TRADICIONAL CIRCULAR DE TARDOR
Mataró, Setembre del 2001
Benvolguts socis, col·laboradors i amics del Pessebre :
El vint-i-un d’aquest mes comença la tardor.
Veurem com poc a poc es va esfilagarsant el calidoscopi multicolor de festes menors i
majors i, com ja sols roman en la memòria el bulliciós i xardorós estiu.
Dia rera dia anirem besllumant el gran canvi que la natura i a l’ensems, tots nosaltres
anirem fent fins assolir plens de joia el benaurat dia del “NADAL DEL SENYOR !”.
Com a bons pessebristes fem nostre el bell anhel de “PAU I BÉ”, “Per Nadal, un
Pessebre en cada llar i en cada cor !”. Per aquestes festes ¿ voleu una companyia més agradable
i flairosa com la que ens aporta la presència del Pessebre…? Gaudim doncs, totalment de la festa
més poètica, tendra, musical i lluminosa de l’any cristià.
Els actes desenvolupats fins a la data en la nostra Associació són :
13-1-2001 VISITA CULTURAL A PEÑÍSCOLA I PESSEBRES DE CÀLIG .
04-2-2001 TRADICIONAL FESTA NADALENCA.
12-2-2001 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA.
XXXII TROBADA DE PESSEBRISTES DE CATALUNYA.
El diumenge dia 7 d’octubre, celebrarem ajudant Déu la TROBADA DE PESSEBRISTES
epigrafiada a cura dels germans pessebristes de SABADELL, que gràcies a un avantprojecte de
programa rebut a la nostra Associació, es pot apreciar que l’estan treballant amb esforçada
il·lusió, perquè aquell dia puguin tots els assistents gaudir d’una autèntica Festa Major del
PESSEBRE ! (Procurarem que els pessebristes que disposin de cotxe particular puguin oferir
places a altres companys que no en tinguin. El preu del dinar és de 4.000 ptes per a més grans de
18 anys; 2.600 ptes per a joves de 11 a 18 anys; i 1.200 ptes per a més petits d’11 anys. Per la
inscripció podeu telefonar al 93.790.41.85 llar del President Sr. Josep Mola, o bé els dilluns i
dijous de 19 a 21 hores a la nostra seu al carrer de Sant Francesc d’Assís, 23 de Mataró, fins el
dia 30 de setembre. Al moment de fer la inscripció s’ha de pagar l’import de la trobada, ja que
tenim que fer del total una transferència bancària i trametre-la per fax.)
VISITA CULTURAL A TARRAGONA.
Us convidem a prendre part de l’esmentada activitat, d’acord amb el següent programa :
Sortida de Mataró el dissabte dia 22 de setembre del 2001 a les 7 hores (davant de la
sala cabañes).
.-Recorregut panoràmic amb autocar visitant diferents punts d’interès : la rambla, la
necròpolis romana, el barri del Serrallo, el port, l’amfiteatre, etc.
.-Recorregut a peu : part històrica i monumental de la ciutat. recorrerem el conjunt de les
muralles romanes, pretori-circ romà, amfiteatre, catedral i claustre, fi de la visita al balcó del
mediterrà.
.-Dinar tipus bufet lliure a un hotel de 4* de la ciutat.
.- A la tarda temps lliure per visitar la ciutat, anar de compres, etc.
.- Al vespre, tornada cap a Mataró.

El preu per persona és de 4.500 ptes. que inclou : autocar, dinar, guia oficial i entrades als
monuments. Per inscripcions us podeu adreçar al local dels pessebristes carrer de Sant Francesc
d’Assís, 23 de Mataró els dilluns i dijous a la tarda, o bé trucar al telèfon 93.790.41.85 Sr. Josep
Mola. (places limitades).
TALLER D’INICIACIÓ AL MODELATGE DE FIGURES
Us convidem a prendre part d’aquesta activitat que es realitzarà a la nostra seu carrer Sant
Francesc d’Assís, 23 els propers dies 9 i 16 d’octubre a partir de dos quarts de nou del vespre.
El taller anirà a càrrec del membre de la nostra associació i reconegut figuraire Sr. ANTONI
PRUNA DANGLA. L’assistència és gratuïta.
FESTIVITAT DEL NOSTRE PATRÓ SANT FRANCESC D’ASSÍS
El dijous dia 4 d’octubre tindrà lloc aquesta festivitat anunciada amb els següents actes :
A les 8 del vespre a la BASÍLICA PARROQUIAL DE SANTA MARIA, celebració de la
SANTA MISSA en honor del Sant i en sufragi per l’ànima dels nostres associats i familiars
cridats a la Casa del Pare. Al celebrant li seran presentades vàries ofrenes per grups de
pessebristes. Cantarà la Coral Madrigalista, sota la direcció del mestre Sr. Xavier Nogué. A tots
els assistents els serà lliurada una estampa recordatori.
Seguidament a les “VOLTES DE LA RECTORIA” acte d’homenatge al nostre estimat
SANT PARE JOAN XXIII (a.c.s.) “El Papa bo”, Terciari Franciscà. El local, que estarà adornat
pel benvolgut pessebrista Sr. SALVADOR LUIS I PLANAS, ens aplegarà a tots en agradable
trobada de germanor.
A tots els assistents els serà lliurat un imprès amb dos números per optar al sorteig de 3
volums de llibres Franciscans. Amb el susdit imprès es podrà seguir el recital amb que ens
obsequiarà la Sra. JOANA GAJA I VIVES.
A continuació serà servit un piscolabis de germanor.
JA ARRIBA L’EURO
Aquest proper any 2002 la nostra moneda habitual serà l’euro, per tant, com es va acordar
a l’Assemblea General Ordinària del passat dia 4-2-2001, la quota anyal de la nostra Associació
queda establerta en 10 Euros (1.664 ptes). Aquesta decisió es va prendre per actualitzar la quota
de soci que no havia sofert cap augment des de l’any 1992. Malgrat tot, i donat el caràcter benèfic
de la nostra Associació, si algun dels nostres consocis no pogués assumir aquesta puja, cal que
ens ho comuniqui i li serà mantinguda la quota que pagava fins ara de 1.000 ptes/any.
Pel temps adient us trametrem el programa dels actes preparats per proper cicle nadalenc
com són :
TRADICIONAL EXPOSICIÓ DE DIORAMES I PESSEBRE MONUMENTAL.
CONVOCATÒRIA DEL 73è CONCURS PÚBLIC LOCAL DE PESSEBRES.
TRADICIONAL FESTA NADALENCA.

TOTS HI ESTEU INVITATS, VENIU AMB ELS VOSTRES FAMILIARS I AMICS !!!
LOTERIA DE NADAL DE L’ASSOCIACIÓ : Sol·liciteu-la als pessebristes o al nostre
local, ajudareu a pal·liar les despeses que tenim. GRACIES.
Rebeu la nostra cordial salutació.
LA JUNTA.

