ASSOCIACIÓ DE PESSEBRISTES DE BARCELONA
Memòria d’actuació
des del 23 de març de 2017 al 22 de març de 2018
que la Junta Directiva presenta a l’Assemblea General
resumint les seves activitats,
així com el moviment social del període

Amb la lectura de l’acta va començar a les 7 de la tarda l’Assemblea anterior, essent aprovada
per unanimitat. Es comenta la memòria 2015/16. El text s’aprova i l’assembla segueix amb
l’ordre del dia, que es conclou amb l’apartat de precs i preguntes.
FOCIR
Producte de la nostra vinculació amb la Federació d’Organitzacions Civils Catalanes
Internacionalment Reconegudes, hem participat en dues taules de treball, on s’explicà com han
d’enfocar les associacions les lleis de transparència i protecció de dades i com es quantificable
el seu grau d’aplicació. S’assistí a la seva Assemblea General Ordinària de 20 de març del 2018.
Les Assemblees Generals Ordinàries de la Federació Catalana de Pessebristes
L’1 d'abril a Montblanc a la Sala d'actes del Museu Comarcal. En l’ordre del dia: valoració de la
Trobada anterior i de la Biennal, amb notícia de la propera trobada a Rubí. Es presentaren
diferents projectes: el Working Progress al Centre d'Artesania, la Diada de l'Associacionisme, i la
ubicació de pessebres a Núria i a Montserrat. S’aprovaren els comptes i es reelegí la junta
actual per un nou període. Es visità el Museu del Pessebre i la planta que acollirà la exposició de
Calvaris adjudicant als presents la seva col·laboració.
El 16 de setembre a Parets del Vallès va tenir lloc la següent a la Sala Serra de la Societat
Cooperativa. Hi assistiren en nom de l’entitat Josep Porta i Pere González.
Assistència a les assemblees de la Federación Española
En convoquen tres a l’any. Al juny, a l’octubre i el març. La de l’octubre amb la trobada, la del
març pel pressupost. Representats per Josep Porta, s’hi presentà l’informe de les tres
comissions: organització, planificació i economia; comunicació i congressos i esdeveniments,
aprovant-ne els acords. S’animà una pluja d’idees per tal de millorar el lèxic pessebrístic i en la
del març s’aprovà el pressupost fixant el 17 de juny una d’Extraordinària per renovar la Junta.
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El 55è Congrés Nacional a Vitoria/Gasteiz
Organitzat per l’Asociación de Belenistas de Álava, del 12 al 15 d’octubre. Es conegueren llocs
de l’entorn, es tingueren ponències, hi hagué la típica fira mercat pessebrístic i visitaren
diferents exposicions de pessebres. El 14 es celebrà l’Assemblea General Ordinària,
representant-nos Josep Porta.
El proper congrés serà a Zamora organitzat per la agrupació local.
47ena Trobada de Pessebristes de Catalunya i Balears a Rubí
Va tenir lloc el 8 d’octubre. Deu socis s’hi desplaçaren amb tren. El programa d’actes s’inicià
amb un esmorzar al pati tancat del Celler i la visita a l’exposició Procés de Creació Nadal 2017.
Seguí l’actuació de l’Esbart Dansaire, els parlaments i la recepció oficial, així com la missa, visita
al Museu Etnogràfic Vallhonrat i en el pavelló esportiu Regina Carmeli construcció comunitària
del pessebre de la trobada, dinar de germanor, entrega de records i traspàs del fanalet a
Manresa. Comiat.
Visita al cardenal Joan Josep Omella
Una comissió encapçalada per Josep Porta acompanyat per Antoni Comalat, Pere González i
Maria Simón, el visità en el seu palau. Se li va fer saber de la tasca que porten esforçadament a
terme. Ell s’oferí per portar a Roma una carta per establir la localització d’una arqueta amb un
pessebre lliurada a Pius XII. A l’hora que se’l convidava a venir quan volgués a veure l’exposició
de Lledó, se li obsequià amb el llibre dels pessebres de Betlem.
