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NOTA DE PREMSA

EL PESSEBRE VIVENT DE LA TORRE DEL SURO
ARRIBA A LA 25ena EDICIÓ
Única representació: dimecres 19 de desembre de 2018, a les 18:00

SINGULARITAT
Un pessebre únic on tots els seus actors són persones amb
discapacitat intel·lectual

UN CLÀSSIC DE NADAL
25 anys teixint complicitats amb la ciutat fan d’aquest
esdeveniment una cita obligada i especial pels visitants
El Pessebre vivent de la Torre del Suro, que enguany arriba a la 25a edició, és una
iniciativa del centre ocupacional Taller Escola Sant Camil, que des de fa més de 50 anys
dóna servei a persones amb discapacitat intel·lectual al barri del Guinardó de
Barcelona
. En total hi participen més d’un centenar d'actors i actrius entre usuaris del

centre ocupacional, professionals i col·laboradors d’altres entitats.
La 
representació, Premi Ciutat de Barcelona de Cultura Popular 2016
, es

realitza a partir de l’escenificació de quadres estàtics que el visitant del pessebre vivent va
trobant en l’itinerari. Aquests quadres són de temàtica diversa, oficis que es perden o
desapareguts, bíblics o costumistes.
L’atractiu arquitectònic del pessebre és també La Torre del Suro, un indret
excepcional que permet crear atmosferes i ambients difícils d’aconseguir en zones
urbanes. Aquest edifici de 1910 és un excel·lent exponent de l’arquitectura modernista. La
visita al pessebre vivent és una oportunitat per contemplar-lo amb tot el seva esplendor, ja
que la resta de l’any l’accés a la finca és restringit.

#25PessebreTorredelSuro
Única representació dimecres 19 de desembre de 2018, a les 18:00
Accés pel C/ Sales i Ferré 60, Barcelona
Entrada lliure
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Un pessebre agermanat
El Pessebre Vivent de la Torre del Suro i el Pessebre Vivent de Corbera de
Llobregat són dos pessebres agermanats. Aquest agermanament es materialitza en
accions basades en diversos intercanvis, com ara:
-

Visita i actuació del Taller Escola Sant Camil dins el pessebre vivent de Corbera.
Visita del Pessebre Vivent de Corbera al Pessebre Vivent de la Torre del Suro.
Intercanvi de coneixements, tècniques, solucions escèniques, experiències...
Intercanvi d'enllaços, xarxes socials i elements comunicatius (gràfica, cartelleria...)

Aquest agermanament dona notorietat al Pessebre Vivent de la Torre del Suro al
mateix temps que fa visible el compromís social del Pessebre Vivent de Corbera.
Interpretem l'actuació dels usuaris del Taller Escola Sant Camil en el pessebre corberenc
com una acció del tot inclusiva i integradora.

“El Pessebre Vivent vist per...”
És l'
exposició relacionada amb el Pessebre Vivent de la Torre del Suro que es
realitza al casal del barri del Mas Guinardó. En l'edició d'enguany s'ha optat per
experimentar, captant les imatges amb telèfon mòbilamb resultats sorprenents.
L'exposició, que actua d’introducció a la representació del pessebre, és una mirada
particular i intimista que s'encarrega a artistes visuals vinculats al Pessebre Vivent de la
Torre del Suro i que l'hagin visitat. En aquesta edició l'encarregada d’oferir-nos la seva
sensibilitat és GEMMA CALAFELL.
GEMMA CALAFELL forma part de la tercera generació d’una nissaga de fotògrafs.
Actualment desenvolupa amb passió l’ofici junt amb la seva germana a l’estudi de Rambla
Catalunya 122. La seva especialització és la fotografia d’estudi, el reportatge social i
d’empresa. Diu que “No sabem imaginar la vida sense imatges, sense records tangibles.
Per tradició i devocióapostem per l’emoció”. Podeu trobar-la a www.calafelllafoto.com
Paral·lelament podreu veure el Pessebre Vivent Vist per Fernando Marín al Centre
de Cultura Popular de Sant Andreu del C/ Arquímedes 30 i el Pessebre Vivent vist pel
col·lectiu Rocaguinarda a la cafeteria formativa i social MartíCofee de la Ronda del
Guinardó 209.

