Mataró
11 i 12 de desembre de 2010

Taula rodona sobre pessebrisme amb figuraires i historiadors
del pessebre.
Dissabte dia 11 de desembre a les 5 de la tarda.
Cafè Solidari de la Plaça de la peixateria
carrer de Barcelona / 08301 Mataró

Participants :
Moderador : Albert Dresaire

Taller de pessebres per a nens.
Dissabte dia 11 de desembre de 6 a 8 de la tarda.
Fira de Nadal de Mataró
Plaça de Santa Anna
Col·labora : IMPEM.
Taller de pràctic de pessebres per a nens, a càrrec de membres
de l’Associació de pessebristes de Mataró.
En aquest taller podreu aprendre a manipular els materials
necessaris per a bastir el vostre pessebre; com fer una cova, un
arbre o com millorar la composició del pessebre són els
objectius d’aquesta sessió.
L’activitat es farà a la carpa de la Fira de Pessebres i ornaments de Nadal, dins la carpa
de 6 x 3 metres que habilita l’IMPEM, equipada amb dos taules grans 1,80 metres, llum
i megafonia pròpia.

Visita a la fira de Pessebres i ornaments de Nadal, amb
triangular de figuraires : Joaquín Pérez, Ignacio Fernández i
Montserrat Ribes.
Diumenge dia 12 de desembre a partir de les 10 del matí.
Fira de Pessebres i ornaments de Nadal
Plaça de Santa Anna
Col·labora : La parada d’en Carles.

Ignacio Fernández
(Pamplona)

Joaquín Pérez
(Jerez de la Frontera)

Montserrat Ribas
(Barcelona)

Demostració de modelatge de figures de pessebre i signatura de figures.
Podrem veure un interessant triangular de figuraires : els artistes Joaquín Pérez de Jerez
de la Frontera, Ignacio Fernández de Pamplona i Montserrat Ribas de Castellar del
Vallès, junts fent demostració de modelatge de les seves figures. Tres estils diferents i
molt personals, en una demostració conjunta que difícilment tornarem a veure. A més,
si teniu figures d’algun d’aquests artistes i les porteu, les autenticaran amb la seva
signatura.

Visita al museu dels Armats de Mataró.
Diumenge dia 12 de desembre a partir de les 10 del matí.
Seu dels Armats de Mataró
carrer de la Riera, 117 1r pis (edifici de la presó) / 08302 Mataró
www.armatsdemataro.voluntariat.org
Armats de Mataró és una associació de caràcter cultural que data de l’any 1705 i que
aplega homes, dones, nens i nenes. La seva principal activitat es desenvolupa durant la
Setmana Santa amb processons, desfilades i representacions del Misteri de la Passió. Es
podrà visitar el seu museu amb tot el vestuari i complements.

Visita a la col·lecció de figures de la Sra. Pepita Agustí i
pessebres particulars.
Diumenge dia 12 de desembre a partir de les 10 del matí.
Col·lecció de figures Pepita Agustí
Carrer d’Argentona, 21 / Mataró
Pessebre Josep Trunas.
Carrer de Sant Joan, 15 / Mataró
Pessebre Farmàcia Spà
Plaça de Santa Maria / Mataró
Pessebre Ajuntament
Carrer de la Riera, 48 / Mataró

Pessebre Josep Trunas

VISITA GUIADA AL CONJUNT DELS DOLORS.
BASÍLICA DE SANTA MARIA
Diumenge dia 12 de desembre a les 10 i a les 11 del matí.
Basílica de Santa Maria. Conjunt dels Dolors
Carrer de Beata Maria, 3 / 08301 Mataró

El conjunt dels Dolors, és una mostra destacada de l’art
barroc en què intervingué l’artista Antoni Viladomat.
Aquest conjunt consta de : capella, sagristia, sala de
juntes, cor i cripta. També destaquen la Sala de Síntesi
amb importants peces des del Gòtic tardà i el Barroc fins
al Modernisme. La secció del Roser amb el seu retaule
barroc, un dels més ben conservats de Catalunya i la
secció de les Santes amb les imatges i ornaments més
destacats de la tradició i culte a les Santes de Mataró.

Recepció de l’Ajuntament a la Federació Catalana de
Pessebristes
Diumenge dia 12 de desembre a 2/4 d’11 del matí.
Ajuntament de Mataró
Carrer de la Riera, 48 / 08301 Mataró

Una representació de la Federació Catalana de Pessebristes
agraeix a l’Ajuntament l’acollida donada per la ciutat als
pessebristes. Intercanvi protocol·lari de records.
Ajuntament de Mataró

Demostració del figuraire Josep Traité i Compte a l’Ateneu
de Caixa Laietana
Diumenge dia 12 de desembre de 11 a 14 del matí.
Ateneu Caixa Laietana
Carrer Bonaire, 3-5 / 08301 Mataró

L’artista Josep Traité i Compte oferirà una
demostració en directe de modelatge
de figures de pessebre.

