
TRADICIONAL CIRCULAR DE TARDOR

Mataró, Setembre del 2000

Benvolguts socis, col·laboradors i amics del Pessebre :

El vint-i-un d’aquest mes comença la tardor.
El vent d’aram de la tardor tremola sobre les muntanyes.  Les ombres i 

teranyines del bosc ens criden amb més pura veu. Les fulles grogues vacil·len o ja 
encatifen els camins humits.

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 en la nostra Associació són :

23-1-2000 SORTIDA A VEURE PESSEBRES DE SABADELL, TERRASSA I 
CASTELLAR DEL VALLÈS.
6-2-2000 TRADICIONAL FESTA NADALENCA.
7-2-2000 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA.
26-3-2000 SORTIDA A L’EXPOSICIÓ DE PESSEBRES DE SOLIUS.
22-6-2000 ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA.
27-7-2000 COL.LABORACIÓ DE COMPANYS PESSEBRISTES A LA MISA 
DE LES SANTES.
XXXI TROBADA DE PESSEBRISTES DE CATALUNYA.

El diumenge dia 1 d’octubre, celebrarem ajudant Déu la TROBADA DE 
PESSEBRISTES epigrafiada a cura dels germans pessebristes  de TERRASSA, 
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 ! (Procurarem 
que els pessebristes que disposin de cotxe particular puguin oferir places a altres 
companys que no en tinguin. El preu del dinar és de 4.400 ptes. Per la inscripció 
podeu telefonar al 93.790.28.29 llar del pessebrista Joan Cusachs, fins el dia 23 de 
setembre. Al moment de fer la inscripció s’ha de pagar l’import de la trobada, ja 
que tenim que fer del total una transferència bancària i trametre-la per fax.)

(SEGUEIX AL DORS)



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 el Cor Madrigalista, 
sota la direcció del mestre Sr. Xavier Nogué. A tots els assistents els serà lliurada 
una estampa recordatori.

Seguidament a les “VOLTES DE LA RECTORIA” acte d’homenatge al 
nostre estimat  Sr. BARTOMEU LLAGOSTERA PUJOL, Terciari  Franciscà. 
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 volums de llibres Franciscans. Amb els susdit imprès es podrà seguir 
el recital amb que ens obsequiarà la Sra. JOANA GAJA I VIVES.

A continuació serà servit un piscolabis de germanor.

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 72è 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. 
GRACIES.

Rebeu la nostra cordial salutació.

LA JUNTA.



TRADICIONAL CIRCULAR DE TARDOR
Mataró, Setembre del 2001

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.
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 en la nostra Associació són :

13-1-2001 VISITA CULTURAL A PEÑÍSCOLA I PESSEBRES DE CÀLIG .
04-2-2001 TRADICIONAL FESTA NADALENCA.
12-2-2001 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA.
XXXII TROBADA DE PESSEBRISTES DE CATALUNYA.

El  diumenge  dia  7  d’octubre,  celebrarem  ajudant  Déu  la  TROBADA  DE 
PESSEBRISTES epigrafiada  a  cura  dels  germans  pessebristes  de  SABADELL,  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 ! (Procurarem que els pessebristes 
que  disposin  de  cotxe  particular  puguin  oferir  places  a  altres  companys  que  no  en 
tinguin. El preu del dinar és de 4.000 ptes per a més grans de 18 anys;  2.600 ptes per a 
joves de 11 a 18 anys; i 1.200 ptes per a més petits d’11 anys. Per la inscripció podeu 
telefonar al 93.790.41.85 llar del President Sr. Josep Mola, o bé els dilluns i dijous de 
19 a 21 hores a la nostra seu al carrer de Sant Francesc d’Assís, 23 de Mataró, fins el dia 
30 de setembre. Al moment de fer la inscripció s’ha de pagar l’import de la trobada, ja 
que tenim que fer del total una transferència bancària i trametre-la per fax.)

VISITA CULTURAL A TARRAGONA.

Us convidem a prendre part de l’esmentada activitat, d’acord amb el següent programa :

Sortida de Mataró el dissabte dia 22 de setembre del 2001 a les 7 hores 
(davant de la sala cabañes).

.-Recorregut  panoràmic  amb  autocar  visitant  diferents  punts  d’interès  :  la 
rambla, la necròpolis romana, el barri del Serrallo, el port, l’amfiteatre, etc.

.-Recorregut  a  peu  :  part  històrica  i  monumental  de  la  ciutat.  recorrerem el 
conjunt de les muralles romanes, pretori-circ romà, amfiteatre, catedral i claustre, fi de 
la visita al balcó del mediterrà.

