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ACTA DE LA XXIV ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
de l’Associació Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya
Sant Feliu Sasserra, diumenge 16 de març de 2014
L’Assemblea comença a les 12.05 h amb la benvinguda del president del Pessebre de
Sant Feliu Sasserra, Miquel Rodellas i de l’alcalde de la població, Josep Romero.
Expliquen la història del pessebre de Sant Feliu Sasserra i del pessebre com a tradició
nadalenca i la importància de celebrar l’Assemblea en el 2014, com a any cabdal per a
Catalunya i acaba recordant com els pessebres reneixen cada any com l’au Fènix
gràcies a la voluntat dels seus participants. El senyor alcalde agraeix la feina feta i exalta
el pessebre com a tradició que comporta pau, justícia i llibertat.
Seguidament es passen a tractar els punts de l’ordre del dia:
1. Salutacions i benvinguda
En Jordi Filella, com a president de l’ACPVC dóna la benvinguda i agraeix l’assistència a
tots els pessebres presents a l’Assemblea.
Agraïment als companys del Pessebre de Sant Feliu Sasserra per l’organització.
S’aprofita per felicitar el pessebre vivent que aconsegueix tornar a organitzar el pessebre
després d’haver-ho deixat de fer durant un any. S’agraeix les paraules de l’alcalde.
Seguidament, dóna per començada l’Assemblea.
Comunicació dels 26 pessebres assistents, que són: Amer, Bàscara, Brunyola,
Canyelles, Castell d’Aro, Corró d’Avall, Fontcoberta, Jesús, la Pobla de Montornès, les
Gunyoles d’Avinyonet, les Torres de Fals, Linyola, Manresa, Martorelles, Navata, Pals,
Polinyà, Premià de Dalt, Prullans de Cerdanya, Sant Adrià de Besòs, Sant Feliu de
Llobregat, Sant Feliu del Racó, Sant Feliu Sasserra, Santpedor, Santa Pau i Tona.
Els pessebres de Breda, els Prats de Rei, la Pobla de Lillet, Rocafort de Vallbona i Sant
Pere de Ribes han excusat la no assistència.
Els pessebres que no han confirmat la seva assistència són: Sant Guim de la Plana,
Sudanell i Tossa de Mar.
Enguany 14 pessebres nous s’han interessat per entrar a la Coordinadora. D’aquests, 4
han presentat tota la documentació per a poder entrar a formar part de la Coordinadora
de ple dret.
Tal com marquen els Estatuts es comunica a l’Assemblea la presència dels pessebres
convidats com a possibles nous integrants que són: Valls, Peralada, Sant Fost de
Campsentelles i Joanetes. Peralada ha sol·licitat fer la seva intervenció abans per a
poder assistir a un altre acte institucional a la seva localitat (el seu comentari s’afegirà al
final de l’acta juntament amb la resta de pessebres convidats).
Es demana si hi ha algun problema per la seva presència i si hi ha cap al·legació. Com
que no n’hi ha cap, es passa al següent punt de l’ordre del dia.
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2. Ratificació acta anterior
En Joan Lorenzo informa que l’acta de la 23a Assemblea està penjada a l’espai
“associats” de la web però que es pot llegir al llibret entregat als pessebres assistents.
Pregunta si es vol que se’n faci algun resum o si és necessària alguna modificació.
Bàscara demana rectificar, dins l’apartat de valoració dels pessebres, a les incidències,
que els van robar 3 cops (i no 3 lots). Sense cap més comentari s’aprova l’acta per
unanimitat.
3. Estat de comptes 2013 i pressupost 2014
En Miquel Haro exposa el balanç econòmic del 2013. Explica l’estat de comptes i
seguidament el pressupost. Incideix en el fet que hem tornat a aconseguir la subvenció i
informa que es tornaran a fer tots els tràmits necessaris perquè ens la tornin a concedir.
A hores d’ara encara falta cobrar la meitat de la subvenció de la Caixa.
BALANÇ COMPTABLE EXERCICI 2013
1. Compte de la Caixa de Pensions

