MEMÒRIA DE ” L’ ASSOCIACIÓ DE PESSEBRISTES DE BARCELONA” (APB)
Des del 22 de març de 2018 al 27 de març de 2019
_______________________________________________________________________________________
1.-Pessebres corporatius de l’APB
1.1.- 93ena Exposició Social al Palau Mercader.
Oberta del 8 de desembre al 6 de gener i fins el 2 de febrer dissabtes i diumenges. Tancat Nadal
i cap d’any. La resta de l’any visitable a hores convingudes. Mostrà 19 obres de diversos
formats, realitzades, individual o col·lectivament, per artistes consolidats i alumnes de l’escola
de pessebrisme de l’Entitat.
1.2.- Pessebre al Museu Frederic Marès.
Visitable des del 24 de novembre al 2 de febrer. Realitzat amb el suport de l’ICUB de
l’Ajuntament de Barcelona. De mides importants, quasi 30 m2 de planta, recreava la muntanya
del Pedraforca i el món rural català, amb figures exclusives dels artesans italians Heide. El
visitaren 130.000 persones.
1.3.- Pessebre a la galeria gòtica del Palau de la Generalitat.
El públic el va poder admirar durant les poques jornades de portes obertes del Palau. El seu
disseny, ambientat en la desèrtica Vall de Qumran i les seves coves, on s’hi trobaren els
“Manuscrits de la Mar Morta”, s’arrodonia amb les figures d’Antonio Campuzano.
1.4.- Exposició al Museu-Monestir de Pedralbes.
Del 14 de desembre al 2 de febrer instal·lats a la sala de Procures dos pessebres de gran format,
les figures de Josep Traité i Lluís Carratalà. A la sala Joan Marí la col·lecció permanent.
1.5.- Mostra de Pessebres al Museu Diocesà de la Pia Almoina.
S’hi van presentar durant el període nadalenc una selecció de vuit diorames de la col·lecció de
l’APB.
1.6.- Pessebres a l’Església de la Mare de Déu de Betlem.
Del 24 de novembre al 5 de gener la cripta va acollir els clàssics pessebres de gran format.
1.7.- Diorames de Passió per al Museu del Pessebre de Montblanc.
Atenent la seva sol·licitud es bastiren tres diorames que s’ajustaven a les mides i temes
condicionats per les figures facilitades.
1.8.- Col·laboració amb el Museo de Belenes de Mollina ( Málaga).
Del 18 al 24 de juliol s’hi desplaçaren socis per muntar els pessebres donats a la institució.
2.- Pessebres individuals realitzats per socis de l’APB
2.1.- Pessebres als domicilis particulars.
Seguint la tradició membres de l’Entitat els mostraren a llurs companys.
2.2.- Pessebres públics a Barcelona capital.
Centres cívics, parròquies, casals de gent gran, escoles i locals comercials els acolliren.
2.3.- Pessebres fora de l’àmbit barceloní.
L’ APB té socis extramurs de la ciutat que difonen la seva obra per tot el país.

3.- Visites que l’Entitat va rebre
3.1.- El cardenal arquebisbe de Barcelona Emm. y Rvdm. Sr. Joan Josep Omella Omella.
El 30 de novembre visità amb el seu seguici el pessebre bastit al Museu Marès, obsequiant a
l’APB amb un petit grup escultòric que representa La Nativitat.
3.2.- Directora General de Cultura Popular y Associacionisme de la Generalitat de Catalunya
Sra. M. Àngels Blasco.
Es desplaçà fins la seu social de l’Associació el 27 de desembre on admirà el seu patrimoni
artístic, documental i bibliogràfic i també l’Exposició Social de l’Entitat. Després de contemplar
el pessebre situat al Museu Marès s’acomiadà.
3.3.- Membres de la Fundación Díaz-Caballero.