.-Dinar tipus bufet lliure a un hotel de 4* de la ciutat.

.- A la tarda temps lliure per visitar la ciutat, anar de compres, etc.

.- Al vespre, tornada cap a Mataró.                             

   (SEGUEIX AL DORS).



El preu per persona és de 4.500 ptes. que inclou : autocar, dinar, guia oficial i entrades 
als monuments. Per inscripcions us podeu adreçar al local dels pessebristes carrer de 
Sant Francesc d’Assís, 23 de Mataró els dilluns i dijous a la tarda, o bé trucar al telèfon 
93.790.41.85 Sr. Josep Mola. (places limitades).

TALLER D’INICIACIÓ AL MODELATGE DE FIGURES

Us convidem a prendre part d’aquesta activitat que es realitzarà a la nostra seu 
carrer Sant Francesc d’Assís,  23 els propers dies  9 i  16 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  dijous  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. Xavier Nogué. A tots els assistents els serà lliurada una estampa recordatori.

Seguidament a les “VOLTES DE LA RECTORIA” acte d’homenatge al nostre 
estimat SANT PARE JOAN XXIII (a.c.s.) “El Papa bo”, Terciari Franciscà. 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 volums de llibres Franciscans.  Amb el susdit  imprès es podrà seguir el 
recital amb que ens obsequiarà la Sra. JOANA GAJA I VIVES.

A continuació serà servit un piscolabis de germanor.

JA ARRIBA L’EURO

Aquest proper any 2002 la nostra moneda habitual serà l’euro, per tant, com es 
va acordar a l’Assemblea General Ordinària del passat dia 4-2-2001, la quota anyal de 
la nostra Associació queda establerta en 10 Euros (1.664 ptes). Aquesta decisió es va 
prendre per actualitzar la quota de soci que no havia sofert cap augment des de l’any 
1992. Malgrat  tot,  i  donat el  caràcter benèfic de la  nostra  Associació,  si  algun dels 
nostres consocis no pogués assumir aquesta puja, cal que ens ho comuniqui i li  serà 
mantinguda la quota que pagava fins ara de 1.000 ptes/any.

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 73è 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. GRACIES.

Rebeu la nostra cordial salutació. LA JUNTA.



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.



TRADICIONAL CIRCULAR DE TARDOR
Mataró, Setembre del 2003

Benvolguts socis, col·laboradors i amics del Pessebre :
El vint-i-un d’aquest mes comença la tardor, acaba l’estiu i com ens fa avinent Joaquim 
Ruyra :

“L’aire ardent, enfebrat, tot buf atura, cauen gotasses d’un pes mort de plom.
I, crepitant i detonant, es romp esquerdada de llamps, la volta obscura.
De sobta en xiscladissa el vent prorromp i es desboca pels monts i la planura.
Desprès es desfà en aigua la natura; cel i terra en van plens de gom a gom.”

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 :
09-2-2003 TRADICIONAL FESTA NADALENCA.
19-1-2003 VISITA ALS PESSEBRES DE VILAFRANCA, VILANOVA, I ST. PERE 
DE RIBES.
12-2-2003 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA.

XXXIV TROBADA DE PESSEBRISTES DE CATALUNYA i 50è Aniversari de la 
fundació de l’Associació de Pessebristes de St. Joan Despí.

El dia 5 d’octubre, celebrarem ajudant Déu la TROBADA DE PESSEBRISTES 
epigrafiada a cura dels companys pessebristes de ST. JOAN DESPÍ, 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 36 euros pels adults i 30 
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 
St. Joan Despí.

AVANÇ DEL PROGRAMA DE LA TROBADA

De 8 a 9,30 Lliurament de credencials i esmorzar.
De 10 a12 Visita exposicions.
A les 12 Missa solemne.
A les 13,30 Actuació dels bastoners.
A les 14,30 Dinar de Germanor.
A les 15,45 Parlaments i lliurament de records.
A les 17 Lliurament de la llàntia i relleu de la Trobada.

SEGUEIX AL DORS



FESTIVITAT DEL NOSTRE PATRÓ SANT FRANCESC D’ASSÍS
El  dissabte  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 
JOAQUIM RUYRA, Escriptor i Terciari Franciscà, dins dels actes del centenari de la 
publicació  del  seu  llibre  “Marines  i  boscatges”.  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 3 llibres de Joaquim Ruyra. Amb el susdit imprès es podrà seguir el recital 
poètic de les obres de l’homenatjat amb què ens obsequiarà la Sra. JOANA GAJA I 
VIVES.