INGRESSOS
Romanent exercici anterior
Quota anual 34 associats
Quota del 2012 Martorelles
Quotes d'ingrés 2 nous associats
Despeses gir bancari cobrades
50% Subvenció 2012 La Caixa cobrada
50% Subvenció 2013 La Caixa Cobrada
Material publicitat (Calendaris)
Total Ingressos cobrats
Ingressos de l'exercici 2013 pendent de cobrament
50% resta subvenció La Caixa
Quota pessebre 2013 Santa Pau
Calendaris Castell D’Aro
Total ingressos pendents
Total ingressos realitzats i pendents

DESPESES

Despeses bancàries (comissions, línia oberta, gir rebuts)
Calendaris (25.500)
Bàner web Festa Catalunya
Publicitat a Rac 1 - Període Gener 2014
Publicitat a Rac 1 - Període Desembre 2013

890,92 €
1.980,00 €
60,00 €
120,00 €
6,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
338,00 €

8.394,92 €
2.500,00 €
60,00 €
21,00 €

2.581,00 €
10.975,92 €

144,58 €
1.060,79 €
592,90 €
907,57 €
3.629,93 €
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Gràfiques Kerpe Invitacions Aneto
Correus
Altres despeses (web, anti-virus transports,…)

202,48 €
12,95 €
232,83 €

Total Despeses

6.784,03 €

Ingressos
Despeses
SALDO ACTUAL DE TRESORERIA

8.394,92 €
6.784,03 €
1.610,89 €

Nota : Balanç fet 07/02/2013 a 15/02/2014

PRESSUPOST 2014
INGRESSOS
Saldo Actual
50% resta subvenció 2013 La Caixa
Quota pessebre 2013 Santa Pau
Calendaris Castell d´Aro
Quota anual 34 associats (*)

1.610,89
2.500,00
60,00
21,00
2.040,00

TOTAL INGRESSOS

6.254,89 €

DESPESES

Publicitat ( Web, calendaris, premsa, radio )

Material d’oficina i despeses vàries
Despeses bancàries
TOTAL DESPESES

€
€
€
€
€

5.853,19 €

257,12 €
144,58 €

6.254,89 €

És un pressupost de mínims, després es parlarà del necessari per realitzar nous
projectes.
En Jordi Filella afegeix que s’ha enviat un document on es demana l’actualització de
dades, dins del qual es demana el compte bancari o IBAN. Es continuarà donant l’opció
de cobrar la quota en metàl·lic quan s’assisteixi a l’Assemblea. Es demanarà però
autorització per passar un rebut bancari als que no ho facin. Les despeses bancàries que
representen per a la Coordinadora el fet de girar un rebut, aniran a càrrec del Pessebre
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en qüestió. Així durant les diferents juntes no haurem d’estar pendent de reclamar les
quotes que falten.
4. Balanç d'activitats
En Joan Carles informa del balanç d’activitats realitzat per l’ACPVC durant el 2013,
seguint les pàgines del llibret.
4.1 Salutació de la presidenta d’Òmnium Cultural, Muriel Casals.
4.2 Publicitat.
-

Edició de 500 calendaris – quadríptics per a cada Pessebre amb portada del
guanyador del Concurs de Dibuix, novetat d’enguany.

-

Emissió de 45 falques personalitzades a RAC1, distribuïdes del 12 de desembre
del 2013 a l’11 de gener del 2014, amb la participació de la locució final d’en Pep
Sala.

-

Material visual a pàgines d’oci del monogràfic sobre Nadal a les comarques
gironines publicat a l’edició de Girona de La Vanguardia el 13/12/2013.

-

Article / Entrevista al Portal Digital “Catalunyareligio.cat”.

-

Col·loqui-debat al programa “El Primer cafè” de Ràdio Estel, 24 de desembre de
2013. Hi va assistir en Jordi Filella, coincidint amb un representant del pessebre
de Sant Feliu de Racó.

-

Bàner pàgina www.festacatalunya.cat, 30 dies entre els mesos de Desembre 2013
i Gener 2014. Bàner gran al portal principal - Bàner a l’apartat “Esdeveniments
Singulars” en les mateixes dates - Bàner a l’apartat “Aquesta Setmana” en les
mateixes dates.

