TRADICIONAL CIRCULAR DE TARDOR
Mataró, Setembre del 2002
Benvolguts socis, col·laboradors i amics del Pessebre :
El vint-i-un d’aquest mes comença la tardor, i com ens explica Miquel Martí i Pol :
“Tot envelleix i mor per renovar-se, i aquest inici de tardor confirma la perfecta harmonia
de les coses. Plou a muntanya, la boira freda s’esfilargarsa.
De l’ample serra les grans espatlles reben, calmoses, l’embat de l’aigua.”
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 a la nostra Associació són :
03-2-2002 TRADICIONAL FESTA NADALENCA.
10-2-2002 VISITA ALS PESSEBRES DE VIC, TORELLÓ I RODA DE TER .
18-2-2001 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA.
XXXIII TROBADA DE PESSEBRISTES DE CATALUNYA I 1ª DE LES ILLES BALEARS.
El dies 5 i 6 d’octubre, celebrarem ajudant Déu la TROBADA DE PESSEBRISTES
epigrafiada a cura dels companys pessebristes de MAÓ, que gràcies a un avantprojecte de programa
rebut a la nostra Associació, es pot apreciar que l’estan treballant amb esforçada il·lusió, perquè
aquells dies puguin tots els assistents gaudir d’una autèntica Festa Major del PESSEBRE ! Les
reserves i les inscripcions per a la trobada es poden fer a través de qualsevol agència de HALCON
VIAJES, que s’encarregaran de posar-se en contacte amb el Grup de Pessebristes de Maó.
AVANÇ DEL PROGRAMA DE LA TROBADA
Dissabte dia 5 d’octubre
A les 10 recollida de documentacions, tastet de pastes típiques i visita a la seu del Grup de
Pessebristes de Maó.
A les 11’30 hores recepció i Acte de benvinguda al Saló de Sessions de l’Ajuntament.
A les 12’30 hores Visita a l’Esglèsia de Santa Maria i concert d’orgue.
A les 16’30 hores Visita al poblet mariner de Biniveca. Exhibició de doma Menorquina.
Visita a monuments megalítics.
A les 21’30 hores sopar de germanor i lliurament de records.
Diumenge dia 6 d’octubre
A les 10’30 hores Visita al Teatre Principal. Concert i balls regionals, acompanyats pels
gegants “En Tomeu i Na Guida”.
A les 12 hores Missa a l’Esglèsia de Santa Maria. Presidirà la celebració el senyor Bisbe de
Menorca.
A la sortida comiat de la Trobada.

SEGUEIX AL DORS
La sortida es pot fer el divendres dia 4 o el dissabte dia 5 i la tornada el diumenge 6 o el dilluns dia
7, però també es pot allargar l’estança o fer altres combinacions. Dels preus i les condicions de
l’estada ens informaran a l’esmentada agència de viatges, però a nivell informatiu els preus es
situen aproximadament entre els 232 i els 328 euros per persona, depenent de l’hotel.
TALLER D’INICIACIÓ A LA RESTAURACIÓ DE FIGURES
Us convidem a prendre part d’aquesta activitat que es realitzarà a la nostra seu carrer Sant
Francesc d’Assís, núm. 23 els proper dia 21 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 divendres 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. Jordi Guri. A tots els assistents els serà
lliurada una estampa recordatori.
Seguidament a les “VOLTES DE LA RECTORIA” acte d’homenatge a MOSSÈN JACINT
VERDAGUER i SANTALÓ, Prevere i Terciari Franciscà, dins dels actes del centenari de la seva
mort. 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
llibres de Mossèn Jacint Verdaguer. Amb el susdit imprès es podrà seguir el recital poètic de “Lo
Pirineu” amb què ens obsequiarà la Sra. JOANA GAJA I VIVES.
A continuació serà servit un piscolabis de germanor.
BUTLLETÍ DE L’ASSOCIACIÓ, UN PROJECTE QUE ES FA REALITAT
Aquest proper Nadal, segons l’acord pres a l’Assemblea del mes de Febrer, s’editarà el
primer número del nostre butlletí cultural i del món del Pessebre. Això ha estat possible gràcies a la
tasca desinteressada dels nostres col·laboradors que han aconseguit el suport de diferents empreses
que publicitaran la nostra revista i faran possible la seva edició. Volem agrair a totes aquestes
entitats la bona acollida que han donat al nostre projecte. Així mateix, si qualsevol de vostès està
interessat en inserir publicitat a la revista o col·laborar escrivint algun article relacionat amb el món
del Pessebre, ens ho podem fer saber al nostre local els dilluns i dijous a la tarda o deixant una nota
a la bústia.
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 74è 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. Gràcies.
Rebeu la nostra cordial salutació.
LA JUNTA.

