CIRCULAR DE TARDOR DELS PESSEBRISTES
Mataró, Setembre del 2010
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 :
11-2-2010
Assemblea General de Socis.
21-2-2010
Festa de Lliurament de premis del 81è Concurs Públic de Pessebres.

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 dimecres dia 6 d’octubre i
l’horari d’enguany serà : els dies 6, 13, 20 i 27 d’octubre de 7 a 2/4 de 9. 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. Inscripcions :
pessebristes@pessebresmataro.com o Telef. 669.97.42.42

41na TROBADA DE PESSEBRISTES DE CATALUNYA I BALEARS
organitzada per l’Associació de Pessebristes de Mataró.
Enguany organitzem la TROBADA DE PESSEBRISTES, amb una sèrie d’actes que us mostrem a
continuació. Convidem a tots el socis i simpatitzants a participar d’aquesta Trobada, perquè aquell dia
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 la nostra Associació:

Per internet : omplint el formulari que trobareu a la web
www.pessebresmataro.com/trobada
O bé per telèfon, trucant al 669.97.42.42 .
Podeu consultar el detall de tots
www.pessebresmataro.com/trobada

els

actes

de

la

Trobada

a

la

DINAR DE GERMANOR DE LA TROBADA DIUMENGE DIA 12 DE
DESEMBRE
MENÚ
Al inici del àpat (juntament amb les begudes) plats d’olives farcides i patates xips per
compartir.
1r plat: amanida catalana amb embotits artesans de Tordera (5 tipus + ½ ou dur).
2n plat: pollastre amb escamarlans.
•
•
•

Postres: pastís gegant commemoratiu.
Pa, aigua, vi rosat o negre DO. Penedès, cafè o tallat i gotes per al cigaló.
Cava commemoratiu de la Trobada.

MENÚ INFANTIL
¼ de pollastre amb macarrons, pa, aigua, llauna de refresc, gelat i llet amb
Colacao.

web

Els assistents a la Trobada rebran com a record un exemplar del llibre “Les figures dels
nostres pessebres” Inventari de la col·lecció de l’Associació de pessebristes de Mataró.
d’albert Dresaire i Jordi Montlló. Editat per Caixa Laietana.
LLISTAT DE PREUS TROBADA DE PESSEBRISTES DE MATARÓ
INSCRIPCIONS
FINS 20/11/2010
ADULTS
ASSISTÈNCIA A TOTS ELS
ACTES DE LA TROBADA +
DINAR + LLIBRE DE LES
FIGURES DE PESSEBRE
ASSISTÈNCIA A TOTS ELS
ACTES DE LA TROBADA +
LLIBRE DE LES FIGURES DE
PESSEBRE (SENSE DINAR)
ASSISTÈNCIA A TOTS ELS
ACTES DE LA TROBADA
(SENSE DINAR NI LLIBRE)
NENS
ASSISTÈNCIA A TOTS ELS
ACTES DE LA TROBADA +
DINAR + LLIBRE DE LES
FIGURES DE PESSEBRE

INSCRIPCIONS
A PARTIR 21/11/2010

23 Euros

25 Euros

15 Euros

15 Euros

5 Euros

5 Euros

12 Euros

14 Euros

APROFITEU ELS DESCOMPTES FINS EL 20 DE NOVEMBRE !!
PROGRAMA PROVISIONAL DE LA TROBADA
DIJOUS DIA 25 DE NOVEMBRE :
Inauguració de l’exposició commemorativa de la 41na Trobada de Pessebristes. A l’Ateneu de
Caixa Laietana a les 7 de la tarda. (Inclou l’exposició de pessebres commemorativa dels 25 anys
de la Federació Catalana de Pessebristes : 25 pessebristes de renom).
Presentació del llibre de l’Inventari de figures de l’Associació de Pessebristes de Mataró
d’Albert Dresaire i Jordi Montlló. (Edita Caixa Laietana).

DIJOUS DIA 2 DE DESEMBRE :
Inauguració de l’Exposició de material gràfic de la història de l’Associació de Pessebristes de
Mataró. Al Museu Arxiu de Santa Maria a les 8 del vespre.

DIMARTS DIA 7 DE DESEMBRE
Inauguració del conjunt d’homenatge als figuraires i pessebristes commemoratiu de la 41na
Trobada de Pessebristes. El conjunt està format per un mural de l’artista mataroní Joan Parés,
dedicat als figuraires i en particular a la família Carratalà, i un grup de figures de Lluís Carratalà. A
la seu social dels pessebristes de Mataró a les 8 del vespre.

