
 
 
 

Manresa, 6 de juny del 2020 
 
 

Benvolgudes i benvolguts companyes i companys, 
 

Primerament, deixeu-me desitjar que totes i tots, junt amb les vostres famílies i éssers 
estimats, esteu bé de salut. Han estat uns mesos difícils per a tothom. 
 

En aquestes últimes setmanes, hem estat treballant en les tasques que se’ns van 
delegar en l´última Assemblea, i em dirigeixo a vosaltres en qualitat de nova Presidenta de la 
Federació i Associació Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya i en representació 
dels companys de la nova Junta.  
 

Us he de dir que enfronto el repte del càrrec de presidenta amb il·lusió i energia, 
conscient de la gran responsabilitat que suposa succeir a Jordi Filella qui, junt amb tot 
l’equip de companys de la Junta sortint, ha deixat l’entitat en un dels moments més 
fabulosos de la història dels Pessebres Vivents de Catalunya. Cal esmentar que el dolç i gran 
moment en el que ens trobem es deu a la gran feina que es fa, any rere any, des de cada una 
de les entitats que conformen la Federació, ja que la gent que les lidera sol ser tossudament 
perseverant. Així han estat també totes les Juntes de la Coordinadora predecessores, que han 
deixat el seu preciós llegat per a les juntes següents, fent pòsit i marcant la trajectòria 
ascendent de la Federació. Moltes gràcies a totes i a tots pel vostre esforç i treball! 
 

Després de l’Assemblea de Peralada i la posterior reunió del 22 de maig, la nova 
Junta de la Federació i Associació Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya quedà 
constituïda de la següent manera: 
 

Presidència:  
 
Sots-presidència:  
 
Secretari Extern:  
 
Secretari Intern:  
 
Tresoreria:  

M. Àngels Serentill i Aubets 
Pessebre Vivent del Pont Llarg de Manresa 
Lourdes Serra Busó 
Pessebre Vivent de Brunyola 
Joan Lorenzo i Carcasó 
Pessebre Vivent de Sant Feliu de Llobregat 
José Antonio Díaz Cabeza 
Pessebre Vivent de Sant Quintí de Mediona 
Núria Giné Rosell 
Pessebre Vivent de l’Espluga de Francolí 

 
Assumeixo el càrrec conscient de la responsabilitat que comporta, però amb molta 

satisfacció per poder representar a tots els Pessebres de Catalunya i molt contenta de formar 
part d’una Junta amb un equip de gent competent, il·lusionada i amb ganes de treballar 
plegats pel bé i l’impuls dels Pessebres Vivents de Catalunya. 
	

Des d’avui, ens posem a la vostra disposició i estarem contents i agraïts de totes les 
vostres aportacions i de l’assistència a les reunions que anirem organitzant.  
 

Salut i força, 
 
 
 

M. Àngels Serentill Aubets 
Presidenta 


