
 
 
 
 
 

                         

 
                                                                                                                
                                                                                                      circular 187             6 març 2018 
Assemblea General 
Em plau convocar-te el dijous 22 de març a les 19 hores a l’Assemblea General 
Ordinària de l’Entitat. L’acte tindrà lloc al local  social, c/ Lledó, 11, 2n, de 
Barcelona,amb el següent ordre del dia:  
1) Lectura, i aprovació si escau, de l’acta anterior.  
2) Presentació de la memòria d’activitats 2017/18. 
3) Informe del president.  
4) La gestió econòmica.  
5) Adaptació dels Estatuts.  
6) Precs i preguntes.   
  

Benvolgut/da, 
Ets pregat/da d’assistir a l’Assemblea que té com a eix bàsic d’actuació seguir incidint en situar el 
pessebrisme com a referent cultural. A les actuacions d’aquest Nadal en seguiran altres avenços que 
només s’hi pot arribar amb la col·laboració de tots. La teva activa participació en l’Assemblea 
consolidarà l’assolit i farà possible il·lusions comuns. Com sempre són benvingudes les teves 
aportacions. 
Aprofito l’avinentesa per saludar-te cordialment, 
  
Josep Porta 
president 
  
  
Anem a Mollina! 
En aquesta població prop d’Antequera (Málaga) s’ha inaugurat recentment un espectacular museu de 
pessebres, el més gran d’Europa. Hi anem i pensem que les millors dates són del 28 de maig al 31 de 
maig o 1 de juny. La proposta:  1r dia; sortida 8,30 amb l’AVE i a la tarda visitar Antequera. La idea és 
allotjar-nos a Mollina mateix.  Tenen un alberg juvenil amb habitacions senzilles, dobles i triples, totes 
amb bany. Et fan el llit, et donen la tovallola i sobretot, és molt net. Els convidats a la inauguració s’hi 
allotjaren i en canten excel·lències. 2n dia; Museu de Belenes (www.museodebelenes.com) de la 
Fundación Díaz Caballero. 3r dia; Còrdova; 4t dia; hi ha dos trens, un a les 9 i l’altre a les 3 de la tarda. 
D’agafar el de la tarda s’aprofitaria el matí per fer una visita. En el cas de tornar el matí del cinquè dia 
ja decidirem què fer la vigília.  Es preveu disposar d’un autocar allí per desplaçar-nos.  
Ara ens cal conèixer si hi esteu interessats, si les dates us van bé, i si preferiu quatre o cinc dies.  
A partir d’aquesta informació podrem calcular el preu, sempre el més econòmic possible.  
Data límit per saber el vostre interès, el divendres 16 de març. 
(Com ja sabeu, cal comprometre bitllets i allotjament amb molta anticipació!)  
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