-

Enviament de les fotos existents a la base de dades de la Coordinadora de tots els
Pessebres Vivents associats a la Campanya de Nadal de TV3 “Regala Petons”.
Han aparegut les fotos de Castell d’Aro, Santpedor, Polinyà, Prats de Rei, Sant
Feliu de Llobregat.

-

Entrevista al Programa “8 al DIA” de Josep Cuní a 8TV emès el dia 18 de
desembre del 2013 a les 19.00 h. El primer contacte s’havia fet a l’estiu i ens van
tenir en compte. A principis de desembre es va confirmar l’entrevista. Vam insistir
en el programa perquè és el programa líder d’audiència a Catalunya en aquesta
franja horària.
En Jordi Filella fa la reflexió de com de satisfactori és poder representar 34
pessebres a tot Catalunya, del més antic al més nou, del que només es representa
un dia o molts, del que té més visitants al que té menys... Tots som els primers en
alguna cosa sense necessitat de presumir, treure pit o ser prepotent. Ens
respectem per la feina que fem i unim esforços.
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A l’entrevista també hi va assistir el representant del pessebre vivent de Corbera,
amb els quals, no volem cap enfrontament – tot i que semblava que la televisió ho
volgués.
4.3 Poble Espanyol
Enguany la Coordinadora ha gestionat per primera vegada la participació, dels pessebres
que ho han desitjat, a la 1a Mostra de Pessebres Vivents al Poble Espanyol de
Barcelona, celebrada els dies 21, 22, 28 de desembre i 4 de gener.
Al Maremàgnum, després de dos anys de col·laborar-hi, han deixat de fer la mostra.
L’empresa de comunicació que ho gestionava ha canviat.
A finals de setembre es van posar en contacte els del patronat del Poble Espanyol,
anaven perduts del que eren els pessebres i del que podíem aportar. La proposta era
una més de la campanya de Nadal, s’havia d’aprovar pel Consell directiu. Això va fer
endarrerir la logística.
Al visitar l’espai i veure que era molt gran i que podria quedar diluït, es va proposar fer
espais físics decorats amb escenes comuns dels pessebres i fer les representacions a
principis de desembre. Amb això no ens van fer cas.
Ens van posar tres condicions: que els pessebres portessin oficis, que ells triarien els
pessebres i pactarien les condicions econòmiques i que portessin bestiar. Vam dir que no
podíem acceptar aquesta última condició per problemes sanitaris i transport amb els
animals.
S’ho van repensar i finalment van acceptar fer-ho sense. Tot i així no van tenir prou
infraestructura. En Diego Murciano, responsable del Poble Espanyol, va dir que van morir
d’èxit, de participació dels pessebres, de la voluntat de fer-ho gran i del públic que els va
visitar.
Es dona la paraula als Pessebres que hi han participat:
Pessebre Vivent de Linyola
Hi van anar 100 persones, allà van aprofitar per fer el càsting de culs. Al públic els va
agradar molt. Va ser una bona publicitat pel pessebre que va fer que vingués més gent al
pessebre de Linyola.
Pessebre Vivent de Els Prats de Rei no ha pogut venir a l’Assemblea.
Pessebre Vivent de Jesús
Experiència dura, tres dies seguits per fer el muntatge de megafonia. Tot i així, pels
participants va ser una experiència molt agradable i els responsables del poble Espanyol
en va quedar molt contents del muntatge i les escenes.
Pessebre Vivent de Sant Feliu del Racó
Hi van anar l’últim dia. Ja havien acabat el seu pessebre, van haver d’agafar molt
material. Els hi va semblar estrany fer-ho en llum de dia i fer-ho de 12 a 14 h, dinar i ferho a la tarda. Problema amb les qüestions de muntatge.
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Per molts barcelonins i turistes, els del Poble Espanyol ara saben gràcies als que hi van
anar què són els pessebres i què representem.
Es va fer un roll up amb el mapa de tots els pessebres vivents de la Coordinadora que va
estar exposat a l’entrada del poble Espanyol cada dia de la temporada de Nadal.