A continuació serà servit un piscolabis de germanor.

PRINCIPALS ACORDS DE L’ASSEMBLEA DE SOCIS DEL 12-2-2003.

Renovació  de  càrrecs  :  No  havent-se  presentat  cap  nova  candidatura,  és 
reelegida per unanimitat la Junta actual per un període de 2 anys.

S’acorda la dissolució del Consorci del Museu del Pessebre de Catalunya que es 
transforma en Fundació, per tal de gaudir dels avantatges fiscals que això representa.

S’acorda  la  dotació  d’un  1% del  pressupost  de  l’Associació  en  concepte  de 
donatius per obres benèfiques, com per exemple apadrinar un nen, etc.

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.

Aquest proper Nadal es farà una exposició extraordinària commemorativa del 
75è aniversari  del  concurs de l’Associació a l’Ateneu de Caixa Laietana,  es podran 
veure un gran pessebre popular,  figures dels principals autors i  diorames d’arreu de 
Catalunya.

El llibre dels 75 anys d’història dels Pessebristes de Mataró que està preparant 
l’Albert Dresaire avança a bon ritme; està previst que surti a la Diada de St. Francesc de 
l’any 2004. Es faran gestions per aconseguir subvencions per a la seva edició.
 

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 75è 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.



TRADICIONAL CIRCULAR DE TARDOR
Mataró, Setembre del 2004

Benvolguts socis, col·laboradors i amics del Pessebre :
El vint-i-un d’aquest mes comença la tardor,  i  s’acosta el  Nadal,  com ens recorda la poesia de 
Mossèn Julià Augé i Xancó (a.c.s.) :

“Els anys corren vertiginosament. Fal·lera de temps que no torna.
Però retornen les solemnitats, curulles de records passats.
D’ànsies venidores, de desigs d’eternitat.
I Nadal retorna, tot manyac. 
Embolcallat de neu i gebre, amb el trepig dels pastors i la tremolor de fulles vacil·lants.
Nadal retorna. Bategar de cors. Fruir d’infantesa. Goig de llar encesa. Caliu de família.  
Unió d’amors.”

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 :

25-1-2004 VISITA ALS PESSEBRES DE SABADELL, TERRASSA I CASTELLAR DEL V.
08-2-2004 TRADICIONAL FESTA NADALENCA.
11-2-2004 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA.
22-2-2004 VISITAS ALS PESSEBRES DE VIC, RODA DE TER I SANT PERE DE TORRELLÓ.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “EL PESSEBRE A MATARO.
Història d’una tradició viva”

El divendres dia 1 d’octubre a 2/4 de vuit del vespre a la sala d’actes de Can Palauet (darrera 
l’Ajuntament)  es  farà  la  presentació  d’aquest  llibre,  escrit  pel  nostre  company  ALBERT 
DRESAIRE i GAUDÍ i editat per la nostra Associació. Aquest llibre, amb uns 200 fulls i més de 
300  fotografies  dels  pessebres  més  emblemàtics  de  la  nostra  ciutat,  és  un  acurat  treball 
d’investigació per la història del pessebrisme Mataroní des dels primers pessebres documentats a la 
ciutat al segle XVIII fins als nostres dies, així com la influència que sobre el pessebrisme han tingut 
els canvis socials produïts, sobretot, al segle passat. Ens agradaria que tots els socis i simpatitzants 
del món del pessebre poguéssiu gaudir d’aquesta obra, de la que, possiblement, formeu part, ja que 
hi figuren les classificacions dels 75 Concursos de Pessebres des de l’any 1926 fins a l’actualitat. El 
preu de venda al públic serà de 24 euros; en atenció als socis us adjuntem un val de descompte del 
50% i pels col·laboradors no socis del 25%, sobre el preu de venda. El llibre serà a la vostra 
disposició  a  la  seu de l’Associació  a  partir  del  dia  4  d’octubre.  Us esperem a tots  a  l’acte  de 
presentació on parlarà el Bisbe Joan Carrera i Planas.

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.

(SEGUEIX AL DORS)



XXXV TROBADA DE PESSEBRISTES DE CATALUNYA

El dia 3 d’octubre, celebrarem ajudant Déu la TROBADA DE PESSEBRISTES a cura dels 
companys pessebristes de PALAU DE PLEGAMANS, que gràcies al 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 de la trobada és de 30 
euros pels adults i 20 euros pels nens. Les reserves i les inscripcions es poden fer a través de la 
nostra  Associació,  que  s’encarregarà  de posar-se en contacte  amb els  Pessebristes  de Palau de 
Plegamans.