JOSEP TRAITÉ i COMPTE, ESCULTOR i PESSEBRISTA
Va néixer a Olot el 15 de setembre de 1935, digne fill del pare que fou el seu primer
mestre. Cursà Belles Arts, amb els mestres Martí Casadevall i Lluís Carbonell, també
estudià amb Solé Jorba, Mas Collellmir i Pere Gussinyé.
Es perfeccionà a Perpinyà i a Tolosa i durant dos anys va ser professor de l' Escola de
Belles Arts, d'Olot.
Es pot dir que va aprendre a fer pessebres a la falda del seu pare, i com ell, tota la seva
vida s' ha dedicat al pessebrisme.
Durant tres anys consecutius, 1970 – 1971 – 1972, guanyà el concurs de pessebres de
Valladolid en el qual participaven pessebres de tot el món. Va ser un del fundadors de

l'Associació de Pessebristes d' Olot, el 1960 i del 1965 al 1971 realitzà el pessebre
monumental de la Casa de la Caritat, l' últim fou en homenatge a Ramon Amadeu per al
150è aniversari de la seva mort.
El 1980 fundà amb Fluvià Farrés l' escola de pessebristes, hi donà classes fins al 2003.
Amb el seu pare va modelar el nas gegant que, amb altres components, representa la
cara de l' actriu Mae West, obra de Dalí, que és al museu de Figueres.
El 1984 a París va participar a l' Exposició Internacional de Pessebres de la UNESCO,
la delegació va adquirir figures seves.
El 1985 junt amb un company pessebrista van instal·lar dos pessebres a Verona
(Itàlia).
El 1986, junt amb la seva esposa , va lliurar al Sant Pare Joan Pau II un pessebre que el
Vaticà li havia encarregat.
Ha estat professor de modelatge de figures a les Associacions de Pessebristes de
Banyoles, Lloret de Mar, Mataró, i Sabadell. Té escultures en diversos museus de
l'estranger i realitzà grups escultòrics per a l' ONU.
Gala, l' esposa de Dalí, el visità a casa seva i li encarregà un bust; Dalí es posà en
contacte amb ell per felicitar-lo i fou exposat a la inauguració del Museu Dalí de
Figueres.
Al Museu Etnològic de l' Espluga de Francolí, hi té una sala dedicada a la seva obra
amb 100 grups escultòrics.
Amb escultura i aquarel·la ha exposat a Catalunya i arreu de l'estat espanyol.
Se la anomenat l' artista del vent, les seves figures, es diria que tenen moviment.
El qui té la sort de tenir una obra de Josep Traité i Compte té una peça única, no treu
motlles, cada peça és una obra d' art.
Josep Traité i Compte és un gran escultor, pintor i pessebrista, un artista de l'escola
olotina amb personalitat i estil propis.

Ruta guiada “Ruta per la història de Mataró”
Diumenge dia 12 de desembre a les 11 del matí.
Ajuntament de Mataró
Carrer de la Riera, 48 / 08301 Mataró
Ruta per conèixer la història de la ciutat. El recorregut us permetrà conèixer una part del
seu patrimoni arqueològic i històric, de la Iluro romana fins a l’època del modernisme.
Sortida de l’Ajuntament a les 11 del matí.

Ruta audioguiada.
Aquesta ruta us permetrà descobrir, al vostre aire, l’empremta dels romans, les restes de
les muralles, l’encant especial dels carrers i de les places barroques, els edificis
neoclàssics i l’arquitectura de Puig i Cadafalch, un dels màxims exponents del
modernisme català. A l’oficina de turisme de l’Ajuntament de Mataró us cediran
gratuïtament l’aparell d’audioguia que us donarà la informació completa de la ruta.

Ruta comercial audioguiada.
Per la història del comerç de Mataró. El visitant farà un recorregut pel centre històric de
la ciutat on podrà descobrir els comerços amb més tradició de la ciutat i també la seva
oferta comercial. Aquesta visita també permet conèixer els
dos mercats municipals de la ciutat, el de la plaça de Cuba i
el de la plaça Gran. A l’oficina de turisme de l’Ajuntament
de Mataró us cediran gratuïtament l’aparell d’audioguia
que us donarà la informació completa de la ruta.
Casa Coll i Regàs

MISSA SOLEMNE DE LA TROBADA A LA BASÍLICA DE
SANTA MARÍA DE MATARÓ.
Diumenge dia 12 de desembre a la 1 del migdia.
Basílica de Santa Maria de Mataró
Plaça de Santa Maria / 08301 Mataró

Celebrant :
Presidirà l’Ilmm. Lluis Martínez Sistachs, Cardenal
Arquebisbe de Barcelona
Basílica de Santa Maria

DINAR DE GERMANOR DE LA TROBADA
Diumenge dia 12 de desembre a 2/4 de 3 del migdia.
Polisportiu dels Maristes de Valldemia
La Riera, / 08302 Mataró

Col·legi dels Maristes de Valldemia








MENÚ
A l’inici del àpat (juntament amb les begudes) plats d’olives farcides i patates xips per
compartir
1r plat: amanida catalana amb embotits artesans de Tordera (5 tipus + ½ ou dur)
2n plat: pollastre amb escamarlans
Postres: pastís gegant commemoratiu.
Pa, aigua, vi rosat o negre DO. Penedès, cafè o tallat i gotes per al cigaló.
Cava commemoratiu de la Trobada.