Fundació Catalana de l'Esplai
Es tracta d’una organització sense ànim de lucre creada l'any 1996 que té com a missió educar
els infants i els joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i
promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.
Nosaltres ens hi hem associat per una mòdica quota anyal, i això ens permet disposar de
programes especialitzats per gestionar associacions sense ànim de lucre. Són programes que
s’actualitzen de manera automàtica quan es modifica la normativa. Alhora posen a disposició
un servei tècnic telefònic i de consultoria jurídico-fiscal.
Assemblea de la Un-Foe-Prae
A Roma els dies 23, 24 i 25 de febrer representats per Josep Porta, Andreu Coll i Antoni Garí. Un
dels seus resultats és l’avenç en el reconeixement del pessebrisme com a patrimoni immaterial
de la humanitat, cosa que suposarà un notable guany en la seva coneixença. Es tractaren
també els temes que ocuparan la propera trobada a Aquisgrà organitzada per la federació
alemanya, entre altres.
Jornada de Portes Obertes
El 4 de juny del 2017 es celebrà amb motiu de la nostra adhesió al Dia de l’Associacionisme
Cultural. A més de l’Exposició Social al pati d’entrada del Palau Mercader s’exposà un pessebre
gros a peces, sense acabar d’unir, per tal de suggerir quina és la gènesi que porta al resultat
final. Tingué èxit sobretot entre els turistes.
Cursos teòrics i pràctics
El Curs d’Iniciació a cura d’en Jordi Capella ara és de Perfeccionament, mantenint el nivell
d’assistència i de satisfacció per part de la totalitat dels seus alumnes.
El de l’Agustí Térmens reconvertit en Tutoria, segueix avançant. Dissortadament s’han quedat
fora algunes inscripcions. L’alumnat d’ambdós ha col·laborat en les exposicions socials.
Festejaren la bona entesa amb un sopar el 28 de juliol a l’Antic Bocoi del Gòtic.
El curs de figures d’en Pere Catà permet fer-se un mateix les figures. Atén un dels aspectes
menys conreat en el pessebrisme i molt ben valorat.
2

El curs intensiu de Josep Petit, impartit els dies 6,8,10,13,17 i 20 de novembre, té per l’Entitat
una gran importància, doncs a més de la seva vàlua, per ser és un planter d’alumnes pels altres
cursos.
Producte de l’experiència dels anys anteriors ha nascut un nou curs “d’Iniciació I” amb un
plantejament singular de temes monogràfics que prioritza saber-ne les tècniques constructives
deixant en segon terme la conclusió d’un diorama acabat. Donada la seva organització s’ofereix
als socis escollir del temari els mòduls que siguin del seu interès. Entre les seves virtuts està
animar als socis que veiem poc a fer-se presents. Els artífexs són en Pere González i en Manolo
Trullàs. Hi ha llista d’espera.
Esment apart és la jornada realitzada el 27 d’abril de 2017 per l’empresa Sagristà, a càrrec del
sr. Jordi Sagristà, per presentar la seva gama de productes que va de resines a dissolvents,
passant per silicones, colorants i acrílics diversos.
Jornada de Cloenda i 91è concurs de Pessebres
El 4 de febrer encetàrem la diada amb una missa al santuari de Pompeia, per passar tot seguit
al teatre dels Carmelites de la Diagonal, on presentat per Manolo Trullàs, es premiaren 21
pessebres dins les categories: escoles (amb tres grups d’edat), individual (menors i adults),
col·lectius i socis.
A destacar-ne un canvi en l’organització buscant més eficiència. El jurat qualificador, sempre
equànime, fou presidit per Josep Porta i integrat per Santiago Chaparro, Manolo Trullàs, Maria
Simon i Antoni Comalat.
Notar la bona acollida, de la proposta de Manolo Trullàs, d’anunciar el premiat amb una breu
prèvia on s’esmentava el mèrit del reconeixement.
El dinar de cloenda
Com l’any passat al Restaurant brasiler “El Rodizio”. Tots ens hi trobarem molt bé i més encara
quan comprovarem que entre els comensals i figuraven socis de la darrera fornada. Entre els
trenta-tres hi havia cares conegudes que ens plaïa retrobar.