4.4 I Concurs de dibuix infantil – PESSEBRES VIVENTS 2013 –
En Joan Lorenzo explica com va sorgir la idea de fer participar a les escoles per a poder
promocionar els pessebres vivents. És un primer pas per connectar les escoles amb la
Coordinadora, per a poder acabar creant un apartat a la web amb recursos i activitats
didàctiques que ajudin a explicar què són els pessebres vivents.
Durant un parell de juntes es van crear les bases per aquest concurs que es van difondre
a través de la web i el correu electrònic dels diferents pessebres, perquè les passessin a
les seves escoles. Les prioritats en les bases eren l’orientació vertical del dibuix, en
tècnica lliure. Per a poder arribar a totes les escoles de Catalunya, s’hauria d’haver enviat
per correu postal (són les úniques dades públiques que facilita la Generalitat). Gràcies a
la Rosa de Canyelles, es van repartir les bases a totes les escoles del Garraf.
Es van rebre 134 dibuixos, dels quals van quedar 10 finalistes. Finalment es van decidir
els premis següents:

1r premi: Alex Gómez Flores
2n premi: David Miquel
3r premi: Pau Ferret Pérez
Accèssit: Ignasi Lucen Peris

Es proposa a la junta fer premis per categories i editar tres calendaris diferents amb els
tres primers premis.

4.5 Projecte Aneto
En Jordi Filella explica la col·laboració de l’empresa catalana Caldos Aneto. Es van fer
els primers contactes durant el mes de juliol. Vam creure que era un projecte adient, tot i
el dubte inicial pel cost econòmic que suposaria. Costava 20 cèntims la degustació.
Pensant-ho es va oferir que es podria arribar a les 100.000 degustacions (públic
potencial dels pessebres). Aneto volia arribar al nucli familiar, els interessava més que la
gent ho pogués provar, i ens van demanar claredat i transparència. Com que
econòmicament ens era impossible tirar endavant el projecte, es van buscar
contraprestacions, com fer la distribució de tot el material nosaltres mateixos, incloure el
seu logo a la nostra web i donar invitacions pels seus clients.
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Ells se senten molt identificats amb què fem i com ho fem, contents i satisfets amb el
resultat d’enguany i han valorat seguir fent el projecte.
Finalment Caldos Aneto va realitzar i subvencionar el projecte que consistia en:
• 18.000 litres de “Caldo de Nadal” 100 % Natural.
• Termo Escalfador Inox 29 Litres
• 90.000 gots per a les degustacions .
• 64 cartells
• 50.000 Flyers
A part, Aneto publicà anunci publicitari al diari “La Vanguardia”, i espot televisiu de 10” a
TV3 i a 8TV durant la campanya nadalenca, sota el lema: “Aquest Nadal visita els
Pessebres Vivents de Catalunya”.
Cada pessebre hem fet una mica de conillets d’índies, ha estat un repte personal que ha
posat a prova la coordinació i eficiència de tots nosaltres.
Caldos Aneto ha reconegut també que era el projecte més gran de col·laboració que han
fet mai.
El projecte ha estat superat amb molt d’èxit gràcies a l’esforç i voluntat de la junta,
sobretot per la capacitat de comunicació i coordinació d’en Joan Carles, i la
responsabilitat, participació, constància i voluntat de fer les coses ben fetes dels diferents
pessebres. Gràcies això es tornarà a col·laborar amb Caldos Aneto.
El 95% de les enquestes es van tornar i enviar directament a Caldos Aneto. Es va fer
reunió al febrer i en veure la voluntat, que es va tractar el material correctament (es van
tornar tots els termos en bon estat), el director general d’Aneto es va comprometre a
continuar realitzant el projecte mentre ell tingui el càrrec.
Es valora que és millor centralitzar tot el repartiment del material com s’ha fet enguany,
després dels comentaris rebuts sobre la distància que havien de fer alguns pessebres.
Es pregunta com està la proposta de l’esmorzar que han convidat Aneto a la fira
Alimentària que es farà a principis d’abril. Quan es tingui tota la informació es farà arribar
als pessebres.

