MEMÒRIA DE ”L’ASSOCIACIÓ DE PESSEBRISTES DE BARCELONA”
Des del 28 de març de 2019 al 26 de març de 2020
PESSEBRES CORPORATIUS DE L’APB
94ena Exposició Social al Palau Mercader.
Oberta del 5 de desembre al 7 de gener. Tancat Nadal i Cap d’Any. La resta de l’any visitable
a hores convingudes. Exhibí 16 diorames de formats plurals a l’igual que els seus autors que els
feren individual o col·lectivament. Com sempre compartien espai alumnes de l’escola de
pessebrisme de l’Entitat i pessebristes veterans.
Pessebre al Museu Frederic Marès.
Visitable des del 29 de novembre al 2 de febrer. Fruit de la iniciativa conjunta de l’ICUB de
l’Ajuntament de Barcelona i l’APB. Gairebé 30 m2 de planta en el quals els vessants espadats de
la muntanya de Montserrat acollien els misteris nadalencs representats per les figures exclusives
de Heide. El visitaren 125.787 persones.
Pessebre a la galeria gòtica del Palau de la Generalitat.
Malgrat poder visitar-se només les poques jornades de portes obertes el pessebre va tenir una
bona acollida del públic. El seu disseny recreava l’indret de Tor amb figures dels Germans castells
de tipologia catalana.
Exposició al Museu-Monestir de Pedralbes.
Des del 14 de desembre fins el 2 de febrer en horari de museu. Com sempre a la sala Joan Marí
la col·lecció permanent. També a la sala de Procures dos nous pessebres de gran format, un
diorama i un de popular en suro i molsa, ambdós amb figures de Manel Muns i Ferreres
Mostra de Pessebres al Museu Diocesà de la Pia Almoina.
10 diorames triats de la col·lecció de l’APB s’hi van exhibir, en horari de museu, durant les festes
de Nadal.
Pessebres a l’Església de la Mare de Déu de Betlem.
Del 24 de novembre fins a reis diàriament i els diumenges de febrer la cripta va acollir els ben
coneguts pessebres de gran format.
Pessebre a la Basílica de la Mare de Déu de la mercè.
A partir del 30 de novembre i durant les festes de Nadal visitable bàsicament en horari de culte
un pessebre de gran format.
Col·laboració amb el “Museo de Belenes” de Mollina ( Málaga).
Del 31 de març a l’1 d’abril s’hi desplaçaren el president per muntar un quadre de calvari
representant l’assotament amb figures de Josep Traiter. i el vice-president, per restaurar i muntar
pessebres donats a la institució.
Pessebres individuals realitzats per socis de l’APB
Pessebres als domicilis particulars. Seguint la tradició membres de l’Entitat els mostraren a llurs
companys.
Pessebres públics a Barcelona capital.
Centres cívics, parròquies, casals de gent gran, escoles, ateneus i locals comercials.
Pessebres fora de l’àmbit barceloní.
L’ APB té socis que exposen i/o viuen extramurs de la ciutat. Aquest difonen obra en museus,
ajuntaments, biblioteques, esglésies, parcs d’atraccions, palaus i a d’altres associacions
pessebristes.
Visites que l’Entitat va rebre

Escola Santíssima Trinitat de Barcelona. Els alumnes i professors de 1r i 2n d’ESO d’aquesta
escola feren una visita guiada a l’exposició social del Palau Mercader.
Alcaldessa de Barcelona.
L’Alcaldessa de Barcelona Excma. Sra. Ada Colau visità el pessebre del Muse Marés.
Activitats docents
Cursos teòrics i pràctics de pessebrisme impartits a la seu social.
Per concloure el curs 2019 alumnes i professor compartiren un sopar al restaurant “Vinateria del
Call” de Barcelona.
Curs Intensiu. Professor: Josep Petit.
Dictat els dies 18, 20, 22, 25, 27 i 29 de novembre de 2019 de 19:30 a 21 hores. Concebut
com a introducció teòrica a la tècnica pessebrista “Escola de Barcelona”
Curs d’Iniciació I “Escola de Barcelona”. Professor: Manolo Trullás.
Amb una durada de 60 hores i horari els dimarts de 17’30 a 20’30 h. es va programar dels 4 de
febrer a 30 de juny de 2020. El seu objectiu: dominar els conceptes bàsic que possibiliten la
realització d’un diorama tècnicament senzill.
