
 
 
 
Benvolguts membres del Foment de les Tradicions Catalanes, 

 

 

Des del Pessebre Vivent del Pont Llarg de Manresa, a través de la Pubilla i Hereu de 

la ciutat, us volem convidar a visitar-nos en el dia de la celebració del nostre 

Pessebre Vivent del Pont Llarg.  

 

Amb la Pubilla i l’Hereu hem convingut que es convida també a tot el Pubillatge, 

actuals i caducats, a la visita gratuïta i al berenar, així com a l’estada, posant la 

condició d’anar amb el vestit i la banda, tant Pubilles com Hereus.  

 

A l’igual que des del Foment, intentem conservar i donar a conèixer el nostre país i 

les nostres tradicions i fem el possible que així sigui a través de la representació del 

nostre Pessebre Vivent any rere any. 

 

Portem mesos treballant per intentar oferir-vos una sèrie de novetats com a cada 

nova edició, amb molta il·lusió. 

 

Us adjunto una sèrie d’informacions i us animo a venir el dia 26, per Sant Esteve, 

després de tres dies sense moure’ns de taula amb esplèndids àpats nadalencs i 

llargues sobretaules. Podeu venir tot xino-xano per estirar les cames o, si agafeu el 

cotxe, sapigueu que tindreu molt bon aparcament a la bora. 

 

Aprofitem l’ocasió per a desitjar-vos molt bones Festes Nadalenques! 

 
 
Àngels Serentill i Aubets 
 
Coordinadora 
Comissió organitzadora  

angels.serentill@gmail.com 
centreculturamion@gmail.com 
pessebreviventpontllarg@gmail.com 
tl.fax 93 874 58 07 
mòbil 619 75 61 82 
Pessebre Vivent del Pont Llarg 
Caramelles del Pont Llarg 
Centre de Cultura . Casal de la Parròquia de la Mare de Déu de l'Esperança 
c/ Callús, s/n  08242 Manresa 

 

 

 

Informació complementària:  

El Pessebre està situat al final de l'Avinguda Universitària, al camí de Juncadella 

(més enllà del "nou" Mc Donalds), a la zona de pagès. El lloc de dormir i vestir- se 

serà la Parròquia, al final del Carrer Callús, el carrer paral·lel de l’Avinguda 

Universitària (darrere el Mc Donalds hi ha l’aparcament i l’edifici). Els locals seran 

d'ús exclusiu pel pubillatge i membres del pessebre. 

 

Ubicació del Pessebre: https://goo.gl/maps/S7mPCGAJanL2 

Lloc per canviar-se i dormir: https://goo.gl/maps/ZeLUYyfi2gK2 

Per confirmar: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7D5hIxBFcnqqpSrFVfe_0jjXjxRRdw9YVlLvVv

NFr jZ4eCQ/viewform?usp=sf_link 

mailto:info@santamariaarquitectes.cat
mailto:info@santamariaarquitectes.cat
mailto:info@santamariaarquitectes.cat
https://goo.gl/maps/S7mPCGAJanL2
https://goo.gl/maps/ZeLUYyfi2gK2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7D5hIxBFcnqqpSrFVfe_0jjXjxRRdw9YVlLvVvNFrjZ4eCQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7D5hIxBFcnqqpSrFVfe_0jjXjxRRdw9YVlLvVvNFrjZ4eCQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7D5hIxBFcnqqpSrFVfe_0jjXjxRRdw9YVlLvVvNFrjZ4eCQ/viewform?usp=sf_link

