circular 185
novembre 2017
Les inauguracions:
Exposició Social. El dissabte 2 de desembre a les 7 de la tarda.
Al pati del Museu Marès. El 24 de novembre, consultar l’hora.
Pedralbes. Encara no s’ha fixat dia ni hora.
Betlem. Indiquen el 24 de novembre. Interesseu-vos per confirmar-ho.
Les invitacions
Rebreu les invitacions a les exposicions per correu postal. L’accés al Museu Marés és
lliure.
El concurs
Ja s’ha convocat el 91 Concurs de Pessebres. A les tres categories que hi havia fins ara:
infantil i juvenil, per escoles i una darrera per casals de barri, parròquies i gent gran, en
aquesta convocatòria n’afegim una quarta, per adults, donant així resposta al desig
d’algun soci. Per damunt de tot és el deure i ferm compromís per part de tots i totes de
promoure’n la participació, recordant que hom es pot inscriure fins el dilluns 11 de
desembre.
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 14, 21 i 28 de febrer, 7, 14 i 21 de març i 4,11,18 i 25 d’abril. El
2n els dies 2, 9, 16, 23, i 30 de maig, 6, 13, i 20 de juny i 19 i 26 de setembre. Si cal es
possible convocar-ne un els dimarts.
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 9, 16, i 23 de febrer, 2, 9, 16 i 23 de
març, 6, 13 i 20 d’abril. El 2n començarà el 27 d’abril i seguirà el 4, 11, 18 i 25 de maig,
1,8,15,22 i 29 de juny.
Pessebres per esser visitats
Adjuntem formulari d’inscripció. Es tanca el dilluns 4 de desembre. No confondre’l
amb la data del Concurs, una setmana després. Són coses diferents, una és el concurs, i
l’altra les visites, a l’entorn de les quals s’organitza de la millor manera un itinerari
obert als socis.

