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El pessebrisme, una tradició que fa família i ens uneix
El pessebrisme a Sant Cugat pren força. La demostració és la
imminent constitució d'una entitat dedicada a aquesta tradició
i la participació al 7è Concurs de Pessebres de l'Ateneu, amb
38 inscrits, més que mai. L'entitat ha lliurat aquest dilluns els
premis d'aquest certamen en una trobada que ha estat la
culminació d'un dels recorreguts musicals que fa l'entitat per
veure aquests treballs, que estan exposats a les finestres de les
llars i comerços dels participants.

Un ambient que ha celebrat la tinenta d'alcaldia de Cultura, Esther Madrona, que creu que tot plegat és una
tradició de la qual Sant Cugat n'ha de 'fer bandera'.
La música de l'Escola de Música Tradicional i de l'Orquestra Fusió acompanyen aquests recorreguts pel centre
de Sant Cugat. De les obres presentades, el jurat en tria les millors tenint en compte factors com l'originalitat,
elaboració, detalls, el tipus de figures i el valor artístic.
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Premi Col·lectiu
1r. Escola Santa Isabel
2n. Escola Infantil Viaró
3r. Llar d'Avis de la Parròquia
Premi Artístic
1r. Joa González
2n. José Manuel Rodríguez-Arias
3r. Juan Carlos Martínez
Premi Innovador
1r. Roger Cusidó
2n. Llibreria Re-Read
3r. Club Muntanyenc Sant Cugat
Premi Popular
1r. Miquel Úrsul
2n. Luis Navarro
3r. Assumpta Macià
Accèssits: Teresa Sardà i Sergi Sànchez
Premi Òmnium al millor pessebre infantil
Escola Santa Isabel
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L'organització ha premiat enguany tres pessebristes de referència a Sant Cugat, que any rere any no fallen per
portar la màgia d'aquesta tradició als carrers de la ciutat: Josep Casas Llongueras, l'Estanc Cal Crispín i Maria
Rosa Llunell.
Toni Ramon: Al final ha estat la llavor d'una nova entitat, l'Agrupació Pessebrista de Sant Cugat. A
l'Ateneu ser motor d'idees que puguin créixer.
Esther Madrona: Passejar pels carrers i gaudir dels pessebres és una cosa molt bonica de la qual n'hem
de fer bandera.
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