Curs de Tutoria I “Escola de Barcelona“. Professor : Agustí Térmens
El seu calendari programat del 5 de febrer al 24 de juny de 2020, amb una durada de 60 hores i
horari els dimecres de 17’30 a 20’30 h. Els alumnes hi van desenvolupant el seu particular
projecte de diorama que queda acabat a final de curs.
Curs de Tutoria II “Escola de Barcelona“. Professor : Agustí Térmens.
Es desenvolupà del 7 de febrer al 3 de juliol amb una durada de 60 hores els divendres de 17’30
a 20’30 h. Els alumnes, posseïdors d’un considerable domini tècnic, construïren diorames de
dissenys elaborats.
Curs de Modelat de figures. Professor : Pere Catà.
Amb una durada programada de febrer a juny de 2020 les classes el segon i quart dijous de cada
mes de 18 a 20 h.
NOTA:
Pel que fa als cursos esmentats en els punts 4.1.b, 4.1.c, 4.1.d i 4.1.e, la pandèmia de la COVID
19 va impossibilitar el seu normal desenvolupament a partir del 15 de març quedant definitivament
suspesos després del període de confinament total de la població.
Cursos teòrics i pràctics no explicats a la seu social.
Cursos als Ateneus.
Es varen impartir cursos a: Centre Cultural Sant Vicens de Sarrià, Centre Moral i Cultural del
Poblenou, Lluïsos de Gràcia i a l’Ateneu Barcelonès.
Curset a Vitoria-Gasteiz.
El 21 i 22 de setembre la Asociación Belenista de Álava organitzà les “II Jornadas Belenísticas de
Vitoria-Gazteiz” a la parròquia de Sta. Maria de los Angeles. En Josep Porta hi explicà com utilitzar
la pintura amb pigments.
Curset a l’escola de Lurdes de Barcelona.
El dia 11 de desembre de 2019 de 17 a 19 de la tarda els socis Antoni Comalat i Mª Teresa
Clanxet explicaren i realitzant-ne un, la tècnica del pessebre popular de suro i molsa.
Curset en el marc del 57è congrés nacional de Mollina.
Celebrats en el marc del congrés, Agustí Térmens i Josep Porta feren de professors en llurs
cursets adreçats als congressistes interessats en conèixer amb detall determinades tècniques de
l’Escola de Barcelona.
ACTIVITATS PRÒPIES DE L’ ENTITAT

94è Concurs de Pessebres de l’ APB.
Un any mes es convoca el concurs anual de pessebres sota la supervisió com a president del jurat
del soci Josep Mª Silvestre. Com sempre son diverses les categories Escoles, Parròquies, Casals,
Particulars i una genèrica d’Altres per aquells que no es podien incloure en les anteriors, va
convocar participants a totes elles. El veredicte del jurat es va fer públic a l’acte de lliurament de
premis el 2 de febrer a las 12 del migdia , en el teatre dels Pares Carmelites de Barcelona. Pel que
fa a trofeus i obsequis cal fer esment a la col·laboració de: Torrons Vicens.
Homenatge al soci i mestre Pere Catà i Vidal.
Amb el títol “L’oníric món del Dr. Pere Catà” del 5 de desembre al 19 de gener al Museu Arxiu Can
Caralt, eren visitable les singulars figures d’aquest autor.
Fou una iniciativa conjunta del Museu de Sant Andreu de Llavaneres i el col·lectiu “el Bou i la
Mula” que comptaren amb la col·laboració de l’APB que cedí una bona part de les figures que
conformaven l’exposició.
La Nit del Pessebre” .
Celebrada a l’exposició social del Palau Mercader el 28 de desembre al vespre. amb una
improvisada xerrada sobre pessebrisme entre els assistents, tot menjant una mica de coca i
xocolata acompanyades d’una copa de cava
Conferència al Museu Marès sobre “Pessebres i Pessebrisme”.
El dia de Santa Llúcia es va fer una interesant conferència als porxos del Museu Mares a cárreg
del tresorer de l’entitat Antoni Garí i Duran.
Catalogació i restauració de Figures.
Continua el s procés de catalogació a càrrec de l’Eva Garcia L’Eixa amb el suport de l’ Obra Social
de La Caixa. Així com la restauració de petits desperfectes a càrrec del soci Valentí Jose
Cloenda de la Campanya de Nadal. Celebració eucarística i dinar.
