
TRADICIONAL CIRCULAR DE TARDOR

Mataró, Setembre del 2005
Benvolguts socis, col·laboradors i amics del Pessebre :

Enguany, obrim aquesta circular amb un record molt entranyable pel nostre company i amic Joan Cusachs i 
Clarà (a.c.s.), que ens va deixar aquesta primavera passada. En Joan va ser secretari de la nostra Associació 
des de l’any 1980 fins que la seva delicada salut li ho va permetre, deixant el seu càrrec a l’any 2000. Actiu 
col·laborador de l’Associació fins a la fi, era l’organitzador de la festa de Sant Francesc d’Assís, patró dels 
pessebristes, i a ell li devem, entre d’altres coses, la creació d’aquesta circular. En Joan ha de ser per a tots 
nosaltres un exemple d’humilitat i de dedicació al pessebrisme. Estem segurs que ara, sota l’esguard del 
seu  venerat  Sant  Francesc  i,  juntament  amb els  pastors,  camina  lleuger  pels  corriols  del  seu  estimat 
pessebre per anar a adorar al nen Jesús. El nostre afecte per a la seva esposa Rosa Sancho i família.

En Joan sempre començava aquesta circular amb una poesia que evoqués el Nadal, aquest any ho farem 
amb un fragment de la poesia “Jo en la nit immortal” del mataroní Josep Punsola i Vallespí (a.c.s.), autor 
pel qual en Joan sentia una especial predilecció.

“Posa’m, nit, damunt, fang i fang;
fes-me nimi cosset de pessebre,
ninotet que camina, tranquil, sense sang,
entre suro que és roca i farina que és gebre!
Deixa’m, Nit, en l’anònim; ningú,
sota el cel disfressat de llustrina,
amb l’esqueix de l’arboç i l’estrella que lluu,
entre mans d’un menut que em fa fer de joguina!”

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 !”.

Els actes desenvolupats fins a la data a la nostra Associació són :

23-1-2005 Sortida col·lectiva exposicions de Sant Joan Despí, Sabadell, Terrassa i  de Parets del Vallès
10-4-2005 Sortida a Montserrat, oferiment del Pessebre de Josep Trunas a l’Abadia de Montserrat.

ESCOLA DE PESSEBRISME
Us convidem a prendre part d’aquesta activitat que organitza la nostra Associació i que es realitza al 

local de la nostra entitat al carrer de Sant Francesc d’Assís, núm. 23 de Mataró.  El curset es fa els dilluns i 
dijous de 7 a 9 del vespre. Enguany, sota la direcció del company Marçal Casanovas, pots aprendre la 
tècnica del diorama seguint les normes de l’Escola catalana o de Barcelona, amb l’objectiu de fer el vostre 
pessebre i exposar-lo al proper cicle nadalenc. L’assistència és gratuïta, com també els materials.

XXXV TROBADA DE PESSEBRISTES DE CATALUNYA organitzada per  l’Associació de 
Pessebristes de Roda de Ter.

El dia 2 d’octubre, celebrarem ajudant Déu la TROBADA DE PESSEBRISTES epigrafiada a cura dels 
companys pessebristes de RODA DE TER, 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. El preu és de 33 euros pels adults i 23 euros 
pels nens. Les reserves i les inscripcions per a la trobada es poden fer a través de la nostra Associació, que 
s’encarregarà de posar-se en contacte amb els Pessebristes de Roda de Ter.



AVANÇ DEL PROGRAMA DE LA TROBADA

A 2/4 de 10 Lliurament de credencials i esmorzar als Jardins de Can Planoles.

Recepció oficial per les autoritats a La Porxada.

De 10 a11 Visita exposició de diorames de l’Associació.

L’alcalde de Roda de Ter encendrà la “Flama del Pessebre”.

A les 11 Missa solemne oficiada pel Bisbe de Vic Mn. Romà Casanova.

Sortint de la missa visita a l’exposició de diorames al vestíbul del Teatre Eliseu.

A 2/4 d’una Concert a càrrec de l’orquestra de cambra del “Real Círculo Artístico de Barcelona”.

A 2/4 de tres dinar de germanor al pavelló municipal.

Acabat el dinar Parlaments i lliurament de records. Homenatge a Josep Caballé de l’agrupació 
pessebrista de Vic, per la seva dedicació al món del pessebre.

Lliurament de la llàntia i relleu de la Trobada.

De 10 a 14 es podrà visitar el poblat ibèric i medieval de l’Esquerda o bé seguir la ruta literària 
d’en Miquel Martí i Pol.

FESTIVITAT DEL NOSTRE PATRÓ SANT FRANCESC D’ASSÍS

El dimarts 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 JOAN CUSACHS i CLARÀ 
(a.c.s.) Secretari de la nostra Associació i Terciari Franciscà. El local, que estarà adornat pel benvolgut 
pessebrista Sr. SALVADOR LUIS I PLANAS, ens aplegarà a tots en agradable trobada de germanor. La 
imatge de St. Francesc estarà adornada per la Sra. TERESA MARTÍ.
A tots els assistents els serà lliurat un imprès amb dos números per optar al sorteig de llibres. Amb el susdit 
imprès es podrà seguir el recital poètic a càrrec de la Sra. JOANA GAJA I VIVES.
A continuació serà servit un piscolabis de germanor.

PRINCIPALS ACORDS DE L’ASSEMBLEA DE SOCIS DEL 8-2-2005.

Renovació de càrrecs : La única candidatura presentada va ser la integrada per :
Marçal Casanovas Vives (President)
Jesús Boné Pastor (Secretari)
Josep Castellà Corominas (Tresorer)
Maria Carbonell Moragas (vocal)
Domènec Cruz Viñals (vocal)
Josep Mola Coloreu (vocal)

No havent-se presentat cap nova candidatura, és elegida per àmplia majoria la candidatura 
esmentada per un període de 2 anys.
S’acorda la dotació d’un 1% del pressupost de l’Associació en concepte de donatius per obres benèfiques, 
per apadrinar dos nens del Senegal.

S’acorda fer gestions per tal d’aconseguir un local on poder col·locar i exposar el patrimoni de 
figures i diorames propietat de l’Associació.

S’aprova l’estat de comptes de l’exercici, amb especial atenció al resultat obtingut en la venda del 



llibre del 75è aniversari i en la distribució del butlletí.
Agraïment per les donacions de figures de pessebre fetes pels Srs. Joan Dorda,  i Joan Pruna. 
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 77è 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