AVANÇ DEL PROGRAMA DE CONFERÈNCIES

TAULES  RODONES  –  DEBATS  A  L’AUDITORI  DE  CAN  CORTÈS  (PALAU  DE  PLEGAMANS) 
CADA DIA A LES 8 DEL VESPRE. ENTRADA GRATUÏTA

DIA 29 DE SETEMBRE : PESSEBRES OBERTS O TANCATS. ELS DIORAMES. LA PERSPECTIVA.
DIA 30 DE SETEMBRE : MATERIALS EN LA CONSTRUCCIÓ DELS PESSEBRES.
DIA 1 D’OCTUBRE : EL PINTAT EN ELS PESSEBRES.
DIA 2 D’OCTUBRE : A LES 6 DE LA TARDA : LES FIGURES EN ELS PESSEBRES. 

A 2/4 DE 8 : LA DIVULGACIÓ DE L’ART PESSEBRISTA, ESCOLES. 
A LES 9 DEL VESPRE SOPAR DE PESSEBRISTES (PREU 15 EUROS).

LES PONÈNCIES D’AQUESTS ACTES ESTARAN A CÀRREC DE PESSEBRISTES I FIGURAIRES 
DE RECONEGUT PRESTIGI.

DIUMENGE DIA 3 D’OCTUBRE DIA DE LA TROBADA :

De 8 a 10 : Estacionament de Vehicles al Pavelló d’Esports de Palau de Plegamans i esmorzar 
de germanor a Can Cortès.
A les 10 : Esclat de coets cercavila de gegants, grallers, bastoners i comparses.
A 2/4 d’11 : Recepció oficial a l’ajuntament i parlaments.
A les 11 : Missa solemne a l’Església de Sant Genís amb la coral La Unió.

Ballada de sardanes amb la Cobla els Lluïsos. Visita a les exposicions del centre 
recreatiu i a la fira de figures de pessebre.

Des de ¾ de 12 : Trasllat a Can Malla en autocars o a peu (10 minuts).
A ¼ d’1 : Inauguració oficial de la XXII exposició de pessebres i de les dependències del 
futur museu.
A la 1 del migdia Actuació de l’Esbart Català de Dansaires acompanyats per el Grupet. 
A les 2 Trasllat al Pavelló municipal en autocars o a peu (15 minuts)
A  2/4  de  3  :  Visita  a  l’exposició  de  plafons  de  les  entitats  pessebristes,  lliurament  de 
documentació i obsequis als participants. Dinar de germanor.
A les 5 de la tarda : Lliurament de records i parlaments. Lliurament del fanalet a l’Associació 
de pessebristes de Roda de Ter.
A les 6 de la tarda : Concert de la Polifònica de Puigreig.
A 2/4 de 8 : Acomiadament dels participants i castell de focs final de festa.



FESTIVITAT DEL NOSTRE PATRÓ SANT FRANCESC D’ASSÍS

El dilluns 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 SANT JOSEP ORIOL, 
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 3 
llibres del Sant. Amb el susdit imprès es podrà seguir el recital poètic amb què ens obsequiarà la 
Sra. JOANA GAJA I VIVES.

A continuació serà servit un piscolabis de germanor.

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 76è 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.



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. (SEGUEIX  AL 
DORS)

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
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.

(SEGUEIX AL DORS)

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

 



CIRCULAR DE TARDOR DELS PESSEBRISTES
Mataró, Setembre del 2007

Benvolguts socis, col·laboradors i amics del Pessebre :

El vint-i-un d’aquest mes comença la tardor. El vent d’aram de la tardor tremola 
sobre les muntanyes. Les ombres i teranyines del bosc ens criden amb més pura 
veu. Les fulles grogues vacil·len o ja encatifen els camins humits.

Els actes desenvolupats fins a la data a la nostra Associació són :
15-1-2007 Sortida col·lectiva exposicions de Roda de Ter, Vic, Centelles i Castellar 

del Vallès.
20-2-2007 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 3 de setembre i l’horari d’enguany serà els dilluns i dijous de 6 a 
8  del  vespre  (excepte  festius).  Sota  la  direcció  del  company  pessebrista  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.

XXXVIII  TROBADA  DE  PESSEBRISTES  DE  CATALUNYA 
organitzada per l’Associació de Pessebristes de Sant Hilari Sacalm.