DIVENDRES DIA 10 DE DESEMBRE
Inauguració de l’exposició “L’art en el pessebre mataroní” A la sala d’exposicions de Can
Palauet a 2/4 de 7 del vespre. (Amb la col·laboració de l’Institut Municipal de Cultura i
l’Associació Sant Lluc per l’Art - Mataró).
Conferència “Nadal, el pessebre i el seu simbolisme” 1ª part. A càrrec de Miquel Xancó i Roca,
germà de la Salle, filòsof, teòleg i professor de simbologia cristiana. A la sala d’actes de Can
Palauet a les 7 de la tarda.
DISSABTE DIA 11 DE DESEMBRE
Signatura de figures de Joaquín Pérez (figuraire de Jérez de la Frontera). Fira de Santa Llúcia
de Mataró, a la Parada d’en Carles a partir de les 11 del matí.
Conferència “Nadal, el pessebre i el seu simbolisme” 2ª part. A càrrec de Miquel Xancó i Roca,
filòsof, teòleg i professor de simbologia cristiana. A la sala d’actes de Can Palauet a les 11 del
matí.
“Taula rodona sobre pessebrisme” amb figuraires i historiadors del pessebre. Al cafè solidari.
Plaça de la Peixateria de Mataró. A les 5 de la tarda.
Taller de pessebres per a nens. A la plaça de Santa Anna (Fira de Santa Llúcia) de 6 a 8 del
vespre. (Amb la col·laboració de l’IMPEM).
DIUMENGE DIA 12 DE DESEMBRE
A partir de les 9 matí acollida i lliurament d’acreditacions als participants de la Trobada. Al
local dels pessebristes, la Riera, 117 (edifici de la presó).
A partir de les 10 del matí : Visita a les exposicions commemoratives de la Trobada : Ateneu
Caixa Laietana, Can Palauet, Pessebristes de Mataró i Museu Arxiu de Santa Maria.
A partir de les 10 del matí : Visita a la fira de Santa Llúcia amb triangular de figuraires :
Joaquin Pérez, Ignacio Fernández i Montserrat Ribes faran una demostració de modelatge de figures
de pessebre i signaran les seves figures. A la Plaça de Santa Anna.
A partir de les 10 del matí : Visita a la col·lecció de figures de la Sra. Pepita Agustí, Carrer
d’Argentona, 21.Visita pessebres particulars : Josep Trunas, Farmàcia Spa, Ajuntament de Mataró,
etc. Fins a les 14 hores.
A partir de les 10 del matí : Visita al museu dels Armats de Mataró. La Riera, 117 1er pis
(edifici de la presó).
A les 10 del matí. Visita guiada al Conjunt del Dolors. Basílica de Santa Maria.
A 2/4 d’11 Recepció de l’Ajuntament a la Federació Catalana de Pessebristes.
A partir de les 11 del matí : Demostració del figuraire Josep Traité i Compte. A l’Ateneu de
Caixa Laietana.
A les 11 del matí : Visita guiada. Ruta per la història de Mataró. Visites audioguiades pel
centre de Mataró.
A les 11 del matí. Visita guiada al Conjunt dels Dolors. Basílica de Santa Maria
A la 1 del migdia : Missa solemne a la Basílica de Santa Maria de Mataró.

A 2/4 de 3 : Dinar de germanor al polisportiu dels Maristes de Valldemia.
Després de dinar : Lliurament de records, parlaments i actuació musical amb el Cor de
Goodspell d’Argentona.
A partir de les 5 de la tarda : Visita a la fira de Santa Llúcia amb. A la Plaça de Santa Anna de
Mataró.
A les 5 de la tarda : Actuació infantil Rahmon Roma i el seu espectacle dedicat a Nadal i al
pessebre “Pas de pardal”. Al teatre Monumental, La Riera núm 169.
A 2/4 de 6 de la tarda. Fragments dels pastorets de Mataró i visita a l’interior del teatre de la
Sala Cabañes. Al teatre de la Sala Cabañes, Cercle catòlic, La Riera núm 124.

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. 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.
ANADA A MONTSERRAT AMB LA FEDERACIÓ CATALANA DE PESSEBRISTES. ACTES
COMMEMORATIUS DEL 25È ANIVERSARI
El diumenge dia 17 d’octubre la Federació Catalana de Pessebristes farà una ofrena a la Mare de Déu de
Montserrat i a Sant Francesc d’Assís, amb missa i rebuda del Pare Abat.
Podeu consultar el programa d’aquesta diada a www.pessebrescat.org
Inscripcions : cartago@tinet.cat
Pel temps adient us trametrem el programa dels actes preparats per proper cicle nadalenc com són :
EXPOSICIÓ DE DIORAMES I PESSEBRE MONUMENTAL.
CONVOCATÒRIA DEL 82è 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

