CIRCULAR DE TARDOR DELS PESSEBRISTES
Mataró, Setembre del 2014
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 :
2-2-2014
Festa de Lliurament de premis del 85è Concurs Públic de Pessebres.
17-2-2014
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 La demostració serà el dimarts dia 30 de
setembre a 2/4 de 8 del vespre. 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 : pessebristesmataro@gmail.com o Telef. 669.97.42.42

44a TROBADA DE PESSEBRISTES DE CATALUNYA I BALEARS A MONTRAS (BAIX EMPORDÀ)
Enguany els companys del Baix Empordà organitzen la TROBADA DE PESSEBRISTES, amb una sèrie
d’actes per commemorar el seu 10è aniversari 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.
PROGRAMA DE LA TROBADA. MONT-RAS. Dia 5 d’octubre de 2014.
Punt de trobada i lliurament de credencials a la Plaça de l’Ajuntament.
Esmorzar a la Plaça de l’Ajuntament.
Al Saló de Plens de la Paeria, recepció oficial de l’Alcalde de Lleida a les
associacions de pessebristes de Catalunya participants de la Trobada.
A les 10 del matí
Recepció a l’Ajuntament dels Presidents de les Associacions.
Inauguració Exposicions: Diorames, populars, escola i escola modelatge.
De 10:30 a 13 del matí Mercat de Nadal a la Plaça de l’Església.
A les 10:30 del matí
Sortida excursions: visita al museu del suro (Palafrugell). Dipòsit modernista de
Can Mario i Museu de la pesca de Palamós i Espai del peix.”.
A les 12 del matí
Missa a l’església de Mont-ras.
A la 1 del migdia
Exhibició folklore Català a la Plaça de l’església.
De 2 a 5 de la tarda
Dinar de germanor al Pavelló municipal. Parlaments. Intercanvi d’obsequis. Fi de
festa amb havaneres del grup Port Bo i cremat.
A les 17 de la tarda
Cloenda i lliurament del fanalet.
A les 8:30 del matí
De 8:30 a 10 del matí
A 2/4 d’11 del matí

PREU TROBADA: 40 € fins el 10 de setembre. A partir del 10 de setembre 45 €. Menú infantil 15 €.
Com és habitual en totes les trobades per poder-hi participar cal inscripció prèvia, la qual dóna
dret a participar en tots els actes més l’esmorzar i dinar.

LII CONGRESO BELENISTA VILLA DE BILBAO
Els propers dies 9,10,11 i 12 d’octubre es celebra a Bilbao el LII congrés pessebrista, el qual està organitzat
per l’Associació Belenista Santos Justo y Pastor, entitat amb la qual estem agermanats. Entre els actes més
destacats hi trobem: Visites a Santoña (Cantabria), Bilbao, Getxo i Gallarta. Diferents exposicions de
pessebres a la ciutat de Bilbao i ponències sobre qüestions tècniques i en defensa de la tradició del Pessebre.
Trobareu el programa complert i les inscripcions a la nostra web: www.pessebresmataro.org
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 que serà presidida pel Bisbe
Joan Godayol i Colom, el qual, en nom del Sant Pare, lliurarà la benedicció papal als pessebristes. 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.
DINAR DE GERMANOR
Els pessebristes tenim previst fer un dinar de germanor el diumenge 19 d’octubre a partir de les dues del
migdia al local de la Presó. El preu orientatiu estarà al voltant dels 15 euros per persona. Si esteu interessats a
assistir-hi ens ho podeu fer saber a través d’un mail a pessebristesmataro@gmail.com o trucant al telèfon
669974242, sereu ben rebuts.
CORRESPONDÈNCIA PER E-MAIL
Si encara no ens heu facilitat el vostre correu electrònic, us demanem que ens envieu un e-mail a
pessebristesmataro@gmail.com així rebreu la correspondència per aquest mitjà d’una forma més immediata i,
a més, contribuirem a estalviar costos.
DONACIÓ DE FIGURES I MATERIAL DE PESSEBRES
Si mai teniu figures antigues o que ja no utilitzeu o material relacionat amb el pessebrisme, us demanem que
ens ho feu saber; a l’Associació les recollim, restaurem i les conservem, passant a formar part de la col·lecció
que pot ser visitada cada Nadal.
Pel temps adient us trametrem el programa dels actes preparats per proper cicle nadalenc com són:
EXPOSICIÓ DE DIORAMES I PESSEBRE MONUMENTAL.
CONVOCATÒRIA DEL 86è 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