4.6 Medalla d’argent al Pessebre Vivent de Sant Adrià del Besòs.
El dia 8 de setembre de 2013 l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs va fer entrega de la
medalla d’argent de la ciutat als companys del Pessebre Vivent de Sant Adrià.
Els organitzadors del Pessebre van portar a terme una sèrie d’activitats durant tot el dia,
entre elles visita al MhiC (Museu d’història de la Immigració de Catalunya), visita a un
refugi antiaeri de la guerra civil espanyola, i el lloc on es realitzen les representacions
pròpies del Pessebre.

4.7 V Festa dels Lectors de Cavall Fort.
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El dia 27 d’octubre de 2013 la Coordinadora va assistir a la V Festa dels Lectors de
Cavall Fort. Vam disposar d’un estand on es projectava la presentació de la
Coordinadora, així com vam realitzar diverses activitats adreçades al públic infantil, entre
elles: un taller de creació d’un Pessebre, i un punt de llibre. Vam tenir una assistència de
120 infants.
La televisió BTV dins el programa “Catakrac” ens va fer un petit reportatge.

4.8 Exposició dels 25 anys del Pessebre Vivent parlat de Sant Pere de Ribes.
Vam ser convidats a veure l’exposició commemorativa del 25è aniversari del Pessebre
Vivent Parlat d’aquesta població. El diumenge dia 2 de Febrer, vam assistir-hi i vam
comprovar tot un detall de l’evolució que ha tingut aquest Pessebre a través de fotografia,
vestuari, elements d’efectes especials i aparells tècnics.
4.9 REUNIONS DE JUNTA
Es van realitzar les juntes el 5 de maig de 2013 a Navata, el 30 de juny de 2013 a
Bàscara, l’1 de setembre de 2013 a Linyola, el 6 d'octubre de 2013 a Sant Feliu de
Llobregat, el 3 de novembre de 2013 a Corró d’Aval i el 2 de febrer de 2014 a Sant Feliu
Sasserra.
5. Pàgina web
En Jordi Filella comenta que la pàgina web de la Coordinadora ha rebut 24.403 visites i
destaquen dies 26 desembre, 29, 25 i 28 de desembre amb més visites.
Hi ha hagut un augment de 4800 visites respecte al 2012.
S’ha creat el Canal Youtube, on s’han penjat els primers vídeos com a Coordinadora,
separant les activitats pròpies com les Assemblees, el resum dels diferents pessebres, la
presència de l’ACPVC als mitjans de comunicació i les activitats de campanya de Nadal
que s’han fet al Maremàgnum i al Poble Espanyol.
En Joan Lorenzo comenta la necessitat d’entrar a les xarxes socials, canviant la imatge
de la plana web, ampliant-ne els continguts, i interrelacionant les diferents aplicacions. La
Coordinadora s’ha de preocupar dels diferents pessebres i que aquests tinguin més
visitants i es donin a conèixer. Per fer-ho hem de ser presents a les xarxes i actualitzar
els continguts.
Per això en Jordi reafirma la importància de tenir la fitxa amb les dates de les
representacions com més aviat millor, per fer-ne una bona promoció.
L’Assemblea accepta treballar en aquesta línia.