El 22 de novembre els patrons d’aquesta, Sr. Antonio Díaz i Sra. Ana Caballero, impulsors del
Museu de Mollina, acompanyats pel seu director Sr. Antonio Bernal, varen visitar les exposicions
Social, la de l’Església de Betlem i el pessebre del Museu Marès.
3.4.- Directius de l’Empresa Heide ( Sud-Tirol).
El seu director artístic i la cap de comunicació, contemplaren el 13 de gener el pessebre del
Museu Marès que lluïa figures sortides del seu obrador. També van admirar l’exposició social i
la de l’església de Betlem. Regalaren a l’Entitat un dels seus acurats naixements.
3.5.- Estudiants de la Universitat Ramón Llull ( Blanquerna).
Alguns d’ells, de diversos cursos i especialitats, triaren l’APB, el març de 2019, per resoldre llurs
treballs acadèmics.
4.-Activitats docents
4.1.- Cursos teòrics i pràctics de pessebrisme impartits a la seu social.
El 12 de juliol sopar fi de curs per a alumnes i professors al Restaurant. “L’Antic Bocoi del Gòtic”.
4.1.a.- Curs Intensiu. Professor: Josep Petit.
Dictat els dies 5, 7 ,9 ,12 ,14 i 16 de novembre de 19’30 a 21’00 h. Concebut com a
introducció teòrica a la tècnica pessebrística “ Escola de Barcelona”.
4.1.b.- Curs d’Iniciació I “Escola de Barcelona”. Professors : Pere González i Manolo Trullás.
Amb una durada de 60 hores i horari els dimarts de 17’30 a 20’30 h. es desenvolupà del 6
de febrer al 3 de juliol. El seu objectiu: dominar els conceptes bàsics que possibiliten la
realització d’un diorama tècnicament senzill.
4.1.c.- Curs de Perfeccionament “ Escola de Barcelona”. Professor : Jordi Capella.
El seu calendari del 7 de febrer al 27 de juny, amb una durada de 60 hores i horari els
dimecres de 17’30 a 20’30h. Els alumnes van desenvolupar el seu particular projecte de
diorama que quedà acabat a final de curs.
4.1.d.- Curs de Tutoria “ Escola de Barcelona “. Professor : Agustí Térmens.
Es desenvolupà del 9 de febrer al 29 de juny 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.
4.1.e.- Curs de Modelat de figures. Professor : Pere Catà.
Amb una durada de febrer a juny les classes el tercer dijous de cada mes.
4.2.- Cursos teòrics i pràctics no explicats a la seu social.
4.2.a.- Cursos als Ateneus.
Lluïsos d’Horta, Societat Cultural-Esportiva La Lira, Centre Cultural Els Propis y Ateneu del Clot,
de 12’30 h. de duració. Professors : Manolo Trullás, Agustí Térmens y Josep Porta. Als
Lluïsos de Gràcia, Agustí García féu una única sessió.

4.2.b.- Curset a Utrera ( Sevilla).
El 29 de setembre requerits por l’ organizació de les “ II Jornadas de técnicas belenísticas
en Utrera”, Josep Porta y Agustí Térmens van oferir llurs classes magistrals.

5.- Activitats Pròpies de l’ Entitat
5.1.- 93è Concurs de Pessebres de l’ APB.
Convocat en diverses categories, amb participació a totes elles, es va fer públic el veredicte
del jurat en l’acte d’ entrega de premis del 3 de febrer, a les 12’30h, en el teatre dels
Pares Carmelites de la Diagonal. Pel que fa a trofeus i obsequis mencionar la col·laboració de
Llibreria de la Diputació de Barcelona, Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona,
Artesania Oliver, Germans Castells, Montserrat Ribes , Electrodomèstics Calbet, Fira de Santa
Llúcia y Restaurant Set Portes.
5.2.- Homenatge al soci i mestre Pere Catà Vidal.