La Candelera va coincidir amb diumenge, així que el 2 de febrer, s’inicia la jornada amb la
celebració a les 11 h. de la missa en el Santuari de la Mare de Déu del Carme (Barcelona). Tot
seguit, al teatre del mateix recinte entrega de premis del 94è concurs de Pessebres. Per arrodonir
el dia a les 14 hores dinar de germanor al restaurant Vivant de Barcelona. Durant la sobretaula
entrega de medalles commemoratives de participació en l’exposició social.
El Premi Federación Española de Belenismo a Antoni Comalat.
Com a reconeixement a la seva dedicació al món del pessebrisme des de l’APB on ha ocupat
diversos càrrecs a la junta directiva, va ser atorgat a Antoni Comalat i Planas el premi Federación
Española de Belenismo. El premiat el va recollir el 4 de novembre a la seu de l’associació
barcelonina en el marc d’una petita festa amb gran participació de socis.
Visita de l’exposició “L’Oníric món del Dr. Pere Catà”.
L’onze de gener diversos socis es van desplaçar a Sant Andreu de Llavaneres per admirar el que
mostrava.
Visita dels Associats a Vilanova i la Geltrú.
Amb la intenció de gaudir dels pessebres realitzats per l’associació de la localitat algun socis hi
anaren plegats.
Benedicció del pessebre de la galeria gòtica del Palau de la generalitat.
L’APB va ser convidada el dia 30 de desembre pel president de la Generalitat de Catalunya. M. H.
Sr. Quim Torra per agrair la confecció del pessebre, i ell mateix va fer de guia per ensenyar
diverses dependències del palau.
5.12.- El Pessebrisme Patrimoni Immaterial de la Humanitat.
En paral·lel a l’assistència a les reunions internacionals, l’APB va presentar un escrit a la
Generalitat per tal declari el pessebrisme patrimoni immaterial de Catalunya.

Anada al Museu de Pessebres de Catalunya.
En correspondència a la invitació de la Fundació Museu del Pessebre de Catalunya de Montblanc,
uns socis de l’Entitat s’hi van desplaçar per admirar l’obra que s’exposa.
L’ Associació i els Mitjans de Comunicació.
Intervencions a la ràdio i a la televisió.
La cadena de TV BETEVE va fer un reportatge sobre els pessebres fets per l’APB al MuseuMonestir de Pedralbes que incloïa una petita entrevista al vicepresident de l’Associació Agustí
Térmens
Presència en premsa escrita i xarxes socials
Surten escrits a diversos mitjans de la premsa escrita i molts comentaris a les xarxes
socials
PARTICIPACIÓ EN ACTES DEL MÓN PESSEBRÍTISC
El Pessebrisme Patrimoni Immaterial de la Humanitat.
L’ APB en tant que impulsora d’aquesta candidatura a la UNESCO participà en las reunions
de treball del 17 i 18 de maig de 2019 A Aquisgrà i del 8 de juny del mateix any a Bolònia.
Dia de l’Associacionisme Cultural Català.
Es va desenvolupar l’ú de juny a Castellar del Vallés. Els representants de l’APB participaren en
les diverses activitats programades.
49èna Trobada de Pessebristes de Catalunya i Balears a Vilassar de Mar.
Organitzada per l’Agrupació local, l’APB hi acudí el 29 de setembre, en participar de les
exposicions de pessebres i mostres d’activitats populars diverses. S’obsequià a l’Associació de
Pessebristes i Modelistes de Vilassar de Mar amb un exemplar del llibre “40 anys de pessebres a
Betlem“.
57è Congreso Nacional de Belenistas a Mollina - Antequera.
Amb el lema “Entre belenes y olivos” celebrat del 10 al 13 d’octubre en aquest indrets.
Pessebristes de l’APB amb el seu president encapçalant-los van participar en les activitats
programades i van gaudir del magnífic Museu de beles de Mollina.
VI Feria Belenista de Alcobendas.
La visitaren a l’Hotel Amura Alcobendas els dies 8, 9 i 10 de novembre, el president de l’APB
acompanyat de vocals de la Junta directiva.
WORKING PROGRES.
L’APB aporta a l’exposició que organitza la Federació Catalana de Pessebristes al Centre
d’Artesania de la Generalitat de Catalunya al carrer Banys Nous, un diorama que representava
Demanant posada, de Joan Maria Rius amb figures de Montserrat Ribes.
Cicle “Cultura Popular, Tradició i Modernitat”.
Una iniciativa de l’Ens d’Associacionisme Cultural i la Federació d’Ateneus de Catalunya amb la
col·laboració de la Federació Catalana de Pessebristes, l’Ateneu Barcelonès i l’APB, qui aporta a
la mostra de pessebres celebrada a l’Ateneu Barcelonès del 17 de desembre al 5 de gener 10
diorames.
