MEMÒRIA DE ”L’ASSOCIACIÓ DE PESSEBRISTES DE BARCELONA” (APB)
Des del 31 de març de 2020 al 30 de juny del 2021
Any del Covid 19
Vagi per endavant el difícil que ha estat aquest any 1920 i el complicat que ha sigut poder
Portar a terme les poques activitats que s’han pogut fer. Aquestes han estat les imprescindibles
per la supervivència de l’entitat.
Pessebres corporatius de l’APB
Exposició Social al Palau Mercader.
La 95e. Exposició social no s’ha pogut obrir per que la sala no reunia prous condicions
d’aforament, ventilació i mobilitat.
Pessebre al Museu Frederic Marès.
Aquest pessebre es va poder fer gracies a un conjunt de socis que amb el seu esforç ho va fer
possible. El pessebre representava una recreació de la platja de Tosa i es varen poder comprar
figures noves exclusives de la casa Heide de Sud Tirol. A l’acte d’Obertura hi va assistir la
Consellera de cultura acompanyada de la Directora General Directora gral. de Cultura Popular i
Associacionisme Cultural. Posteriorment també vam rebre la visita del Tinent D’alcalde Jaume
Collboni.
Va poder-se visitar del 28 de novembre al 2 de febrer demanat visita prèvia evidentment els
visitants varen ser bastants menys que els anys passats, just es va arribar als 30.000.
Pessebre a la galeria gòtica del Palau de la Generalitat.
Aquí també es va poder vestir un magnífic pessebre que recreava unes masies catalnes amb unes
figures recient adquirides de l’Andreu Muns, de tipologia catalana i completades per la Gemma
Bertran, ja que en tot el joc i faltava el Sant Josep la Mare de Deu i el nen.
Exposició al Museu-Monestir de Pedralbes.
Des del 13 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 que representava el descans de la fugida a Egipte i un altre amb el naixement ambdós
amb figures de la Montserrat Ribes.
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 obrir per mostrar
els mateixos diorames de l’any pasat
Pessebres als domicilis particulars.
Seguint la tradició algun socis varen continuar com sempre fent el pessebres a casa seva
Cursos
Aquest any no s‘han pogut impartir els tradicionals cursos de pessebrisme
95è Concurs de Pessebres de l’ APB. Un any mes es convoca el concurs anual de pessebres
Aquest any de forma virtual, demanant als participants que aportin fotografies dels seus
pessebres. Les diverses les categories varen ser, Escoles, Parròquies, Casals, Particulars El
veredicte del jurat es va fer públic per internet i es vaobsequia a cqada participant ab un diploma
de participació i un record.
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

58è Congreso Nacional de Belenistas
Es celebra de forma virtual per una plataforma de You Tube. I participen el Sr. Agustí Termens i el
Sr. Josep Porta. També es varen fer les gestions oportunes per que el Gran Teatre del liceu cedís
els drets de l’Oratori el Pessebre de Pau Casals per poder fer-ne una retransmissió durant el
congres.
Economia
Exercici comptable 2020.
Ingressos totals 77.908,81€
Despeses totals 56.959,83€
Romanent
20.948,98€
Temes Administratius
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 les Assembles Generals Ordinàries 2020 de Forma virtual.
Assistència a les Assembles General Ordinària de març 2020. També celebrada de forma virtual.
En la qual van ser escollits els socis senyors Ramon Albornar i Jordi Bernal com a
President i vocal respectivament de la federacio.
Federación Española de Belenistas.
Assistència a les Assemblees Generals Ordinàries i de comissions en format ZOOM
UNFOEPRAE.
El mes d’octubre del 2020 es va elegir una nova junta directiva dec la UNFOEPRRAE que va
prendre posició el dia 1 de gener del 2021 Aquesta junta directiva esta formada per:
President
Vice president 1er.
Vice presidenta 2n.
Secretaria
Tresorer
Vocal 1
Vocal 2
Vocal 3
Auditora 1
Auditora 2

Albert Català Pou,
Alberto Finizio
Silvie Dusková
Carmen Camilleri
Antoni Garí Duran
Klaus Portem
Pier Luigi Bombelli
Josep Porta Saburit
Eugenia Bolli
Caroline Weber

Catalunya
Italia
Txèquia
Malta
APB
Bayern
Italia
APB
Suïssa
Westfalia

Donacions rebudes.
Durant tot aquest temps han sigut varies les donacions rebudes.
De la sòcia Pura Escartin un grup de figures d’Olot.
Del Grup d’art de Vic un conjunt de figures de Pere Freixes i varies d’Olot,
De les germanes Calveras Auge un lot de figures de Marti Castells, Muns i Carratalà.
Del senyor Esteve Camps un naixement de figures de Murcia de la Casa Ortigas
del Soci Bosco Garcia diversos llibres
De la Sra. Maria Elena Martinell Salinas una cabalgata de reis d’Olot i una anunciació als pastors
de 20 cm. dels Germans Castells entre algunes altres.
Els germans Padrosa han fet una important donació d’una Adoració de reis de de Domenech
Talarn
Moviment Associatiu
Durant aquest període 10 nous socis s’han incorporat a l’ Associació, i 8 baixes 3 per baixa
voluntària i ho han estat per defunció.