La 92ena Exposició Social al Palau Mercader
Inaugurada el 2 de desembre pel rvd. Armand Puig i Tàrrec, rector de la basílica dels Sants Just i
Pastor, i oberta fins el 7 de gener. Fins la Candelera els caps de setmana. Dona la benvinguda un
Naixement d’en Pere Catà amb un entorn d’Agustí Garcia Tiñena. A l’interior una mostra del bo
i millor del pessebrisme. Amb obra d’Antoni Garí, Lluís Balius Jordi Capella, Frederic Sancho,
Jordi Bernal, Jaume Larreula, Santiago Devroye, Josep Porta, Maria Simón, Ramon Jovells,
Antoni Cañestro, Manolo Trullàs, Joan M. Rius, Ramon Albornà, Jaume Calbet, Agustí Térmens,
Pere González i Joan Bonany. Uns reis de Domènec Fita establien un contrapunt amb uns de
tradicionals, l’etern diàleg passat i present. En el pessebre col·lectiu, amb Agustí Térmens, hi
treballaren Maribel Bayle, Joan Navarro, Manolo Trullàs, Josep M. Silvestre, M. Josep Lluch i
Pere González. Els resultats del curs de pessebrisme es fan evidents en l’illa central de la
mostra. També s’hi mostraren els pessebres de Nicoletta Negroni realitzats amb elements del
mar i la terra.
Exposició al Museu-Monestir de Pedralbes
A l’espai de procures realitzat per Agustí Térmens, Joan Navarro, Carles Muzas, Antonio Lecha,
Antoni Ferran, Pere González, Josep Porta, Agustí Garcia T. i Maribel Bayle. Amb un naixement
dels germans Castells, com sigui que aquest Nadal tanquen el seu mític taller establer el 1897.
L’Anunciació, del Museu de l’Associació, era d’en Muns.
El pessebre al Museu Frederic Marès
Una iniciativa de l’Associació recolzada per l’ICUB de l’Ajuntament de Barcelona. Presentada el
24 de novembre i clausurada el 2 de febrer. Muntatge in situ del 20 a 24 de novembre, hi
treballaren un equip de 19 persones, Maribel Bayle, Teresa Calomarde, Santiago Devroye,
3

Antoni Ferran, Agustí Garcia, M. Agustí Garcia T., Toni Garí, Pere Gonzalez, Ramon Jovells,
Jaume Larreula, Antonio Lecha, Joan Navarro, Alba Teresita Rojas, Frederic Sancho, Maria
Simon, Montse Tapia, Manolo Trullás. Sota el mestratge de Josep Porta i Agustí Termens.
D’estètica tradicional, les figures són fetes a Itàlia expressament. El president hi anà i en
supervisà els detalls. Amb molsa i elements vegetals plàstics respectuoses amb el medi.
Pessebre al Museu de la Música
Els socis Manolo Trullàs, Josep Porta i Antoni Ferran hi varen muntar un pessebre popular amb
figures de músics. Una prova més del desig de ser present en el teixit cultural de la ciutat, més
enllà dels els espais ja consolidats.
Pessebre a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat
Com ha esdevingut costum aquest espai carregat de simbolisme va acollir per Nadal un
pessebre de l’Associació. El va realitzar en Jordi Capella amb la col·laboració de Cari Salat,
Agustí Garcia T., Josep M. Silvestre i Alfons González.
Working Progress
Organitzat per la Federació Catalana per segona vegada al Centre d’Artesania de la Generalitat
s’ha muntat aquest taller al qual hi hem tornat a participar. Amb nosaltres també hi eren les
associacions de Banyoles, el Baix Empordà i Sabadell. Comptarem també amb la col·laboració
especial de la Federació Catalana de Catifaires. La seva preinauguració va tenir lloc el 30 de
novembre a 2/4 de 8 del vespre.
Feria Belenista de Alcobendas
A l’Hotel Amura l’11 de novembre hi assistí en Josep Porta a la recerca de figures pel pessebre
del Museu Marès, doncs hi eren presents els millors figuraires i les empreses capdavanteres al
sector.