6. Valoració resultats pessebres
L’Enric Górriz passa a enumerar els diferents pessebres per a què exposin els seus
resultats, incidències o anècdotes destacables davant l’Assemblea.
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Amer
Es van comptar aproximadament 3000 visitants. Molt satisfactori, van haver d’obrir una
altra caixa. Milloren l’espai, estan al mig del bosc, canviant a poc a poc el recorregut.
Bàscara
6 dies, aproximadament 5000 visitants, enguany més catalans i menys francesos.
Brunyola
5 dies, 5600 visitants, el caldo va tenir molt èxit.
Canyelles
1360 persones, entrada a 3 €, problemes d’entrades.
Castell d’Aro
5560 visitants, 480 amb el carnet Super3, 325 entrades venudes per internet.
Tenen la trista notícia que Mn. Agustí va morir per les festes de Nadal.
Corró d’Aval
1300 persones, 2 dies de representació, el caldo Aneto molt bé.
Fontcoberta
2 dies, 800 persones per caixa, 1200 en total. Aneto molt bé.
Jesús
4 dies, 1600 visitants. Tot molt bé.
La Pobla de Montornès
1r any com a nova junta, 5 dies, 3000 visitants.
Les Gunyoles d’ Avinyonet
2800 visitants, plujós per Nadal però es va fer. El 29 els va visitar TV3, tots molt contents.
Les Torres de Fals
2988 visitants, tot molt bé.
Linyola
7 desembre l’institut d’estudis ilerdencs, a través de la Diputació de Lleida va convidar a
6 pessebres de Lleida a fer un fragment del seu pessebre per promocionar-se. Va ser
una bona experiència.
6 dies, 3800 visitants, 800 entrades venudes internet, un suspès per la pluja. Celebraven
els 15 anys. El 5 de gener es va fer de dia, va anar molt bé. Van convidar a famosos del
poble, per exemple Bojan. La recaptació del dia 5 es va donar a Càrites. Ha variat el preu
de 3 € a 5 €.
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Manresa
1300 visitants, 1 dia, 2 hores. Dia molt dolent, molt de vent. El caldo va escalfar al públic.
Ha variat el preu de 2 € a 3 €.
Martorelles
7 dies, 2400 visitants, petit incendi al bosc. Caldos Aneto va fer venir gent que no havia
vingut mai a la població.
Navata
3 dies, 1400 visitants, entrada gratuïta. Tot bé.
Pals
5 dies, 5300 visitants
Polinyà
1 dia, 102 voluntaris, diari de Sabadell els va promocionar, bona experiència amb el
caldo Aneto.
Premià de Dalt
6 dies, 2100 visitants, tot molt bé.
Prullans de Cerdanya
2995 persones, insults a Neró de nens petits perquè matava els nens.
Sant Adrià de Besòs
6 dies, 15000 habitants,
Exposa l’experiència gratificant d’anar a Sant Joan de Déu a fer el pessebre. Proposa
que cada pessebre ho pugui fer-ho a qualsevol hospital o casal de la gent gran.
Sant Feliu de Llobregat
3 dies, interior, 398 visitants. El caldo molt bé, gràcies a la Coordinadora ve gent de fora
a veure-ho.
Sant Feliu del Racó
3 dies, 3000 persones, tot molt bé.
Sant Feliu Sasserra
628 visitants, Caldos Aneto molt bé però els hi ha faltat.
Santpedor
2 dies, 4000 persones, entrada gratuïta, va venir el Guardiola.
Santa Pau
2 dies, 1000 persones, 5 €. Volen aconseguir que més entitats hi participin.
Tona
7 dies, 4000 persones, 7 € grans 3 € petits. Tot molt bé.
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Es considera en general que el dia de Nadal va venir menys gent que l’any anterior. Ve
més gent per Sant Esteve.

