicitem per
aquesta encertada iniciativa.
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ANEM A VEURE CARLOS LATRE - ONE MAN SHOW
Un veritable espectacle que t’omplirà
d’energia, creativitat i bon rotllo

Està previst anar a veure el monòleg Carlos Latre – One
man schow, el dimarts 22 de juny de 2021, al Teatre
Coliseum de Barcelona. Carlos Latre fa un repàs de
tota l’actualitat del país a través de brillants imitacions
dels personatges més de moda. Un monòleg en el
qual Latre aconsegueix en tan sols 75 minuts imitar
fins a 100 personatges diferents. Una autèntica
bogeria: Messi, Pedro Sánchez, Salvador Illa, Fernando
Simón, etc. Carlos Latre es desdobla en una infinitat
de personatges creant paròdies inimaginables que
mantenen a l’espectador a la vora de col·lapse. Deixa’t
sorprendre!
L’actuació 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 especial) és de 35 €.
Tenim reservades les primeres files de la platea. Les
places són limitades i el termini per apuntar-s’hi és
el 31 de maig de 2021. Primer, cal telefonar al Pep
Bargalló (977 66 29 93 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 els cognoms. 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 l’autocar està complet es
tancaran automàticament les reserves. Recordem que per venir a veure l’actuació cal ser soci/
sòcia de l’entitat.
Aclariments:
a) Anirem amb un autocar de 65 places, si bé només ocuparem 30 seients.
b) Tenim reservades 30 entrades. Una vegada exhaurides, encara que no sigui el termini
establert del 31 de maig, es tancarà la inscripció.
c) Quant sigui el moment, segons les prescripcions sanitàries, s’hi anirà o no. A qui hagi
fet la reserva i hagi pagat, si no hi anem, se li reembossaran els diners.
d) Caldrà prendre totes les mesures de seguretat i higiene que estiguin en vigor el mes
de juny. Esperem que les coses estiguin molt millor, que hi puguem anar i... poder riure
una estona.

ENGUANY TAMPOC SE CELEBRARÀ LA
PROCESSÓ DEL DIVENDRES SANT
Per segon any consecutiu, no se celebrarà la Processó del Divendres Sant. No obstant això,
enguany s’esdevenen 30 anys de la recuperació dels Armats per part dels Pastorets del Vendrell
(1991-2021). Per això, us adjuntem un especial d’aquest aniversari en el qual hem aprofitat per a
fer una breu història dels Armats del Vendrell.
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REFLEXIONS DEL RESPONSABLE DEL GRUP DE CAMINADORS XINO-XANO
L’any 2009 no hi havia telèfons intel·ligents amb infinitat d’aplicacions per seguir rutes de muntanya amb
facilitat, ni GPS amb els quals orientar-se és cosa de nens. Malgrat tot, va ser aquell estiu que vaig començar
a pensar que volia fer el “Camino de Santiago”. No havia caminat mai, no coneixia cap caminador i el món
de l’excursionisme era completament desconegut per a mi. Però se m’havia posat aquella idea al cap i ho
volia provar.
Calia entrenar si volia caminar 780 km. amb certes garanties. El pla era senzill: sortiria sol cada cap de
setmana a recórrer els camins propers al poble que ja coneixia. Arribat el setembre ja havia fet algunes
rutes assenyalades al terme del Vendrell: el camí de Calafell, camí de la Pedregosa, fondo del Galet, camí
d’en Bassa i d’altres.
Un dia, remenant llibres a cal Mitjans vaig descobrir “La guia negra” un recull d’excursions pel Baix Penedès
i la serra del Montmell que s’havia editat el mes de maig d’aquell mateix any. Aquest llibre va eixamplar
els meus horitzons una mica més, però aventurar-me a anar tot sol cap a zones més llunyanes em feia més
respecte.
No sé si va ser a finals d’octubre o a principis de novembre quan vaig descobrir els Caminadors Xino-xano.
Era just el que necessitava. Cada 15 dies podia sortir a caminar amb la tranquil·litat que et dona un bon
guia com el Pere i ja no anava sol. Ara gaudia de la companyia d’una bona colla de gent, presidida per la
Teresa Maria.
Aquest any ja en fa onze que va passar tot això i els meus peus han trepitjat infinitat de camins.
L’any 2010 va ser un any Sant Jacobeu perquè el 25 de juliol (Sant Jaume) cau en diumenge i aquest any
2021 ho torna a ser.
La dèria de caminar em va embruixar tant que cada any, durant algun moment de l’estiu, he recorregut un
camí diferent per anar a Santiago, el camí francès, el del nord, el camí primitiu, el de la costa, el camí català,
el camí portuguès, el camí sanabrès...
Si aquell curs 2009-2010 no hagués conegut els Xino-xano, mai hauria caminat com ho vaig fer l’estiu del
2010, sortint el 27 de juliol del Vendrell i arribant el 19 d’agost a Santiago de Compostela.
Davant la impossibilitat de poder relatar sortides i excursions que no podem fer per culpa de la pandèmia,
aprofito aquest espai per donar les gràcies a tots els que heu fet possible l’existència del grup de
caminadors Xino-xano.
Gràcies, gràcies i gràcies!
Les fotos que adjunto són amb la colla d’aquell 2010. Una de la sortida a Marmellar i l’altre d’Aiguaviva.
Salut i cames!
FX Vilar
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Benvolguda amiga, sòcia i col·laboradora,
Benvolgut amic, soci i col·laborador,
Una vegada acabada la temporada 2020-2021, em plau convocar-te a l‛Assemblea General
Ordinària que tindrà lloc el dissabte 22 de maig de 2021, a 2/4 de 6 de la tarda, 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 2020-2021.
4 - Torn obert de paraules.
Tot seguit, es durà a terme l‛Assemblea General Extraordinària, amb el següent

ORDRE DEL DIA
1 - Convocatòria d‛eleccions.
2 - Presentació de les candidatures.
3 - Exposició dels programes de les candidatures presentades.
4 - Votació d‛una candidatura
5- Torn obert de paraules.
Tot esperant la teva assistència, rep una cordial salutació.

Pep Bargalló i Jané
President
El Vendrell, 25 de març de 2021
* Cal tenir en compte l‛art. 13.4 dels Estatuts de l‛entitat: “Una vegada convocades les eleccions, qualsevol soci
podrà presentar la seva candidatura amb llista tancada, encapçalada pel que es proposa com a president/a i
avalada per un 2% dels socis, que serà lliurada a la Secretaria de l‛associació”.

D r. R o b e r t , 3 3 - Te l . 9 7 7 6 6 2 9 9 3 - 4 3 7 0 0 E L V E N D R E L L
www.pastoretsdelvendrell.cat - info@pastoretsdelvendrell.cat

