CIRCULAR DE TARDOR DELS PESSEBRISTES
Mataró, Setembre del 2013
Benvolguts socis, col·laboradors i amics del Pessebre :
El vint-i-un d’aquest mes comença la tardor, i amb ella ens posem ja a treballar a les
exposicions del proper cicle nadalenc.
Els actes desenvolupats fins a la data a la nostra Associació són :
17-2-2013
Festa de Lliurament de premis del 84è Concurs Públic de Pessebres.
18-2-2013
Assemblea General de Socis.
En primer lloc voldríem tenir un record per als companys pessebristes i socis que ens han deixat en aquest
any, especialment per al nostre infatigable col·laborador Manuel Garcia Quirós, que ens va deixar
prematurament per anar a la casa del Pare. Descansi en Pau.
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 La demostració serà el dimarts dia 24 de
setembre a 2/4 de 8 del vespre. Sota la direcció del company pessebrista Josep Codina, pots aprendre la
tècnica de manipulació del poliuretà i acabat del pessebre sense guix. El curset és gratuït per a tots els socis
que desitgin assistir-hi. D’altra banda els dimarts dies 1, 8, 15 i 22 d’octubre a 2/4 de 8 del vespre, en Marçal
Gómez ens oferirà un taller d’iniciació al maquetisme naval, per aprendre les idees bàsiques sobre la
construcció de petites embarcacions.
Inscripcions : pessebristesmataro@gmail.com o Telef. 669.97.42.42

DIADA DE TALLERS PESSEBRÍSTICS

La Federació Catalana de Pessebristes, en el marc dels actes dels 150 anys de pessebrisme associatiu i
l'Associació Pessebrista de Palau-solità i Plegamans, amb motiu del 30è aniversari de l'entitat,
organitzen conjuntament unes taules de treball didàctic per a tots els pessebristes de Catalunya.

L’acte tindrà lloc el proper 5 d'octubre de 2013 a la masia de Can Falguera de Palau-Solità i Plegamans.
Les taules de treball tractaran els temes següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Disseny i plantejament del diorama
Construcció del diorama
Pintat del diorama
Modelatge de figures
Construcció de muntanyes i vegetació
Il·luminació dels diorames i diferents trucs

Cada tema tindrà 3 taules amb pessebristes que estaran treballant in situ i, a més, restaran a disposició de
tothom per contestar i mostrar les tècniques que utilitzin.
La diada de tallers pessebrístics ha estat pensada per donar a conèixer i poder tocar nous materials, així com
poder veure les diferents tècniques de treball o els diferents tipus de pintura entre d'altres. Pensem que hem
de perdre la por als nous materials i hem de millorar els nostres diorames.
També s’ha organitzat un dinar de germanor per quan finalitzin les taules pessebristes de treball
didàctic, que consistirà en:

• Amanida mixta (enciam, espàrrec, tomàquet, tonyina i ou dur)
• Paella d'arròs mixta
• Postres, pa, aigua, vi, cafè i cava. Tot això per 15,00 € per persona
•

Menú infantil (Macarrons, pollastre, postres i veure) per 7,50 € per infant
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. A tots els assistents els serà lliurada una estampa
recordatori.
Seguidament a l’edifici de la Presó (La Riera, 117) piscolabis que ens aplegarà a tots en agradable trobada de
germanor.
CORRESPONDÈNCIA PER E-MAIL
Si encara no ens heu facilitat el vostre correu electrònic, us demanem que ens envieu un e-mail a
pessebristesmataro@gmail.com així rebreu la correspondència per aquest mitjà d’una forma més immediata i,
a més, contribuirem a estalviar costos.
DONACIÓ DE FIGURES I MATERIAL DE PESSEBRES
Si mai teniu figures antigues o que ja no utilitzeu o material relacionat amb el pessebrisme, us demanem que
ens ho feu saber; a l’Associació les recollim, restaurem i les conservem, passant a formar part de la col·lecció
que pot ser visitada cada Nadal.
Pel temps adient us trametrem el programa dels actes preparats per proper cicle nadalenc com són:
EXPOSICIÓ DE DIORAMES I PESSEBRE MONUMENTAL.
CONVOCATÒRIA DEL 85è CONCURS PÚBLIC LOCAL DE PESSEBRES.
FESTA NADALENCA DELS PESSEBRISTES.
TOTS HI ESTEU CONVIDATS, 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