7. Centenari Esteve Albert
En Jordi Filella explica que enguany es commemora el naixement d’Esteve Albert,
iniciador dels Pessebres Vivents el 1955 a Engordany a les valls d’Andorra; i un dels
artífexs de la trobada l’any 1991 per la conveniència de la creació de la Coordinadora.
Jordi Pasques, Comissari del Centenari va fer la proposta d’adherir-nos al Centenari
incloent el logo a la nostra web i posant la frase a sota: “pioner dels pessebres vivents”.
Des de la comissió “Centenari Esteve Albert” també ens demanen que les persones que
el van conèixer facin arribar fotografies i escrits amb vivències que hagin tingut. Es poden
posar en contacte amb la Coordinadora i ho farem arribar.
Estem també oberts a qualsevol proposta que pogueu fer arribar.
Durant l’any mirarem de fer alguna activitat relacionada amb el Centenari.
Tothom està d’acord en què ens hi sumem.
8. Renovació Junta
En Jordi Filella comenta que s’han de renovar els càrrecs de Tresorer i Secretari Intern.
En Miquel Haro i en Joan Lorenzo han acceptat renovar els càrrecs si l’Assemblea hi
està d’acord per quatre anys més.
L’Assemblea hi està d’acord i aplaudeix la decisió.
En Jordi Filella agraeix que vulguin continuar i la seva implicació a la junta.
9. Proposta Revisió Quotes Anuals
En Jordi Filella exposa la necessitat de revisar les quotes per ajustar-les i adequar-les al
moment actual, augment d’impostos, incògnita de les subvencions que seguirem
demanant, tenir viabilitat econòmica per portar a terme projectes pel coneixement i ressò
dels pessebres associats.
En Miquel Haro exposa que no hi ha augment de subvencions, les quotes són les
mateixes, el balanç no varia, uns 8000 € d’ingressos, uns 6000 € de despeses. Tenim
projectes que hem de tirar endavant per poder fer venir molta gent als pessebres.
S’hauria de buscar algun patrocinador més. Caldo Aneto ha anat molt bé, però s’hauria
de poder presentar un dossier a altres empreses i fer un pla estratègic per conèixer els
pessebres vivents que no estan a dins de la Coordinadora.
Es proposa augmentar 15 € la quota anual i 40 € la quota d’entrada.
A partir del 2015 la quota d’entrada a la Coordinadora seria de 100 € i l’anual de cada
pessebre 75 €.
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S’accepten les propostes.

Manresa suggereix buscar qualsevol patrocinador que pugui ser calent: cafè o xocolata.
Han de ser empreses que s’adeqüin a la filosofia dels pessebres vivents.
Es crea un debat sobre si tots els pessebres de Catalunya saben què és la
Coordinadora, si és convenient o no que entrin molts pessebres nous. Si ara que hi ha la
col·laboració del caldo Aneto, s’apuntaran més pessebres que ho deixaran quan s’acabi
la col·laboració. S’exposa que el compromís d’estar a la Coordinadora ha de ser seriós.
Joanetes comenta que ells entren nous i no sabien res del caldo.
10. Seus de les properes Assemblees
L’Enric Górriz passa a enumerar les seus de les properes Assemblees:
L’Assemblea del 2015 serà a Prullans de Cerdanya.
L’Assemblea del 2016 serà a Santa Pau.
L’Assemblea del 2017 serà a Navata.
L’Assemblea del 2018 serà a Castell d’Aro.
L’Assemblea del 2019 serà a Linyola.
Es demanen les següents dates des de diferents pessebres que s’accepten. Per tant:
L’Assemblea del 2020 serà a Peralada
L’Assemblea del 2021 serà a Brunyola, amb motiu dels 40 anys del pessebre.
L’Assemblea del 2022 serà a Tona amb motiu dels 50 anys del pessebre,
juntament amb els 50 anys del Pessebre de Prats de Rei (quan van celebrar els 25 es va
acordar celebrar l’Assemblea a Prats de Rei)
11. Precs i preguntes
Fer esment que, tal com marquen els Estatuts, que els pessebres de Manresa Pont Llarg
i Breda passen a ser membres de ple dret i deures.
Seguidament es dona la paraula als pessebres convidats per preguntar si desitgen entrar
a la Coordinadora.
Peralada:
Han acordat tornar a entrar a la Coordinadora.
Arribarà a la 33a edició, des del 1981. Es va dins els jardins del Castell de Peralada, amb
diferents estils. La vegetació ajuda molt a muntar els quadres. Es va un recorregut d’una
hora amb els quadres típics, ara estan incloent oficis antics. Es va pagar entrada.
Demanen formar part de la Coordinadora. Ofereixen Peralada per fer l’Assemblea el
2020.
Valls:
66 escenes. Enguany s’ha introduït escena del 1714.
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Molt teixit comercial. 82 empreses (forns de pa, jardineries, ...), 26 entitats i 200 persones
a títol individual. S’organitza a través del Centre Cívic que depèn de l’Ajuntament.
La part de fora es decora el mateix dia. Es fa al nucli antic, a la zona de l’hort del rector.
4500 persones, 4 dies. 3 € entrada anticipada, 5 € a taquilla.
Van conèixer la Coordinadora per internet.
Cada dia 180 persones, en total unes 400 persones implicades. A la cua posen actors
per amenitzar-ho.
Van parlar amb instituts per si algú volia col·laborar portant xocolata calenta.
Estan molt interessats a entrar a la Coordinadora i crear sinergies.
Sant Fost de Campsentelles:
De l’any 1967. Dues parts: bíblica i oficis tradicionals. Es fa sardana davant del portal. A
la Coordinadora hi van ser fa temps i ara en tenen ganes de tornar-hi a col·laborar i fer
pinya.
Han fet 8 dies, 4000 visitants.
Joanetes:
Poble petit de 300 habitants, des de 1987 fan el pessebre. Va començar amb Pastorets
dins l’Església, que han anat sortint a fora i s’han convertit en diferents escenes.
Actualment té 40 escenes, s’ha fet 4 dies, 7500 visitants (nens no paguen). Compten
amb unes quantes empreses de la comarca que col·laboren en espècies.
Porten 2 anys en conveni amb Càrites. Molts oficis de pagesia, oficis antics. Està al nucli
urbà i molt recorregut de bosc. Des d’octubre es construeix el recorregut. Acaben amb un
gran dinar. Molta participació des de nens fins a avis, tot el poble hi col·labora.
Van conèixer la Coordinadora a través del calendari recollit en una de les
representacions d’un altre pessebre vivent.
En Joan Carles informa que en total, els pessebres de la Coordinadora han rebut
116.000 visitants.
Sense cap més comentari es passa el torn obert de paraules:
a. En Jordi Filella recorda a tots els pessebres que incorporin el logotip de la
Coordinadora a la seva publicitat impresa. Es recorda que enviïn mostres i
publicitat de les activitats que es facin.
b. Des de la junta es recorda a mossèn Agustí Vila de Castell d’Aro, ànima del
pessebre i membre de la junta de la Coordinadora en dos períodes diferents:
1995-1999 i del 2008-2012. Persona que destacava pel seu caràcter obert i distés,
acompanyant sempre les seves paraules d’un toc d’humor. Es recorden les seves
paraules: que el pessebre és la gran il·lusió de la seva vida. L’Assemblea
aplaudeix fent un tendre homenatge a Mn. Agustí.
c. Fals demana un aclariment, sobre el paper de la Coordinadora i els mitjans de
comunicació i si tot el que es passi referent als diferents pessebres ha de passar
per la Coordinadora. Algú de l’equip de TV3 els va comentar que no volia anar a
gravar perquè la Coordinadora ja venia en bloc. Pregunta si des de la
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Coordinadora es veta a què individualment els pessebres puguin promocionar-se
a TV3.
Des de la junta es respon que de cap manera es veta a cap pessebre perquè
pugui promocionar-se als mitjans de comunicació.

