circular 183

novembre 2016

Agustí Térmens rep l’homenatge del pessebrisme espanyol
A Sevilla, en el decurs del LIV Congréso Nacional, l’amic Agustí Térmens va rebre la molt
preuada -per singularíssima- insígnia d’or que la ‘Federación Española de Belenismo’ honra els
pessebristes senyers. Tots ens sumem a la felicitació unànime dels assistents a l’acte. Les
jornades varen complir bastament el programa previst.
I a Bèrgam en Josep M. Porta rep la medalla de la Un-Foe-Prae
El prestigi de la nostra Associació ha merescut un nou reconeixement internacional en la figura
de l’amic Josep M. Porta, que se suma als aconseguits per anteriors socis. L’estela dels
capdavanters Moliné, Garrut i Marí i segueix creixent esponerosa. Ens en felicitem essent
auguri arreu de futures noves proves d’admiració vers l’Entitat.
Les inauguracions
1. Exposició Social. El dissabte 26 de novembre a les 7 de la tarda.
2. El local de la pl. Sant Jaume. Primers de desembre, consultar-ho.
3. Pedralbes. L’Ajuntament ho té fixat pel 13 de desembre a les 6 de la tarda. Millor verificarho.
4. Betlem. Indiquen el 18 de novembre. Interesseu-vos per confirmar-ho.
Les invitacions i el nou carnet
Rebreu les invitacions a les exposicions per correu postal. En la mateixa tramesa hi trobareu el
nou carnet, que substitueix l’anterior. En l’ànim d’oferir als socis determinades avantatges, per
ara presentant el carnet de soci tindreu un bon descompte a les botigues Diotrònic, dedicades a
l’electricitat i electrònica. Evidentment els seus productes en oferta estant exempts d’aquest
tracte de favor. A Barcelona la trobareu al c/ Muntaner, 49. Encetem la voluntat de disposar
d’una relació d’establiments que us afavoreixin. Hi estem treballant i en tindreu complida
informació.
Els cursets. Recordatori
1. D’iniciació. Dictat per Jordi Capella els dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 9. Dos blocs de 30
hores, el 1r els dies 8, 15 i 22 de febrer, 1, 8, 15, 22 i 29 de març i 5 i 19 d’abril. El 2n del 26
d’abril seguint els dies 3, 10, 17, 24 i 31 de maig i 7, 14, 21 i 28 de juny. Si cal es possible
convocar-ne un els dimarts. L’aportació no varia. Socis 75 € i no socis 90 €.
2. De perfeccionament. A càrrec d’Agustí Térmens els divendres de 2/4 de 6 a 2/4 de 9. Amb
dos blocs de 30 hores, el primer els dies 10, 17 i 24 de febrer, 3, 10, 17 i 24 i 31 de març, 7 i 21
d’abril. El 2n començarà el 28 d’abril i seguirà el 5, 12, 19 i 26 de maig, 2, 9 16 i 30 de juny,
l’últim el 7 de juliol, festa de sant Fermí. La mateixa aportació.

