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Els actes de cloenda del Nadal 2017  
El diumenge el que segueix la Candelera, 4 de febrer, de nou i amb plaer, sou convocats a la 
jornada que dediquem a cloure festivament un any més fent pessebre.    
1) La missa  en sufragi dels difunts de l’entitat i donar gràcies per els encerts de l’any que 
queda enrere serà a les 10,30 a l’església dels Caputxins, la Mare de Déu de Pompeia, av. 
Diagonal 450.  
2) El Concurs  El lliurament de premis serà a les 12 al teatre dels Carmelites, av. Diagonal, 
424.  La participació, en tres apartats, escoles, col·lectius i particulars, ha estat nombrosa.   
3) El dinar  Repetim, per l’èxit, el mateix lloc de l’any passat i al mateix preu 35 €. A les 2 ens 
trobarem al  Restaurant “El Rodizio” c/Consell de Cent, 403. Us heu d’inscriure  abans del 
dijous 1 de febrer. I ho fem fàcil, amb un e-mail a l’Associació amb indicació de quants sereu o 
telefonant a l’Antoni Comalat que en prendrà nota (tels. 93 458 60 86 i 619 081 641). 
 
Els cursets  
D’anar-ne fent ens ha semblat calia revisar i actualitzar el plantejament inicial. El que abans 
era iniciació i avançat ara serà: Iniciació I, Perfeccionament i Tutoria, tots tres de 60 hores. No 
varien el de modelatge de figures (Pere Catà) el tercer dijous  de cada mes i l’intensiu (Josep 
Petit) 6 sessions al novembre.   
1) El renovat: Iniciació I  que s’estructura en 20 mòduls independents, amb una durada de 3 
hores lectives per mòdul, i excepte el primer, teòric en la seva totalitat, tenen 1 hora de teoria i 
2 de pràctica. Tots els alumnes realitzaran individualment la mateixa pràctica guiada pel 
professor. Al finalitzar s’hauran assolit els coneixements per bastir un pessebre on incorporar 
elements realitzats a les pràctiques. Dictat per Pere González i Manolo Trullàs, amb 
col·laboradors experts segons l’àmbit els dimarts de 17,30 a 20,30. Repartit en dos blocs de 
30 hores, si bé només els socis poden triar fer-los tots, 1 o uns quants. Comença el 1r bloc  el 
6 de febrer i acaba el 17 d’abril, i el 2n del 24 d’abril fins al 3 de juliol. Si us cal més informació 
(p.e. de que tracta el temari...) amb molt de gust us la farem avinent.  
2) Perfeccionament , dictat per Jordi Capella els dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 9. Amb dos 
blocs de 30 hores el 1r comença el dimecres 7 de febrer i acaba el 18 d’abril, i el 2n va del 25 
d’abril al 27 de juny.   
3) Tutoria  A càrrec d’Agustí Térmens els divendres de 2/4 de 6 a 2/4 de 9. Amb 2 blocs de 30 
hores, el 1r des del divendres 9 de febrer al 20 d’abril i el 2n del 27 d’abril al 29 de juny. 
Tots els cursos tenen les places limitades, l’espai essent prou ampli, és el que hi ha i ens cal.  
Si hi esteu interessats feu-nos-ho saber preferentment per e-mail com més aviat millor.   

  
 
 
 
 
 

          