D’altres pessebres comenten les seves accions: el pessebre de Brunyola va anar
a Ràdio Estel. A Linyola TV3 va venir a gravar al programa Els Matins de TV3. A
les Gunyoles TV3 es va presentar a gravar el dia 29 de desembre.

d. Prullans de Cerdanya pregunta si es té previst algun tipus de compensació pels
pessebres que estaven més lluny del lloc de recollida del material d’Aneto. Des de
la Junta es comenta que el fet de centralitzar la recollida era la millor manera de
portar un bon control i que sort van tenir de poder disposar d’aquell centre logístic.
e. Sant Adrià de Besòs comenta que els han robat la pancarta que en el seu dia va
fer la Coordinadora per a cada pessebre, amb el dibuix de la Pilarin Bayés i
demana si se’n podria fer una de nova.
f. Pals proposa que l’any vinent la Coordinadora fa 25 anys, que la junta ho tingui
present per a poder muntar quelcom.

Acaba en Jordi Filella donant les gràcies a tots els representants dels pessebres que ens
acompanyen a les diferents juntes que es fan durant l’any. És un plaer fer un tomb pels
diferents pessebres vivents de Catalunya.
I sense més temes a tractar, es dóna per acabada l’Assemblea a les 15:02 h, de la qual
aquesta acta n’és un fidel reflex. En donen fe:

Secretari
Joan Lorenzo

President
Jordi Filella