Organitzat conjuntament amb el “ Col·lectiu El Bou i la Mula” es celebrà el 5 d’ octubre al
Monestir de Sant Pau del Camp. En el mateix acte es va presentar la digitalització, catalogació
i publicació de la seva hemeroteca alhora que se li entregava la medalla d’or de l’APB.
5.3.- “La Nit del Pessebre” .
Festejada el 29 de desembre el pessebre del Museu Marès restà obert fins la una de
la matinada. També es programaren activitats: a las 12 h. intervenció de la Coral “Xicoira”, a
les 18 h. conferència-col·loqui “ El Pessebre i els Pessebristes” d’ Albert Català i Josep Porta
i a la nit un octet d’integrants de la Coral Sant Jordi oferí una selecció de nadales.
5.4.- Conferència al Museu Marès sobre “ Pessebres i Pessebrisme”.
La va fer en Josep Porta el 13 de desembre.
5.5.- Viatge institucional al Museo de Belenes de Mollina.
S’hi desplaçaren per visitar-lo, entre el 28 i el 31 de maig, socis de l’ APB que arrodoniren la
sortida amb una visita cultural al seu entorn geogràfic.
5.6.- El llibre “ Els Germans Castells, art i figures per al pessebre “. Participació de l’APB.
Escrit pels socis Ramón Albornà i Ismael Porta amb aportacions d’altres socis. Editat per la
Generalitat de Catalunya, Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural,
amb la col·laboració de la Federació Catalana de Pessebristes i el Museu de Catalunya
( Montblanc).
5.7.- Catalogació i Restauració de Figures.
Continua el seu procés a càrrec del tècnic especialitzat amb la col·laboració d’ Obra Social
“La Caixa”.
5.8.- Cloenda de la Campanya de Nadal. Celebració eucarística i dinar.
La jornada, el dia 3 de febrer, s’inicià a les 11’30 h. amb la celebració de la missa en el Santuari
de la Mare de Déu del Carme (Barcelona). Tot seguit al teatre del mateix lloc entrega de premis
del 93è concurs de pessebres. Ambdós actes comptaren amb la presència del director
d’ assumptes religiosos de la Generalitat de Catalunya Sr. Marcel·lí Joan Alsinella. A dos
quarts de tres dinar al restaurant “ El Rodizio ”. Entrega de medalles commemoratives de
participació a l’exposició social durant la sobretaula.

5.9.- L’ Associació i els Mitjans de Comunicació.
5.9.a.- Intervencions a la ràdio i a la televisió.
Josep Porta, president de l’APB, participà el 26 de novembre en el programa “ De boca a
orella”, ( Parlem de pessebres), de RNE-R4 i el 5 de desembre a la cadena COPE, programa
de Jose Miguel Cruz. També en els breus inclosos en els informatius les cadenes de televisió
Barcelona TV i Tele 5. Una televisió Coreana filmà un reportatge del pessebre del Museu
Marès que va emetre al seu país.
5.9.b.- Presència en premsa escrita.
El diari “ La Vanguardia” del 9 de desembre publicava una fotografia del pessebre del Museu
Marès, que il·lustrava l’article “ Los otros pesebres” , en el qual explicava les seves
característiques. “Full Dominical” de l’Església Arxidiocesana de Barcelona. La portada del
del seu número 49 de l’any LXXX, del 9 de desembre, narra la visita del cardenal Omella
al pessebre del Museu Marès complementant-la amb una fotografia de sa Eminència amb els
pessebristes amfitrions. També en el número 1 de l’any LXXXI de 6 de gener, una fotografia
de les figures dels reis del pessebre del Museu Marès, a tota plana, emmarcava la carta
dominical de l’arquebisbe.
6.- Participació en actes del món pessebrístic
6.1.- El Pessebrisme Patrimoni Immaterial de la Humanitat.
