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.

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.