El dia 7 d’octubre, celebrarem, si Déu vol, la TROBADA DE PESSEBRISTES a cura 
dels  companys  pessebristes  de  SANT  HILARI,  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 36 euros pels adults i 26 euros pels nens. Les 
reserves i les inscripcions per a la trobada es poden fer a través de la nostra Associació, 
Telef. 669.974242 o al e-mail  pessebristesmataro@hotmail.com que s’encarregarà 
de posar-se en contacte amb els Pessebristes de Sant Hilari.

AVANÇ DEL PROGRAMA DE LA TROBADA

De 8 a 9 Lliurament de credencials al Pavelló.
De 8,30 a 9,30  Esmorzar dels pessebristes.
De 10 a 2 del migdia. Visita a les exposicions i punts d’interès : Calvaris i Església 

parroquial. Pessebres a Can Rovira. Visites opcionals : Mercat, Museu Guilleries, Fira i 
exposicions de bolets.

A les 11 Recepció oficial als presidents de les entitats i desfilada d’armats.
A les 12 Missa solemne.
A les 2 del migdia Dinar de germanor al pavelló. Parlaments. Lliurament de records.  

Lliurament del fanalet a l’entitat organitzadora de la 39ena trobada (Tarragona).

MUSEU DEL PESSEBRE DE CATALUNYA
Sembla que després d’uns anys en que havia quedat aturat, arriben bones notícies des de 

Sant  Vicenç de  Montalt.  El  nou consistori  ha  expressat  la  seva  voluntat  de  tirar 
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endavant aquest  projecte  a  l’actual  legislatura  (2007-2011).  Ara  cal  que  aquesta 
voluntat es materialitzi i tots junts treballem per fer que aquesta gran fita es converteixi 
en realitat.

(SEGUEIX AL DORS)
FESTIVITAT DEL NOSTRE PATRÓ SANT FRANCESC D’ASSÍS

El dijous 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 l’edifici de la Presó (La Riera, 117)  piscolabis que ens aplegarà a tots en 
agradable trobada de germanor. 

PRINCIPALS ACORDS DE L’ASSEMBLEA DE SOCIS DEL 20-2-2007.
Renovació de càrrecs : La única candidatura presentada va ser la integrada per :
Marçal Casanovas Vives (President) Jordi Merino Noé (Sots-president)
Jesús Boné Pastor (Secretari) Josep Castellà Corominas (Tresorer)
Maria Carbonell Moragas (vocal) Joan Dorda Cucurell (vocal)
Josep Mola Coloreu (vocal)

No havent-se presentat cap nova candidatura, és elegida per unanimitat 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.
Agraïment als Srs. Jordi Montlló i Albert Dresaire per haver acabat la catalogació de les figures de la 
nostra entitat, que és la primera en formar part de l’inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya.
Es proposa, i l’assemblea dona el seu vist-i-plau, a la sol·licitud d’organitzar una trobada de pessebristes a 
Mataró, (es va fer la de 1972), previsiblement es farà la de 2010, on es commemora el 150è aniversari 
d’entitats pessebristes a Catalunya.

REVISTA DELS PESSEBRISTES
Ara  ja  comencem a  treballar  al  butlletí  de  Nadal  del  2007,  si  qualsevol  soci  o  simpatitzant  hi  vol 
col·laborar,  aportant  escrits  o possibles anunciants,  es pot posar  en contacte amb nosaltres  al  telèfon 
669974242 o e-mail  pessebristesmataro@hotmail.com , així, entre tots farem possible la continuïtat 
de la  revista.

DISTINCIÓ COM A MESTRE PESSEBRISTA
És una gran satisfacció per a tots els pessebristes  que la Generalitat reconegui oficialment la trajectòria 
del company Josep Mola i Coloreu dins del món del pessebrisme, en forma de concessió del títol de 
Mestre Artesà Pessebrista, que li serà lliurat als propers dies. A banda de la seva dedicació de 50 anys al 
pessebrisme de Mataró, podem destacar la creació de l’escola de pessebrisme, i les seves aportacions a les 
trobades de pessebristes i al Museu del Pessebre de Catalunya. Felicitats !!

Pel temps adient us trametrem el programa dels actes preparats per proper cicle nadalenc com són  :
EXPOSICIÓ DE DIORAMES I PESSEBRE MONUMENTAL.
CONVOCATÒRIA DEL 79è 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.
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LA JUNTA


