
43 TROBADA DE
PESSEBRISTES
DE CATALUNYA
I BALEARS

Lleida, 28 d’octubre de 2012

INSCRIPCIONS

EXPOSICIONS DE PESSEBRES

COL·LABORA

ORGANITZA

Departament de Cultura

Adoració dels Pastors, Diorama del Mestre Pessebrista Josep Ma. Ramon. Exposició Palau de la Paeria

Per poder participar en la Trobada, cal fer la 
corresponent inscripció,  la qual dona dret a 
participar en tots els actes, inclosos l’esmorzar i el 
Dinar de Germanor.

La inscripció s’ha de fer mitjançant la nostra Web:  
www.pessebristeslleida.com, o bè per correu 
electrònic: pessebristeslleida@gmail.com.

Preu Inscripció: 40 €.

Ingrès a:

 Agrupació Ilerdenca de Pessebristes

“La Caixa” Compte Núm.: 

2100-0004-42-0106555498

Data límit d’inscripció:  16 d’octubre

Palau Paeria:  Diorames del Mestre Pessebrista Josep M. Ramon

Capella del Peu del Romeu:

 Diorames Llegat Joaquima Barrufet

 Pessebres en Miniatura Llegat Paulina Atmeller

 Col·lecció diorames del Mestre Pessebrista Emili Tordera

 Diorames i Pessebres de la Mestra Pessebrista Conxita Castellà 

Capella Peu del Romeu. Seu de l’Agrupació 
Ilerdenca de Pessebristes



PROGRAMA
Punt de trobada i lliurament de credencials:

Restaurant “La Masia”, C/ Democràcia, 16; a 200 m. de l’estació de Renfe.

Per arribar-hi:  Si veniu en tren, al sortir l’estació Pl. Ramón Berenguer IV, Cardenal 
Remolins i la primera travessera a la dreta carrer Democràcia. Si veniu per carretera us 
dirigiu a la Rbla. de Ferran i 200 m. abans d’arribar a l’estació de Renfe gireu a l’esquerra. 
Al mateix punt de trobada disposem d’un ample pàrking vigilat.

ACTES
 9 matí: Benvinguda i lliurament de credencials (Restaurant “La  Masia “).

 9,30 matí:  Esmorzar al mateix Restaurant (Pa amb tomàquet, truita de patata i 
d’espinacs, llonganissa a la brassa, aigües minerals, vi de la casa, cafè).

 10,30 matí:  Recepció oficial al Saló de Plens del Palau de la Paeria, a les associacions 
participants a la Trobada, a càrrec de l’alcalde de Lleida Sr. Àngel Ros i demés 
autoritats. Cloenda amb una actuació musical

 11,15 matí:  Visita a l’exposició de Diorames, obra del Mestre Pessebrista Josep Mª 
Ramon, al Pati del Palau de la Paeria - Ajuntament de Lleida.

 12 migdia:  Celebració de l’Eucaristia a la Catedral, presidida pel bisbe de la diòcesi de 
Lleida Mons. Joan Piris i cantada per la Coral L’Estel del Cercle de Belles Arts.

 1 tarda: Visita a la Capella Peu del Romeu (C/Cavallers, 2), seu de  l’Agrupació 
Ilerdenca de Pessebristes i exposició de Diorames de diversos Mestres 
Pessebristes lleidatans.

 2 tarda : Dinar de Germanor de la Trobada, al Restaurant “La Masía “.  
                 

Menú Dinar de Germanor 

Al finalitzar el dinar es procedirà a l’acte de lliurament del “Fanalet”
de la Trobada, a l’Associació de Pessebristes que organitzi la 44 edició.

4.30 tarda:    Visita opcional guiada a la Seu Vella de Lleida.

6 tarda:         Acomiadament de la Trobada.

Benvolguts amics i companys Pessebristes, 

Amb aquesta salutació, en nom de la Junta i de tots els pessebristes 
lleidatans, us volem donar la nostra més cordial benvinguda a la 43ª 
Trobada de Pessebristes de Catalunya i Balears, organitzada per la 
nostra entitat, l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes, com amfitriona 
i amb el suport  i ajut de la Federació Catalana de Pessebristes i de 
les primeres institucions de la nostra ciutat. 

El compromís d’organitzar aquesta Trobada, el vàrem adquirir l’any 
passat en el decurs de la 42 Trobada celebrada a Parets del Vallès, 
on se’ns va lliurar el “fanalet” acreditatiu del compromís de portar a 
terme aquest aplegament de  pessebristes .

Per la nostra entitat, que enguany celebra el 50 Aniversari 
fundacional, és una satisfacció poder acollir un esdeveniment 
pessebrístic d’aquesta magnitud. Lleida, amb la representació del 
nostre President Honorari Sr. Llorenç Domingo, ha estat 
capdavantera en la constitució, primer de la Federación Española de 
Pesebristas i posteriorment de la Federació Catalana, com entitat 
fundadora d’ambdós federacions.

Els temps actuals ens obliguen a ser curosos en les despeses i tampoc 
pretenem passar a la història com la millor organització, però tots el 
membres de la nostra entitat hem treballat amb il·lusió per fer una 
trobada digna i especialment còmoda pels assistents. Per això s’ha 
confeccionant un programa, potser una mica atapeït d’actes i visites 
que us tindran ocupats totes les hores que passareu amb nosaltres, 
on el pessebre i els pessebristes en seran els protagonistes, amb la 
confiança de que us portareu un bon record d’aquesta Trobada a la 
Terra Ferma.   

Sigueu benvinguts a Lleida.

Àngel León 
President

SALUTACIÓ

Pica-Pica: assortit de pernil, formatges i ibèrics amb pa de vidre amb tomàquet, 
amanida amb formatge parmesà, mesclum d’enciams, poma gòlden, fruits secs i 
vinagreta de maduixes, truita de patata amb ceba caramel·litzada, calamars a la romana, 
croquetes casolanes de pollastre i pernil, caragols a la llauna amb all i oli.

Plat principal: Melós de porc ibèric amb patata panadera al vi ranci. 

Postres: Crema cremada amb fruita de Lleida.

Celler: Aigües minerals, vi negre Valdelares Roble, blanc Miquel Pons, cava brut i cafè.                         