MENÚ INFANTIL


¼ de pollastre amb macarrons, pa, aigua, llauna de refresc, gelat i llet amb Colacao.

ACTUACIÓN MUSICAL DINAR DE GERMANOR DE LA
TROBADA
Diumenge dia 12 de desembre en acabar el dinar.
Polisportiu dels Maristes de Valldemia
La Riera, / 08302 Mataró
Amb el grup de Goodspell d’Argentona.

Fragments dels pastorets de Mataró i visita a l’interior del
teatre de la Sala Cabañes. Al Centre Catòlic.
Diumenge dia 12 de desembre a 2/4 de 6 de la tarda
Teatre de la Sala Cabañes
Carrer de la Riera, 110-120 / 08301 Mataró
Pessebres i pastorets són dues representacions artístiques amb una
llarga tradició dins del cicle nadalenc de molts del nostres pobles i
ciutats.
La primera representació de "Els Pastorets de Mataró" tingué lloc el
25 de desembre de 1916, quan un grup de joves posaren en escena
“L’Estel de Natzaret” de Ramon Pàmies. Per tant, són més de 90
anys d’aquest espectacle, declarat patrimoni cultural de la ciutat, que
es representa al teatre de la Sala Cabañes de Mataró. Són el viu
exponent d’una acurada expressió d’art i de tècnica, per fer reviure
amb tota dignitat i amb un sentit plenament popular, el misteri del
Naixement de Crist.
Amb motiu de la 41ena Trobada de Pessebristes de Catalunya i
Balears que es farà a Mataró el dia 12 de desembre, i gràcies a
l’acord entre els pessebristes de Mataró i la gent de la Sala Cabañes, els assistents a la
Trobada podran veure uns fragments de “Els Pastorets de Mataró”, que es
complementaran amb una visita guiada de les instal·lacions del teatre, on s’explicarà tot
allò que passa durant les representacions, però el públic no veu. Pujar i baixar els
escotillons, el magatzem o les cabines de llums i so, són algunes de les coses que poden
descobrir els visitants.
Cal agrair la col·laboració dels integrants de la Sala Cabañes a la Trobada de
Pessebristes de Mataró. És una bona iniciativa per donar a conèixer el treball i l’esforç
col·lectiu, abnegat, constant i difícil de tots aquells que mantenen vives les més
entranyables tradicions del Nadal.

ACTUACIÓ INFANTIL. RAHMON ROMA I EL SEU
ESPECTACLE “PAS DE PARDAL”
Diumenge dia 12 de desembre a 2/4 de 6 de la tarda.
Teatre Monumental
Carrer de la Riera, 169 / 08302 Mataró
Cançons, danses i contes de Nadal i hivern conformen un espectacle
amb tots els ets i els uts. Novedós per repertori, tradicional per la
temàtica, seriós per la professionalitat i la trajectòria d’en Rahmon
Roma, engrescat i comunicatiu per la frescor. A l’espectacle hi
podreu participar amb cançons que parlen del pessebre, de l’Home
dels nassos, de la Fira de Santa Llúcia, del calendari popular del cicle
de Nadal i hivern, amb danses que parlen dels reis, de les llufes del
dia dels innocents... Els contes inclosos (segons els formats) són : “En Joanet i l’oca de
Nadal” (popular), “La felicitació” (adaptació d’un conte d’Enric Larreula) i el “Conte
del Nadal que no arribava” (adaptació d’un conte popular). Ras i curt : un espectacle
que fa caliu enmig de la fresca temperatura d’aquestes èpoques.

LLISTAT DE PREUS TROBADA DE PESSEBRISTES DE MATARÓ
INSCRIPCIONS
FINS 20/11/2010

ADULTS
ASSISTÈNCIA A TOTS ELS
ACTES DE LA TROBADA +
DINAR + LLIBRE DE LES
FIGURES DE PESSEBRE
ASSISTÈNCIA A TOTS ELS
ACTES DE LA TROBADA +
LLIBRE DE LES FIGURES
DE PESSEBRE (SENSE
DINAR)
ASSISTÈNCIA A TOTS ELS
ACTES DE LA TROBADA
(SENSE DINAR NI LLIBRE)

NENS
ASSISTÈNCIA A TOTS ELS
ACTES DE LA TROBADA +
DINAR + LLIBRE DE LES
FIGURES DE PESSEBRE

INSCRIPCIONS
A PARTIR 21/11/2010

23 Euros

25 Euros

15 Euros

15 Euros

5 Euros

5 Euros

12 Euros

14 Euros

INSCRIPCIONS :
Per internet, omplint el formulari que trobareu a la web
www.pessebresmataro.com/trobada
O bé per telèfon, trucant al 669 97 42 42.

Podeu consultar el detall de tots els actes de la Trobada a la web
www.pessebresmataro.com/trobada