Museo de Belenes a Mollina (Málaga)
Degut a la permanent col·laboració entre l’APB i la Fundación Díaz Caballero del 12 al 18 de
maig hi anaren Josep Porta i Agustí Termens per muntar-hi uns diorames. A la inauguració, amb
el nom de I Encuentro Internacional Amigos y Colaboradores del Museo de Belenes, i que
tingué lloc entre el 16 i el 18 de febrer, a més d’ells dos, hi assistiren invitats un nodrit nombre
de pessebristes socis de l’Entitat amb obra en exposició.
Exposició de Betlem
Inaugurada el 28 de novembre. Un cop més s’hi ha pogut contemplar la qualitat dels artistes
que hi col·laboren habitualment: Antonio Casulleras, Joan M. Rius, Francesc Romagosa, Agustí
Térmens, Lluís M. Alabern i les associacions de Castellterçol i de Roda de Ter.
Exposició a La Sènia
En aquesta vila fronterera amb el País Valencià, durant el temps de Nadal per tal de donar a
conèixer que és el pessebrisme, des dels orígens a l’actualitat, i a partir de la tasca realitzada
per la nostra Entitat durant més de 150 anys, s’hi trameteren una escollida col·lecció de
diorames. En tenim constància que s’assolí abastament el seu propòsit.
Pessebres en domicili particular
Han presentat pessebre a casa seva Lluis Balius, Josep M. Capdevila, Jordi Capella, Ignasi
Carbonell, Antoni Comalat, M. Teresa Clanxet, Francesc Gaya, Jaume Mallafré, Francesc X.
Moreno, Jordi Pallí, Josep Petit, Ismael Porta, Teresa Bordell i Joan M. Rius.
Pessebres públics dels socis a Barcelona
Basílica dels Sants Just i Pastor, Carmelites de la Diagonal, Centre Cultural “El Casalet”, Casa del
Mar i Col·legi Sagrat Cor de Jesús.
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Altres indrets de Catalunya amb pessebres dels socis
Castellterçol, Montblanc, Mont-ras, Sitges, Solius (Sta. Cristina d’Aro), Tavèrnoles, Viladecans,
Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.
L’economia
Preocupa a la Junta. Difícilment en som tots i cadascú conscients de la dificultat de mantenir
l’associació amb els mitjans cada vegada més escassos que coincideixen amb l’increment de
preus. Serveixi d’exemple el lloguer de la seu social.
Entrades 70.293,99 €; sortides 70.317,81 €, el que suposa una pèrdua de 23,82 €.
El saldo al compte bancari és de 2.324,32 €, i el saldo del compte de caixa és 0 €.
Dels ingressos l’11,38% són les quotes dels socis, el 22,32% provenen de subvencions i
donacions, el 50,89% de projectes, el 7,11% de treballs de projectes no pessebrístics, el 2,3%
d’ingressos financers i el 6% de diversos.
De les despeses el 24% manteniment i lloguer de locals, 10,8% gestió i administració, 17,40% en
projectes, 31% en despeses patrimonials, el 10,20% en mobiliari i equipaments, el 5,70% en
devolucions deute a socis i la resta 0,9% financers.
La diferència, gairebé el doble del passat pressupost, es deu a la magnitud del pessebre
monumental al Museu Marès.
Atorgament de medalles
Com a reconeixement dels diorames realitzats per a l’exposició social, a la sobretaula
del dinar de cloenda s’entregaren les habituals medalles de participació. Les reberen : Ramón
Albornà, Jordi Capella, Antoni Garí, Frederic Sancho, Joan Maria Rius, Lluís Balius, Josep Porta,
Manolo Trullàs, Jordi Bernal, Santiago Devroye, Jaume Larreula, Agustí Térmens i Pere
González.
Catalogació de figures
S’ha rebut de Caixabank una subvenció de 10.000 € per continuar la catalogació de figures i
l’adquisició dels materials adients. Eva García reprendrà la tasca el proper mes de maig tenint a
la seva disposició caixes de magatzematge museístiques de recent adquisició. Per seguir en
aquesta tasca s’ha demanat una subvenció a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Dept.
de Cultura de la Generalitat.
