
CIRCULAR DE TARDOR DELS PESSEBRISTES

Mataró, Setembre del 2006

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.
Enguany,  obrim aquesta circular  amb un record molt  entranyable  pel  nostre  company pessebrista  Miquel 
Gasau i Coll, que ens ha deixat fa pocs dies per a formar part del pessebre celestial. Sempre el recordarem per 
la  seva  amabilitat  i  bonhomia,  així  com per  la  seva  habitual  col·laboració  a  l’exposició  amb  les  seves 
encertades peces de ceràmica. El nostre afecte per a la seva família.

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

22-1-2006 Sortida col·lectiva exposicions de Montblanc, Tarragona, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la 
Geltrú

08-2-2006 Assemblea General de Socis.

ESCOLA DE PESSEBRISME

Us convidem a prendre part d’aquesta activitat que organitza la nostra Associació i que es realitza a 
l’edifici de la Presó, carrer de la Riera núm. 117 de Mataró  El curset comença el dilluns dia 4 de setembre i 
l’horari d’enguany serà els dilluns i dijous de 7 a 9 del vespre (excepte festius). 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. El curset és gratuït 
per a tots els socis que desitgin assistir-hi.

EDIFICI DE LA PRESÓ : UN PROJECTE QUE ES FA REALITAT.

Al  moment  d’escriure  aquesta  circular,  les  obres  d’acondicionament  de  l’edifici  de  la  Presó,  estan 
pràcticament  acabades,  a  l’espera  de  l’arranjament  de  petits  detalls.  Aquesta  nova  seu,  cedida  per 
l’Ajuntament de Mataró, ens permetrà fer aquest any l’escola de pessebrisme amb molt més espai i millors 
condicions de treball. El lloc destinat a exposició també guanya, amb un espai molt més gran i confortable i 
amb accés per a minusvàlids. Aquest Nadal, intentarem muntar la primera exposició en aquesta nova seu sita a 
la Riera núm. 117de Mataró. Necessitem ajuda per fer el trasllat i acondicionament de la nova seu; si voleu 
col·laborar-hi, poseu-vos en contacte amb nosaltres als telèfons 616.42.55.66 o 669.97.42.42, moltes gràcies.

XXXVII TROBADA DE PESSEBRISTES DE CATALUNYA organitzada per l’Associació de 
Pessebristes de Banyoles.

El  dia  1  d’octubre,  celebrarem,  si  Déu  vol,  la  TROBADA  DE PESSEBRISTES  a  cura  dels  companys 
pessebristes de BANYOLES, 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 35 euros pels adults i 25 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 Banyoles.



AVANÇ DEL PROGRAMA DE LA TROBADA

De 2/4 de 9 a 3/4 de 10  Lliurament de credencials al Pavelló la Draga. Esmorzar  (entrepà de botifarra, bacó o 
   formatge, beguda, coca i cafè i/o llet.)

A les 10   Cercavila del Pavelló de la Draga fins a la Plaça Major. Obertura de la fira de Nadal a la plaça 
    Major i les exposicions.

A 1/4 d’11   Recepció a la sala de plens de l’ajuntament de Banyoles.

A les 12  Missa solemne a l’Església de Santa Maria de Turers.

A 1/4  de 2   Sardanes a la plaça Major.

A 2/4 de 3  dinar de germanor al pavelló de la Draga. (Entremès variat, fideuà, vedella, amb bolets, pastís, i 
       cafè. Begudes : aigües, vins i cava. Realitzat pel Restaurant Can Xabanet de Banyoles. Obsequi 
       commemoratiu per a tots els assistents.

Acabat el dinar Parlaments i lliurament de records.

A 2/4 de 6 Cloenda de la trobada.

Exposicions a Banyoles : Locals Parroquials (diorames).

Església de Santa Maria (Calvaris).

Museu del Pessebre (pessebres de record).

Església de les Rodes (diorames).

Llar Santa Teresa Jornet : (Pessebre Monumental).

Exposició de Figures a la Plaça, Can Duran.

Exposició de figures de Josep Traité.

FESTIVITAT DEL NOSTRE PATRÓ SANT FRANCESC D’ASSÍS

El dimecres 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. La imatge de St. Francesc estarà 
adornada per la Sra. TERESA MARTÍ.

Seguidament a les “VOLTES DE LA RECTORIA” piscolabis que ens aplegarà a tots en agradable trobada de 
germanor. 

Pel temps adient us trametrem el programa dels actes preparats per proper cicle nadalenc com són :
EXPOSICIÓ DE DIORAMES I PESSEBRE MONUMENTAL.

CONVOCATÒRIA DEL 78è CONCURS PÚBLIC LOCAL DE PESSEBRES.
FESTA NADALENCA DELS PESSEBRISTES.

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
 