Col·laboració amb l’Associació Veïnal del Barri del Centre de Gavà.
Atenent la seva sol·licitud, el nostre president Sr. Josep Porta hi va fer una xerrada versada en la
història dels Pessebres a Catalunya en el marc de l’acte de lliurament de premis del concurs “Fem
pessebres” organitzat per la dita associació.
El llibre “El nostre pessebre. Tradició, història i simbolisme” de Fra Valentí Serra.
El soci Bosco Garcia en va fer la presentació de 12 de desembre a les 19:30 h. Al Santuari de
Pompeia de Barcelona. La seva intervenció indici bàsicament sobre els pessebres caputxins de
tradició franciscana reflexionant també sobre la construcció del pessebre casolà.

Congrés Internacional de la UN-FOE-PRAE a Aquisgrà.
Celebrat en aquesta ciutat europea els dies 17, 18 i 19 de gener de 2020, s’hi van programar
activitats interesants a l’entorn del pessebrisme. En representació de l’APB hi assistiren el
president, el vice-president i el tresorer. A destacar que en el transcurs del mateix Agustí Térmens
i Molins, vice-president de l’associació barcelonina hi recollí la Medalla de la UN-FOE-PRAE que li
va ser atorgada per la seva trajectòria pessebrística i el seu mestratge al llarg d’una vida dedicada
al pessebrisme.
ECONOMIA
Exercici comptable 2019.
Ingressos totals 70.591,70€
Despeses totals 67.080,67€
Romanent
3.511,03€
TEMES ADMINISTRATIUS
Assemblees pròpies de l’APB.
Assemblea general ordinària de 28 de març de 2019 celebrada a la seu social c/ Lledó,11
(Barcelona). Seguint l’ordre del dia s’aprovà l’acta de l’assemblea anterior, la memòria d’activitats i
l’informe del president per unanimitat. Pel que fa a la gestió econòmica i pressupostaria va
generar debat i també va obtenir el vist i plau dels reunits. La nova junta directiva va ser aprovada
delegant els assistents en la dita junta la potestat de canvi de nomenclatura de dues vocalies per
ajustar-les més fidelment als estatuts. L’apartat de precs i preguntes va tancar l’acte.
Assemblees i reunions dels organismes als quals pertany l’APB.
L’ APB hi va ser representada en totes elles como a mínim pel seu president Sr. Josep Porta.
Federació Catalana de Pessebristes.
Assistència a l’Assemblea General Ordinària del 30 de març de 2019 a Castellar de Vallès i a
l’Assemblea del 14 de setembre de 2019 a Vilassar de Mar. L’Assemblea General Ordinària de 21
de març de 2020 a Matadepera es va suspendre en primera instància.
Federación Española de Belenistas.
Assistència a les Assemblees Generals Ordinàries del 16 de juny de 2019 i de 8 de març de
2020 a Madrid. Assistència a les reunions prèvies del 15 de juny del 2019 i del 7 de març de 2020.
Assistència a l’assemblea de Mollina el 13 d’octubre de 2019.
UNFOEPRAE.
Assistència a l’Assemblea General Ordinària el 17 i 18 de maig de 2019 a Aquisgrà.
Atorgament de Medalles.
Se n’atorgaren a Joan Mª Rius, Ramon Albornar, Jordi Capella, Josep Porta, Frederic Sancho,
Agustí Termens, Jordi Bernal, Antoni Garí, Manolo Trullars i Jaume Larreula. Commemoratives de
participació a l’exposició social.
8.4.- Donacions rebudes.
Donacions anònimes: un joc de cromos de la vida de Jesús, figures diverses algunes d’elles de
reconeguts figuraires i també populars, escorça i manipulats de suro. Antoni Comalat: un lot de
figures entre elles unes de Lluis Carratalà.
Manolo Trullás: un pessebre en forma de caixa/retaule que s’obre formant un tríptic amb figures de
tipus provençal.
Bosco Garcia: figures petites i diversos llibres de temàtica relacionada directa o indirectament amb
l’univers pessebrista.
MOVIMENT ASSOCIATIU.
Durant el període que ens ocupa, 10 nous socis s’han incorporat a l’Associació. Han causat baixa
5 per voluntat pròpia, 2 per falta de pagaments a les quotes i 8 per defunció. Entre aquestes
darreres esmentar particularment la del soci Pare Josep Mª. Ullés, consiliari i col·laborador actiu
de l’APB.