L’ APB en tan que impulsora d’aquesta candidatura a la Unesco participà en las reunions de
treball celebrades el març a Roma, el 17 de gener i el 23 de febrer al Ministeri de Cultura de
Madrid i el 23 i 24 de març en el comitè de la Un-Foe-Prae congregat a Madrid.
6.2.- Dia de l’Associacionisme Cultural Català.
Es va desenvolupar el 2 de juny a Tarragona. L’ APB participà en les activitats programades.
6.3.- 48èna Trobada de Pessebristes de Catalunya i Balears a Manresa.
Organitzada per l’Agrupació local l’APB acudí el 30 de setembre al concorregut esdeveniment i
obsequià l’organització amb un exemplar del llibre “ 40 anys de pessebres a Betlem “.
6.4.- 56è Congrés Nacional a Zamora.
Celebrat de l’11 al 14 d’ octubre amb l’acte oficial d’obertura el 12, representaren l’Associació
Barcelonina els seus president i tresorer que van participar en totes les activitats.
6.5.- V Feria Belenista de Alcobendas.
La visitaren a l’ Hotel Almura Alcobendas els dies 2, 3 i 4 de novembre el president de la
APB i un vocal de la junta directiva.
6.6.- Exposició “ Fragments de Pessebre”.
A la “ Casa dels Entremesos” del 29 de novembre al 2 de febrer comptà amb la participació de
l’ APB que hi exposà obra.
6.7.- Expo/Biennal de Pessebres a Vilanova i la Geltrú.
De l’1 de desembre al 3 de febrer en aquella localitat. L’ APB hi col·laborà, amb dos diorames
de gran format per a l’exposició de l’Església dels Josepets i amb el préstec d’una important
quantitat de figures del seu fons patrimonial per a la del “ Centre d’Art La Sala”. La visita
corporativa va ser el 30 de gener.
6.8.- Participació en el concurs de retallables de la FEB.
Un original disseny del vocal de comunicació de l’Associació de Pessebristes de Barcelona,
Manuel Trullás, que no va ser afavorit pel jurat.

7.- Economia
Exercici comptable 2018 : Ingressos totals 53.521’45.-€. Despeses totals 52.796’41.-€. Romanent 725’04.-€.
8.- Temes Administratius
8.1.- Assemblees pròpies de l’APB.
Assemblea general ordinària de 22 de març de 2018 celebrada a la seu social. Seguint l’ ordre del
dia s’aprovà per unanimitat l’acta de l’assemblea anterior, la memòria d’ activitats 2017-2018,
l’informe del president, la gestió econòmica i l’ adaptació dels estatuts a la normativa vigent.
L’apartat precs i preguntes va tancar l’acte.
8.2.- Assemblees i reunions dels organismes als quals pertany l’APB.
L’ APB va ser representada en totes elles como a mínim pel seu president Sr. Josep Porta.
8.2.a.- Federació Catalana de Pessebristes.
Assistència a l’assemblea general ordinària de 15 de setembre a Badalona.
8.2.b.- Federación Española de Belenistas.
Assistència a les assemblees generales ordinàries de 17 de juny a Madrid, 13 de octubre
a Zamora i 24 de març a Madrid.
Assistència a les reunions prèvies a les assemblees el 16 de juny i 23 de març, ambdues
a Madrid.
8.2.c.- Un- Foe - Prae.
Assistència a la assemblea general ordinària de març de 2018.
8.3.- Atorgament de Medalles.
Se n’atorgaren 12 commemoratives de participació a l’exposició social, 1 de plata per 25 anys
d’ inscripció de pessebre i 1 d’or per la trajectòria personal.
8.4.- Donacions rebudes.
Un mini teatre d’ombres xineses, diorames, figures i documentació de l’ APB de diversos
socis i un baix relleu de guix que representa un pessebre.
8.5.- Moviment Associatiu.
Durant el període 4 nous socis s’han incorporat a l’ Associació, 3 s’han donat de baixa
i 5 ho han estat per defunció.
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