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El 2020 el Vendrell esdevindrà Capital de la Cultura Catalana,

un projecte que donarà a conèixer la riquesa patrimonial i

cultural de la vila.

Per celebrar aquest esdeveniment, et volem convidar a

participar en una exposició d’art postal.

 

L’Art postal, un moviment que s'inicia als anys seixanta, és un

intercanvi d'art a través del correu; és, sobretot, comunicació.

Ambdós aspectes, art i comunicació, es fonen en l'enviament

postal.

Les obres presentades s'exposaran al llarg del 2020
en una sala d'exposicions.
A més, totes les obres es penjaran a la web
www.elvendrell.net

tria un tema1.

agafa una cartolina i converteix-la en art2.

El termini de presentació de les obres finalitzarà
el  3 de febrer de 2020.
 
Enviar les obres a:
Regidoria de Cultura
La Rambla, 24
43700 El Vendrell (Tarragona)

envia-la3. 4. l'exposem

GASTRONOMIA

PENSAMENT I LLETRES
ARTS PLÀSTIQUES

I ESCÈNIQUES PATRIMONI

TO:
Regidoria de Cultura

La Rambla ,  24
43700 El Vendrel l  (Tarragona)

COM PARTICIPAR-HI?

Les mides de la cartolina han de ser 15 x 10,5 cm. La tècnica és lliure.
 
A la part del darrere hi han de constar el remitent (nom, país i correu electrònic) i el destinatari.

FROM: Anna García ·  Barcelona ·  annagarcia@hotmai l .com



EL VI
El vi i el cava són dos productes excel·lents que s’elaboren al Vendrell i a la comarca del Baix Penedès i que formen part de la
regió vinícola DO Penedès. Els cellers i les cooperatives ofereixen una generós assortit de vins i caves, fruit d’una acurada
selecció dels ceps de les varietats d’aquesta zona. Per als vins blancs i caves, es cultiven el macabeu, el xarel·lo, la parellada i el
chardonnay; per als vins negres, l’ull de
llebre, el merlot i el cabernet sauvignon. 
Aquest ampli ventall de raïm atorga gran qualitat, riquesa, equilibri, aroma i graduació al vi i al cava, i els fa
ideals per acompanyar la gastronomia local i tradicional.

GASTRONOMIA

EL XATÓ
El xató és un plat popular elaborat a base d’escarola, salsa arromescada i altres ingredients. Els restaurants integrats en la Ruta
del Xató l’ofereixen durant els mesos d’hivern.
El primer diumenge de febrer se celebra, a la Rambla del Vendrell, la Xatonada Popular, una diada gastronòmica que ofereix la
possibilitat de degustar aquest plat típic.

PENSAMENT  I LLETRES

ARTS PLÀSTIQUES I ESCÈNIQUES

ÀNGEL GUIMERÀ
Àngel Guimerà és l'únic dramaturg i poeta català del segle XIX que traspassa fronteres a escala europea. Fou un dels exponents
més destacats de la Renaixença de les lletres catalanes a la fi del segle XIX, gràcies a la seva extensa obra, notable per unir a
una aparença  romàntica els elements principals del  realisme. La seva activitat literària va transcórrer paral·lelament al seu
compromís catalanista, convertint-se, en vida, en home-símbol.  
Cal Ximet, la Casa Museu d’Àngel Guimerà al Vendrell, on l’artista hi passà bona part de la seva infantesa, és un homenatge de la
ciutat a la figura del mestre, i permet ressituar-lo al lloc que li correspon.  
“Som i serem gent catalana, tant si es vol com si no es vol, que no hi ha terra més ufana sota la capa del sol”.

Àngel Guimerà

LA CERÀMICA
Les primeres referències dels tallers terrissaires del Vendrell daten del 1879. Aquestes indústries havien d’estar fora de les
muralles de la vila, que aleshores envoltaven el nucli, per motius de seguretat, ja que produïen fums molestos i hi havia perill
d’incendis. Per aquest motiu, tota l’activitat terrissaire es concentrava als voltants de la riera de la Bisbal, que alhora era un dels
llocs d’on s’obtenia la matèria primera, l’argila. El sauló, que al Vendrell s’anomenava saldó, s’extreia de la partida anomenada “del
Saldonar ”, ubicada a Sant Vicenç de Calders. Aquesta sorra groguenca de propietats refractàries s’utilitzava per recobrir les
parets interiors dels forns i per estendre l’obra
a l’era a fi d’evitar que s’enganxés. La terrissa del Vendrell té unes formes i uns colors característics: el càntir i la gerra, el color
verd i el color mel. Així mateix, també s’elaboraven estris relacionats amb l’aviram i la ramaderia.
Amb l’objectiu de difondre i recuperar el passat ceramista del Vendrell, el 2001 es va crear la Comissió de Ceràmica i es van iniciar
dos grans projectes: la Biennal de Ceràmica, que actualment és un certament reconegut internacionalment, i el FangArt, el Festival
de Ceràmica del Vendrell.

PAU CASALS
Pau Casals, nascut al Vendrell, ha estat un dels millors violoncel·listes del segle xx i reconegut internacionalment com un dels
millors intèrprets i directors d’orquestra del seu temps. A més de la seva extraordinària carrera com a músic, Pau Casals va
mantenir sempre una dedicació incansable a la defensa de la pau i de la llibertat. Els nombrosos concerts benèfics, la implicació
en accions humanitàries i les diverses intervencions a les Nacions Unides el van caracteritzar com un home de pau.
 
La Casa nadiua del Mestre, al centre del Vendrell, i la Vil·la Museu Pau Casals, al nucli marítim de Sant Salvador,
permeten conèixer totes les facetes d’aquesta figura que marcà el segle xx. En homenatge a l’artista, se celebra anualment el
Festival Internacional de Música Pau Casals, que reuneix els millors intèrprets i formacions del país i d’arreu del món.
“La música, aquest meravellós llenguatge universal, hauria de ser font de comunicació entre tots els homes”.
 

Pau Casals

PATRIMONI
ELS CASTELLS
Els castells són torres humanes que es construeixen des de fa més de dos-cents anys a Catalunya.
Les colles existents actualment, cap a un centenar, reuneixen persones diverses amb l'objectiu de bastir castells de més o menys
complexitat. Les construccions més habituals tenen les estructures bàsiques d'un (pilar),
dos (torre), tres, quatre i cinc. Pel que fa a l'alçada, s’han arribat a aixecar fins a 10 pisos. El 16 de novembre de 2010 la UNESCO
els va declarar Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
 
La colla castellera local s’anomena Nens del Vendrell. L'entitat, una de les més antigues del món casteller, va ser creada el 1926 i
actualment compta amb uns 250 socis.
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