Del 10 de desembre al 8 de gener
Exposició “El Pessebre Vivent de la Torre del Suro vist per
GEMMA CALAFELL”
Casal d’entitats M
 as Guinardó, Plaça Salvador Riera 2, de Barcelona
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Un pessebre enxarxat amb la comunitat
El Pessebre Vivent de la Torre del Suro vol anar més enllà d'una representació
nadalenca, és per això que cerca constantment la participació i les sinergies que aquesta
pugui generar. El pessebre és el fruit de l'esforç i la il·lusió dels seus actors, actrius, i dels
professionals del Taller Escola Sant Camil però també de totes aquelles entitats,
organitzacions i empreses que aboquen tota mena recursos en aquest projecte i que fan
que sigui una realitat Nadal rere Nadal.
En el camp de la participació també cerquem la col·laboració ciutadana, des de la
perspectiva de l'oci i l'entreteniment, fent ús de les Xarxes Socials. Paral·lelament a la
representació del pessebre, organitzem sorteigs a Instagram i a Facebook
. Els

guanyadors gaudiran d’una panera de productes gurmet DELINOSTRUM.

El Pessebre Vivent de la Torre del Suro, un pessebre amb 25 anys d’
història
L'any 1993 el Taller Escola Sant Camil incloïa dins la seva programació d’activitats
nadalenques la representació d’un pessebre vivent, representat en la seva totalitat per
persones amb discapacitat intel·lectual. La proposta d'entrada no significava una novetat,
ja que d’alguna manera o altre ja s’havien realitzat propostes similars en altres edicions
com per exemple representacions de pastorets.
La novetat era el concepte i el context en què naixia, en un edifici de nova planta al
carrer Ercilla 57 que albergava la nova seu del centre ocupacional i el seu entorn més
immediat -La torre del Suro i el bosc del seu voltant-, convidava a replantejar-ne l’activitat i
donar-li certa volada. Un segon factor determinant, va ser l’increment en número d’usuaris
del centre ocupacional i de l’augment de la plantilla de professionals. Una excursió
nadalenca del Taller Escola Sant Camil al Pessebre Vivent de Corbera va ser la font
d'inspiració determinant per impulsar aquesta nova activitat.
En un inici el nostre pessebre,encara sense nom, va començar a representar-se
d'una manera molt humil, a porta tancada, només per al públic familiar dels usuaris del
centre ocupacional i amb la presència alguns veïns que coneixien l'activitat.
Aquella tímida experiència va evolucionar, a perfeccionar-se i a créixer. L'any 2008
es va creure adient convertir-la en una activitat cultural totalment normalitzada. En
aquesta nova etapa va ser decisiu el suport municipal del districte d'Horta Guinardó 
que
van entendre i impulsar la proposta com a una oferta de ple dret en el calendari d'activitats
nadalenques de Barcelona. És en aquest moment que el Pessebre Vivent del Taller
Escola Sant Camil adopta el nom de Pessebre Vivent de la Torre del Suro.
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Cal destacar l'atorgament al pessebre del Premi Ciutat de Barcelona de Cultura
Popular 2016. D'aquest premi el jurat va voler destacar que “pel salt qualitatiu en
l'excel·lent posada en escena i en la difusió i la comunicació del projecte. Es valora
especialment l'obertura a tota la ciutat d'un projecte arrelat al barri del Guinardó i dut a
terme majoritàriament per persones amb discapacitat intel·lectual, com a exemple de
compromís social mitjançant la cultura popular”.
L’any 2017 el Pessebre Vivent de la Torre del Suro fa un pas més amb la voluntat
de realitzar accions normalitzadores i inclusives i s’agermana amb el Pessebre Vivent de
Corbera del Llobregat iniciant una relació profitosa i engrescadora per ambdues
organitzacions.

El Taller Escola Sant Camil, des de 1962
En l’actualitat el nostre centre ocupacional atén a 80 persones amb discapacitat
intel·lectual a través del Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i del Servei d’Orientació i
Inserció (SOI). El nostre objectiu és treballar per millorar l’autonomia dels usuaris
mitjançant activitats que permetin aprenentatges globals i útils per a la seva rutina diària.
Desenvolupem activitats per millorar les habilitats personals, socials, comunicatives o
motrius.
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