Restauració de figures
Fruit dels contactes establerts amb l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Bens
Culturals de Catalunya i com a conseqüència de la visita de la seva Coordinadora de Pràctiques
la Sra. Silvia Franch a l’APB es troben en procés de restauració, per alumnes de la mateixa un
conjunt de figures de Julià Fàbregas.
Donacions
Un any més cal donar les gràcies a tots aquells que amb figures, materials o diners
incrementen el patrimoni de l’Associació. Als germans Bofill-Moliné per documentació diversa
de l’Entitat on hi ha les diferents memòries; a Rafael García Villena, Antoni Cañestro i un soci
anònim pels diners; a un altre soci anònim per uns llibres de tema pessebrístic; al Sr. Atoche,
que ja no fa pessebre, pels suros i les figures que utilitzava, i a la Sra. Mercè Molina Tastor per
algunes figures del pessebre familiar que tenia Josep M. Tastor i Camaló, soci molt actiu des del
1922 fins el 1979, data del seu traspàs. En Toni Pruna va donar tres oques i tres xais d’en
Carratalà.
D’altra banda és indispensable agrair als qui amb les seves aportacions complementen els
premis del concurs de l’APB: a la presidenta de la Diputació de Barcelona Sra. Mercè Conesa, a
la Sra. Elisabet Gibert, de la Llibreria de la Diputació; al Sr. Manuel Olivé d’Oliver-Art; al Sr.
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Francesc de P. Solé del Restaurant 7 Portes; als Germans Castells; a l’Associació Fira de Santa
Llúcia; al Sr. Jaume Calbet, d’Electrodomèstics Calbet; al Sr. Antoni Pruna; a la Sra. Montserrat
Ribas; a l’Ajuntament de Barcelona; a la Generalitat de Catalunya i a l’Artesania Bertran.
Moviment associatiu
a) altes
Hem donat la benvinguda a 17 nous socis: Enric Gasulla, Antonio Lecha, Caridad Salat, Teresa
Calomarde, M. Àngels Roda, Laura Ferran, Judit Ferran, Moments Cortés, S.L., Teresa Guarch,
Joaquim Cuatrecasas, Maribel Bayle, Ernest Danès, Cinto Juanes, Víctor Feliu, Elena Martínez,
Antoni Miquel i Josep M. Silvestre.
b.1) baixes
S’han donat de baixa 22 socis: Amadeu Anton Carafi, Jaume Monera, Enrique Sanjuan,
Montserrat Liébana, M. Carme Carreras, Montserrat Mateu, M. Cinta Mir, Maria Muntanyola,
Maria Punsich, Rosa Sancho, Teresa Serra, Eulàlia Solà, Rosa Suñé, Monserrat Valero, Pepita
Vallmitjana, Concepción Márquez, M. Assumpta Armengol, Joaquim Ribera, M. Teresa Burget,
Josep Roca, Victòria Barber i Antoni Martí .
b.2) altres baixes
En virtut del que disposen els estatuts a l’empara de l’article 7.2 del cap. 2n que estableix la
baixa de soci per manca de pagament de la quota la Junta prèvies reiterades gestions de
secretaria ha donat de baixa als 8 socis Facundo Daranas Sebastià Heras; Jacint Creus; Víctor
Ballester; M. Teresa Garcia; Francesc Aliaga; Jonatan Gelabert i Joan M. Borras.
difunts
Han finat Maria Rosa Capdevila Teixidor, en Jaume Colomer Varela, Frederic Sagués Batista i
Teresa Cervera Fita. La missa en el seu sufragi i per a tots els associats difunts va tenir lloc el 4
de febrer al santuari de la Mare de Déu de Pompeia.
I amb tot l’escrit i per a coneixement de la posteritat presentem aquesta memòria.

Associació de Pessebristes de Barcelona
NIF: G-58395013
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Telf. 933 152 157 Mòb. 626 869 444
www.pessebristesdebarcelona.cat
hola@pessebristesdebarcelona.cat
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