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DESMUNTATGE DEL PESSEBRE
POPULAR DE SANT FRANCESC
---------------------------------------------------------------------------------------------------

OLOT – LA GARROTXA
DISSABTE 21 de març de 2015
Des de les 9 del matí.

125è. PESSEBRE
POPULAR A SANT
FRANCESC.
Fins al 21 de març de
2015
--------------------------------JORNADES
PROMOCIONALS:
LES FIGURES DE
PESSEBRE D’OLOT.
PESSEBRES I
PESSEBRISTES
D’OLOT I LA
GARROTXA.
--------------------------------45ª. TROBADA DELS
PESSEBRISTES DE
CATALUNYA,
BALEARS I
CATALUNYA NORD.
Oiot, 3 i 4 d’octubre de
2015

En aquest 2015, i d’un forma extraordinària, el tradicional pessebre popular
que instal·la la nostra entitat a l’ermita de Sant Francesc, al cim del volcà
Montsacopa hi ha fet estada més del temps acostumat.
El pessebre popular de Sant Francesc s’instal·la el mes de novembre i es
tanca per la festa de la Candelera de cada any, en acabar el cicle nadalenc.
Es pot visitar cada dia, dies feiners i festius, des de les 10 del matí i fins a les
5 de la tarda.
En aquest 2015 l’entitat va prorrogar la retirada per ser visitat pels assistents
a les JORNADES PROMOCIONALS PESSEBRISTES del primer cap de
setmana de març.
Aquest proper dissabte 21 i des de les 9 del matí, es procedirà al seu
desmuntatge i retirada de tota la instal·lació.
No obstant a mitjans del mes de setembre, els membres de l’Agrupació
tornaran anar a Sant Francesc per de nou fer el muntatge del tradicional
pessebre popular del Nadal 2015-2016.
Un nou projecte dirigit pel pessebrista Joan Montero.
Altra fet extraordinari farà que aquest any s’anticipi el seu muntatge.
El primer cap de setmana d’octubre, els dies 3 i 4, Olot acollirà la
45ª TROBADA DE PESSEBRISTES de Catalunya, Balears i Catalunya Nord.
S’escaurà a més la diada del patró dels pessebristes, el diumenge 4,
festa de Sant Francesc d’Assís.
Està prevista en el programa de les jornades una pujada al volcà
i una visita a l’ermita i al pessebre, amb el cant dels goigs del pessebre a Sant
Francesc.
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