
CIRCULAR DE TARDOR DELS PESSEBRISTES 

Mataró, Setembre 2017 

 

Benvolguts socis, col·laboradors i simpatitzants del Pessebre: 

Amb el començament de la tardor i com cada any, tan aviat com ens ho permetin les 

millores que s’estan duent a terme a la nostra seu, els pessebristes ens posarem a treballar 

en la preparació del proper cicle nadalenc. 
 

Els actes desenvolupats fins a la data d’avui a la nostra Associació han estat: 

22 de gener Visita a la Mostra Biennal de Girona, on es van recórrer diversos 

indrets d’interès. També es va visitar la mostra permanent de 

pessebres de Solius 

13 de maig  Visita a la Exposició Nacional de Roses a Sant Feliu de 

Llobregat i a les mines arqueològiques de Gavà   

5 de febrer Festa de lliurament de premis del 88è Concurs Públic de 

Pessebres 

 16 de febrer Assemblea General de Socis 
 

SEU DE LA NOSTRA EXPOSICIÓ 

Com ja sabeu la seu actual dels pessebristes és al carrer Alarcón nº 27, cantonada Prat de 

la Riba. Els dos últims cicles nadalencs ja es varen ocupar aquestes instal·lacions sense 

estar en òptimes condicions per a dur a terme satisfactòriament la nostra labor. Tampoc 

aquest any estem al cent per cent de condicions, car un dels condicionaments que calia 

dur a terme per part de l’Ajuntament, s’han iniciat tard i acabaran molt entrada la data 

d’inici de les nostres activitats, amb la qual cosa ens trobem molt limitats de temps per a 

dur-les terme tal i com voldríem. Enguany l’Ajuntament ens està condicionant el sòl del 

local per a fer-lo més segur i els pessebristes haurem de fer, com anys anteriors, mans i 

mànigues per a poder-vos presentar la tradicional exposició de diorames que tant èxit té 

entre la ciutadania en general i els nens i nenes en particular.  

TALLERS I INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ 

Com que aquest any, a causa de les obres al local, no hem pogut oferir-vos els tallers de 

tècniques de construcció de pessebres, el dia de la inauguració, el 3 de desembre, es 

farà un curset de preparació de pessebre popular. Aquest pessebre quedarà en exposició 

al llarg de tota la campanya nadalenca. També estem en contacte amb la direcció de 

l’Antoni Comas per si aquest any (en cas de no poder-se fer en el nostre local) podríem 

fer els cursets de pessebrisme a les instal·lacions de la biblioteca.  

47a TROBADA DE PESSEBRISTES DE CATALUNYA I BALEARS A RUBÍ  

 1917 CENTENARI DOCUMENTAT DE PESSEBRE A RUBÍ-2017 

La TROBADA DE PESSEBRISTES, enguany la organitzen els companys de Rubí amb 

una sèrie d’actes que us detallem a continuació.  

Programa de la Trobada – Rubí, 8 d’octubre 2017 

 



De 8,00 a 9,00   -Aula Cultural, arribada, recollida de credencials i visita de 

l’exposició “Procés creació Nadal 2017” de l’AP de Rubí 

De 9,15 a 10,00  -El Celler esmorzar en el patí tancat  

10,30   -Benvinguda del President de Associació de Pessebristes de 

Rubí 

a -Agraïment del President de la Federació Catalan de 

Pessebristes  

     10,45   -Recepció oficial de l’Ajuntament de Rubí  

De 10,45 a 11,00 -Història del Celler a càrrec de l’historiador Eduard Puigventós 

De 11,00 a 12,00 -Visita del conjunt interior del Celler i l’exposició a la Sala Cèsar 

Martinell dels pessebres dels Pessebristes de l’Associació de 

Rubí. 

Figures de l’Associació dels Pessebristes de Rubí 

Figures fetes pels pessebristes de la nostra entitat 

Figures del món del col·leccionista Ferran Manau   

De 12,05 a 12,25 -Cercavila amb l’Esbart Dansaire i el Grup Geganter de Rubí                                                       

De 12,30 a 13,30 -Missa a l’església Sant Pere de Rubí, en honor a Sant Francesc 

d’Assis  

De 12,30 a 13,30 -Visita al Museu Etnogràfic Vallhonrat 

De 14,00 a 15,00 -Pessebre de la Trobada al pavelló esportiu Regina Carmeli  

De 15,00 a 17,00 -Dinar de Germanor al pavelló esportiu Regina Carmeli, entrega 

de records, traspàs del fanalet de la 48a trobada i comiat. 

De 17,00 a 18,00  -Acompanyament fins al punt d’arribada. 

 

PREU DE LA TROBADA: adults 45€, nens fins a 12 anys 15€ 
 

Des de la nostra Associació convidem a tots els socis i simpatitzants a participar-hi, per 

poder gaudir d’una autèntica Festa Major del PESSEBRE.  

Us recordem que cal inscriure’s prèviament per a poder gaudir de la trobada i participar 

de tots els actes tant com de l’esmorzar i el dinar.   
 

FESTIVITAT DE SANT FRANCESC D’ASSÍS, EL NOSTRE PATRÓ 

El dimecres 4 d’octubre tindrà lloc aquesta festivitat amb els següents actes: A les 8 del 

vespre a la BASILICA PARROQUIAL DE STA. MARIA, celebració de la SANTA 

MISA en honor al Sant i en sufragi per l’ànima dels nostres associats i familiars que ens 

han deixat. Als assistents els serà lliurada una estampa recordatori. Al finalitzar la Santa 

Missa tots plegats anirem a fer un piscolabis. 
 

...   ...   ...  

A fi i efecte d’actualitzar els nostres arxius, i activar l’enviament de correspondència, us 

agrairíem ens facilitéssiu el vostre correu electrònic enviant-nos un email a 

pessebristesmataro@gmail.com.  

 

Al inici ja us hem informat de les sortides que enguany hem dut a terme, sortides que han 

tingut una molt bona acceptació per part de socis i amics. La nostra intenció és continuar 

fent aquestes petites escapades culturals de les quals en sereu prèviament informats. De 

mailto:pessebristesmataro@gmail.com


la mateixa manera sereu igualment informats dels actes programats pel proper cicle 

nadalenc com son:  

  

EXPOSICIO DE DIORAMES I PESSEBRE POPULAR 

 

CONVOCATORIA DEL 89è CONCURS PUBLIC LOCAL DELS PESSEBRES.  

FESTA NADALENCA DELS PESSEBRISTES 

 

TOTS HI ESTEU CONVIDATS, VENIU AMB ELS VOSTRES FAMILIARS I 

AMICS! 

 

LOTERIA DE NADAL DE L’ASSOCIACIO: Es pot sol·licitar als pessebristes o 

al nostre local. La vostra participació ens ajuda a pal·liar les nostres despeses. 

Gràcies. 
 

Rebeu una cordial salutació.                                                               

 

LA JUNTA 


