
CIRCULAR DE TARDOR DELS PESSEBRISTES 
     Mataró, Setembre del 2008 

 
 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 : 
13-1-2008 Sortida col·lectiva exposicions de Sant Joan Despí, Sant Feliu de  
  Llobregat i Terrassa. 
17-2-2008 Festa de Lliurament de premis del 79è Concurs Públic de Pessebres. 
20-2-2008 Assemblea General de Socis. 

 
L’ADÉU D’ALGUNS COMPANYS 

Enguany obrim aquesta circular amb un record molt especial per als companys pessebristes que ens han 
deixat darrerament : es tracta d’en Ventura Blanch, en Manel Serena i en Vicenç Cornellà. Aquestes pèrdues 
ens han deixat a tots adolorits i abatuts. En la seva memòria i del que han significat per a la nostra 
Associació, hem de treballar encara amb més entusiasme, perquè això és el que ells haurien volgut. Tot el bé 
que han escampat en la vida terrenal, ben segur que els ha portat a gaudir del Pessebre Celestial. 

   
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 1 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. Inscripcions : Telef. 616.42.55.66 

 
TALLER DE MODELATGE I RESTAURACIÓ DE FIGURES 

 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 començarà el dijous dia 18 de setembre 
i l’horari serà els dijous de 7 a 9 del vespre (excepte festius). Sota la direcció del figuraire Antoni Pruna, pots 
aprendre les tècniques bàsiques de modelatge, restauració i pintura de figures de pessebre. La durada del 
taller serà d’uns tres mesos. El curset és gratuït per als socis que desitgin assistir-hi. Inscripcions : 
pessebristesmataro@hotmail.com o 669.97.42.42. 

 
XXXIX TROBADA DE PESSEBRISTES DE CATALUNYA 
organitzada per l’Associació de Pessebristes de Tarragona. 
 

El dia 12 d’octubre, celebrarem, si Déu vol, la TROBADA DE PESSEBRISTES a cura dels companys 
pessebristes de TARRAGONA, 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. Els  preus són : dia 11 tot el dia i dia 12 : 135 euros. Sopar dia 
11 i dinar dia 12 : 75 euros. Dinar del dia 12 : 40 euros. Els preus són per reserves fins el 30 de setembre, a 
partir d’aquest dia tots tres preus augmenten en 5 euros. 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 Tarragona. El programa de la trobada i full 
d’inscripcions es poden consultar a la web de la Federació Catalana de Pessebristes www.pessebrescat.org . 
 
 
 
         (SEGUEIX AL DORS) 
 
 



 

AVANÇ DEL PROGRAMA DE LA TROBADA 
Dissabte dia 11 al matí : Visita al Museu de la vida rural de l’Espluga de Francolí, a la Cova de la Font 
Major, Dinar a l’hostal El Senglar, visites al Monestir de Poblet i als pessebristes de Montblanc. 
Dissabte dia 11 a la tarda : Visita guiada a Tarragona ciutat i vida quotidiana dels antics romans, muralles i 
passeig arqueològic. Inauguració de l’exposició antològica de l’Associació de Pessebristes de Tarragona. 
Sopar de Germanor al Restaurant Les Voltes. 
Diumenge 12 dia de la TROBADA  
De 8 a 9 Lliurament de credencials al Pavelló. 
A les 9  Esmorzar dels pessebristes. (al Camp de Mart). 
A les 10. Recepció de l’Alcalde als presidents. Visita a la part alta : mercadet del pessebre, 

maqueta Tarraco, reconstrucció Tarraco Viva, Exposició antològica Pessebristes de Tarragona, 
visita a les Muralles, etc. 
A les 10, 45 : Visita oficial a l’exposició dels pessebristes de Tarragona. 
A les 11,30 : Missa solemne. 
A les 14,30 : Dinar de germanor a l’Hotel Husa Imperial Tarraco. 

 
FÒRUM DELS PESSEBRISTES CATALANS 

Un dels aspectes en els quals hem de procurar avançar tots plegats, és la comunicació. Tant a nivell intern com 
extern hem de trobar i oferir a tots els pessebristes els mitjans d’informació, debat i opinió que ens permetin 
intercomunicar-nos i arribar a tota la societat. 
Aprofitant la pàgina web de la Federació s’ha creat el fòrum dels pessebristes, un espai virtual obert a tothom 
amb la finalitat de servir de nexe d’unió entre tots nosaltres. Aquest espai, al qual hem de donar vida entre 
tots, pot ser una eina interessant per compartir notícies, impressions, opinions, plantejar qüestions, donar 
solucions i afavorir la posada en comú de tots aquells temes relacionats amb el pessebrisme. 
Al Fòrum dels pessebristes s’accedeix molt fàcilment mitjançant la pàgina web de la Federació 
www.pessebrescat.org. A la part esquerra de la pàgina hi ha un apartat per entrar-hi directament. Només cal 
que us registreu i participeu. 
Com ja hem dit abans, aquest espai l’hem d’alimentar entre tots, en cas contrari seria un element decoratiu i 
sense cap interès. Us convidem a participar-hi. 

 
AGILITAT I ESTALVI DE PAPER 

Tenint en compte la progressiva implantació d’Internet, seria interessant utilitzar aquesta possibilitat per rebre 
al vostre correu electrònic les circulars, convocatòries etc. Això ens donarà els avantatges d’immediatesa i 
estalvi als enviaments. Només cal que ens feu arribar un e-mail a  pessebristesmataro@hotmail.com indicant a 
quin correu voleu rebre la informació. 

           
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. 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.  

Pel temps adient us trametrem el programa dels actes preparats per proper cicle nadalenc com són  : 
 EXPOSICIÓ DE DIORAMES I PESSEBRE MONUMENTAL. 
 CONVOCATÒRIA DEL 80è 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      


