AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES D'OLOT I LA GARROTXA.
ESCOLA-TALLER D'ARTS I OFICIS DEL PESSEBRISME.
PROFESSORAT (formen part de l'estructura de la Junta directiva de l'entitat, registrada)
MESTRES ARTESANS.
MODEST FLUVIÀ AIGUABELLA.
Escultor.
Ha realitzat diversa obra pública.
Treballs de la faràndula popular
Ha creat una forma de fer própia i característica en el món del pessebrisme
RAMON DURAN FONT
Acabats de les figures: pintura i retoc.
Pintat de celatges i diorames.
Especialitats en incrustacions i modalitat de pintura i acabats.
ARTISTA ESCULTOR
JOAN FERRÉS I CURÓS
Escultor.
L'obra pessebrista i la creació de diorames és en el marc de l'ESCOLA D'OLOT
Ampli ventall d'obra arreu del país, l'estat i a fora.
En el seu taller hi podem veure treballs de reproducció de figures humanes.
Ha fet personatges de les comparses folkjlòriques.
Te un extens catàleg d'obra escultòrica pessebrista.
ARTISTES PESSEBRISTES - FIGURAIRES
JOAN MONTERO ARCAS.
Professional de la talla de fusta.
Te taller propi - artesà titulat.
Escultor i reproductor.
Ampli catàleg de productes.
El muntatge del seus diorames tenen la caracteristica de l'ESCOLA D'OLOT.
AMADEU ANGLADA CAPDEVILA
Artesà-figuraire.
Creador de pessebres artístics en el marc de l'ESCOLA DEL PAISATGE (d'Olot)
Te taller propi de figures de pessebre.
EMILI SOLÈ CARGOLÈ.
Artesà-figuraire.
Te obra de gran tamany, especialment passos de Setmana Santa.
Taller propi de figures de pessebre del tipus català.
JOAN LLAGOSTERA I SERRA
Artesà-figuraire.
Taller propi amb la caracterírtica de grups escultòrics de terra-cuita
SALVADOR MALLARACH BERGA
Mestre-pintor.
Prespectiva i muntador
MONTADORS DE DIORAMES I MONTADORS DE GRANS ESTRUCTURES
MERCE MOROTE SANCHEZ.
Artesana del pessebre de disseny i noves tendències. Recuperadora de materials.
Acabat de les figures i pintat. Creadora de figures gran tamany.
LLUIS MIR FERRER
Artesà de les estructures i treballador de la pedra i el marbre.
NICOLAU MARGUÍ RUBIÓ
Artesà montador d'equips elèctric i electrònics.
RAMON BASSOLS RIERA.
Creador de diorames i especialista en tècniques de l'enllumanat

.

