CALENDARI

Muntatge de la XV Biennal del pessebre català
Fins el 15 de novembre es recolliran els pessebres per Catalunya, hi haurà una trucada
prèvia al responsable de cada associació, que serà l’encarregat de tenir els pessebres
agrupats en un local.
Del 20 al 23 de novembre enllestir el muntatge dels pessebres
Monestir de Sant Esteve

Muntatge de les exposicions de figures
Els figuristes que vulguin portar figures per a l’exposició, les podran portar del 14 al 16
de novembre. Per a qualsevol informació addicional s’ha de trucar a l’Andreu Comas:
637.514.273.
Monestir de Sant Esteve

Divendres, 28 de novembre de 2014
Inauguració de la XV Biennal del pessebre català
i
50è concurs de pessebres de Banyoles
En la inauguració l’arxiver de Banyoles farà una conferència de la història dels
pessebres a Banyoles, intervindrà un quartet de música i es faran diferents
parlaments de les entitats organitzadores i les diferents institucions representades.
Monestir de Sant Esteve. 20:00 hores

Dissabte, 13 de desembre de 2014
Inauguració de les exposicions del Museu Darder
En la inauguració de les diferents exposicions es farà una xerrada sobre la figura del
caganer.

Museu Darder. 17:00 hores

Diumenge, 11 de gener de 2015
Lliurament de premis del 50è concurs de pessebres de Banyoles
Es farà el lliurament de premis de totes les categories que participen en el concurs de
pessebres.
Auditori de l’Ateneu. 12:00 hores

Diumenge, 1 de febrer de 2015
Cloenda de la XV Biennal del pessebre català
De les 9:00 a les 10:30. Esmorzar. Restaurant la Carpa
Pa amb tomàquet, embotit i beguda
Tothom podrà recollir una documentació per saber l’hora i el lloc de les activitats
previstes.
Fins a les 13:30 el Tren Pinxo farà un recorregut per Banyoles entre l’Estany.
Restaurant la Carpa i el Monestir de Sant Esteve centre neuràlgic de la Biennal
A les 14:00 dinar de cloenda de la Biennal. Restaurant la Carpa
Primer
Amanida, taula de formatges
Cistell de calamars a la romana
Croquetes casolanes
Gambes a la planxa.
Segon
Espatlla de xai o
Rodo de vedella o
Supremes de lluç
Postres
Pastís Sant Marc
A les 16:00 lliurament d’obsequis i parlament
A les 17:00 Comiat dels participants
Principalment al Restaurant la Carpa. Preu esmorzar i dinar: 35 €

Desmuntatge de les exposicions de figures
Els figuristes podran recollir les figures del 2 al 8 de febrer de 2015. Per a qualsevol
informació addicional s’ha de trucar a l’Andreu Comas: 637.514.273.
Monestir de Sant Esteve

Desmuntatge de les exposicions de diorames
Durant la primera quinzena de febrer l’Associació de Pessebristes de Banyoles es
posarà en contacte amb els responsables de les associacions per a tornar els
diorames.
Monestir de Sant Esteve

EXPOSICIONS DE LA XV BIENNAL DEL PESSEBRE CATALÀ
XV BIENNAL DEL PESSEBRE CATALÀ
Exposició dels diorames presentats de les diferents associacions de la Federació
Catalana de Pessebristes.

50è CONCURS DE PESSEBRES DE BANYOLES
Mostra dels diorames presentats en el concurs de pessebres 2014.

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES
Exposició de fotografies del 50è concurs de pessebres realitzades per la secció de
fotografia del Centre Excursionista de Banyoles.

EXPOSICIÓ DE FIGURES
Exposició de figures de pessebre de reconeguts figuristes dins del món del
pessebrisme.
Monestir de Sant Esteve · Arxiu Comarcal

PESSEBRE MONUMENTAL DE LA LLAR DE SANTA TERESA JORNET (ASIL)
Pessebre monumental amb animació i efectes atmosfèrics.

Carrer del Valls, 6

COL·LECCIÓ DE FIGURES DE JAUME DURAN
Exposició de figures, principalment reis, que va començar el Sr. Jaume Duran i ha
continuat la seva família

Plaça Major, 45

PESSEBRES ESCOLARS AMB MATERIALS RECICLATS
Exposició de pessebres realitzats per diferents escoles i instituts de la comarca i
construïts amb materials reciclats.

EXPOSICIÓ DE CAGANERS
Exposició de caganers cedida per l’associació “Amics del caganer” i per la reconeguda
marca del “caganer.com”

Museu Darder. Plaça dels Estudis, 2

COL·LECCIÓ DE CAGANERS DE LA FAMÍLIA FIGUERAS
Exposició de caganers
Aparador de Novetats, Carrer Mercadal, 8

ACTIVITATS
AMBIENTACIÓ NADALENCA
Postals de Nadal i patchwork, realitzades per la gent gran de la comarca del Pla de
l’Estany i amb la col·laboració de l’àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla
de l’Estany.

Gegants, gegantons i capgrossos de Ventura & Hosta Catrons.
Aparadors de comerços de l’Associació Banyoles Comerç i Turisme.
Visual de la XV Biennal del pessebre català projectada a Cal Moliner, oficina de
turisme, a la Plaça Major.
Diferents indrets de Banyoles

VISITES GUIADES
Des de l’Oficina Municipal de Turisme (Plaça Major) es farà un recorregut per les
diferents exposicions.

MENÚ GASTRONÒMIC
Restaurants del Grup Gastronòmic del Pla de l’Estany ofereixen uns productes molt
arrelats a la nostra terra, de proximitat i mimant-ne la puresa.
Diferents indrets de Banyoles

ADRECES D’INTERÈS I INFORMACIÓ
Associació de pessebristes de Banyoles www.apbanyoles.org
Telèfon de contacte: Tomàs Vinardell 635.444.722

