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Ha acabat la
XXII MOSTRA DE PESSEBRES A OLOT
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GENER 2015
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125è.MUNTATGE DEL
PESSEBRE POPULAR
A SANT FRANCESC.
Fins al 2 de febrer de
2015
--------------------------------JORNADES
PROMOCIONALS:
LES FIGURES DE
PESSEBRE D’OLOT.
PESSEBRES I
PESSEBRISTES
D’OLOT I LA
GARROTXA.
Olot, 7 i 8 de març de
2015
--------------------------------45ª. TROBADA DELS
PESSEBRISTES DE
CATALUNYA,
BALEARS I
CATALUNYA NORD.
Oiot, 3 i 4 d’octubre de
2015

Diumenge passat varem fer la festa de cloenda. Senzillament una diada a on la
nostra entitat vol agrair, públicament, fent-los entrega de premis i distincions, a
totes aquelles entitats, empreses, professionals i particulars que, a nivell dels
seus àmbits corresponents, hagin col·laborat i participat a les diverses
convocatòries i concursos convocats per l’Agrupació.
Fen un balanç, hem de dir que en aquesta edició, tot plegat ha millorat.
Hem tingut més participació i hem pogut veure més qualitat en els muntatges
presentats. Estem parlant de diorames, de pessebres populars, de muntatges en
els comerços i empreses i en els pessebres a les llars particulars.
Podem dir que Olot i la Garrotxa viu el Nadal entorn del pessebre.
El que ja és més preocupant és la davallada de participació i d’iniciatives a nivell
de les escoles, instituts i parvularis/centres infantils. Hem observat una mancança
d’empenta per part del professorat i de l’equip directiu d’alguns centres. Per sort,
aquesta davallada no és generalitzada sinó centrada en llocs molt concrets i per
motius i fets molt concrets. En fem responsables de no haver esperonat i impulsat
aquesta participació.
La nostra convocatòria diu: L’Art en el muntatge del pessebre des de qualsevol
vessant.
I pel que fa a la ciutadania d’Olot, no podem estar contents.
Per endavant, moltes gràcies a tots els que han visitat la Mostra i el Camí de
Pessebres. Però, no hem d’ignorar que una part important de conciutadans
nostres viuen d’esquena a la Mostra. Volem pensar que es tracta d’aquella gent
que viu d’esquenes a qualsevol iniciativa ciutadana.
Les dades ens diuen que hem tingut més visitants que mai i que un 70% dels
visitants, són de fora la Garrotxa. Un percentatge molt important. Demostra que
és una bona convocatòria, ben acceptada.
Tenim una assignatura pendent: incrementar la xifra de visitants amb gent d’Olot i
de la Garrotxa, gent que ara ens ignora o que no sabem atraure.
Sols hem de dir, que la Mostra 2014 ja es passat, fa més de dos mesos que es
treballa intensament per la Mostra del 2015.
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