NOTA DE PREMSA

El Pessebre Vivent de Corbera suspèn les seves
representacions per segona temporada consecutiva
• La situació epidemiològica va obligar a l’assemblea de l’entitat a suspendre
les representacions per a aquesta temporada, en la que es podia haver
superat el milió de visitants i les 2500 representacions
• L’organització aprofitarà l’aturada per adequar i millorar les instal·lacions

Corbera de Llobregat, 9 de desembre de 2021. L'Associació Pessebre Vivent Amics de
Corbera, entitat que s'encarrega d'organitzar el Pessebre Vivent de Corbera des de l'any 1962, i
que ha reunit més de 30.000 visitants les últimes temporades, suspèn per segon any consecutiu
les seves representacions, en la que hagués estat la seva 59a temporada.
L’assemblea de l’Associació Pessebre Vivent de Corbera va decidir, a principis de setembre,
suspendre les representacions de la temporada 2021-2022. La situació de la pandèmia
d’aleshores i la incertesa generada per l’evolució de la mateixa, va provocar que els membres
de l’assemblea prenguessin, per unanimitat, aquesta dolorosa decisió.
El Pessebre Vivent de Corbera reuneix milers de famílies i visitants cada temporada, en la que
també hi participen més de 250 voluntaris, dels quals 200 són actuants i la resta membres de
l’equip d´organització. Per a David Esquirol, president de l’entitat organitzadora “suspendre
aquesta temporada va ser una decisió molt difícil per a tots nosaltres, però cal tenir present que
organitzar el pessebre vivent requereix de tres mesos de preparació prèvia i, a principis del mes
de setembre, quan vam haver de prendre la decisió, el Procicat obligava a que els espectacles
culturals fossin estàtics (tothom assegut), i el nostre pessebre es visita caminant per un
recorregut de més de 700 metres, el que feia inviable la seva organització”. Aquesta temporada
el Pessebre tenia previst poder superar el milió de visitants i les 2.500 representacions, segons
Esquirol “ens feia molta il·lusió poder celebrar que hem superat el milió de visitants i les 2.500
representacions, però ens haurem d’esperar una mica més i ho celebrarem tots junts amb
il·lusió” és per això que assegura que “hi tornarem amb més força i ganes que mai”.

El Pessebre aprofitarà per realitzar millores en el recinte
L’assemblea del Pessebre Vivent de Corbera ha decidit que aquest any s’aprofitarà l’aturada
per executar tota una sèrie d’actuacions per tal d’adequar i millorar encara més, l’espectacular
escenari natural de 14.000 m2 on es representa el Pessebre Vivent més visitat de Catalunya.
per a David Esquirol “la idea es tornar l’any vinent amb més força i empenta que mai, amb un
espai actualitzat que continuarà oferint als nostres visitants un inigualable i meravellós pessebre
vivent”.
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El Pessebre treballarà millorant la seva il·luminació a tots els espais, per fer un pessebre més
sostenible. Reorganitzarà diferents quadres escènics que permetrà fer millores en la
teatralització dels mateixos i crearà un nou espai escènic a la zona de Natzaret. La finalitat
d´aquestes millores és, si més no, oferir un pessebre més atractiu i espectacular al visitant.

Sobre Amics de Corbera
L'Associació Pessebre Vivent Amics de Corbera és una entitat sense ànim de lucre que promou i
organitza el Pessebre Vivent de la localitat, Corbera de Llobregat, i compta amb la col·laboració de més
de 250 voluntaris.
L'entitat va cobrar rellevància en el territori a partir de la participació en les Festes de la Mercè, l'any
1961, en presentar diverses carrosses a la cavalcada de la Mercè i guanyar els primers premis. El resultat
va tenir tant d’èxit que s'engrescaren a crear el Pessebre Vivent.
El treball de l'associació ha estat reconegut al llarg de la seva història. La medalla d'or al Mèrit Cultural,
l'any 1976, la Creu de Sant Jordi, el 1992, i la inclusió del Pessebre Vivent al cens d’interès turístic a la
Generalitat de Catalunya, el 2010, són clars exemples de la seva missió. Tot sota una filosofia d'esforç i
altruisme que configuren l'ànima de l'associació.
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