
 
 

 
 

BASES DEL CONCURS DE PESSEBRES DE SANT JOAN DE VILATORRADA  
 

 
PRIMER. OBJECTE: Fixar els criteris pel concurs de pessebres organitzat des de 
l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. La data variarà segons l’any de celebració. 
 
 
SEGON. PARTICIPANTS: El concurs està adreçat a qualsevol persona de Sant Joan 
de Vilatorrada. Els menors de 12 anys podran participar al concurs en la categoria 
infantil però hauran de comptar amb el consentiment del seu pare, de la seva mare o 
tutor/a legal. 
 
 
TERCER. CATEGORIES: Les persones participants es podran inscriure en les 
següents categories: 
 

• Categoria de pessebre artístic 
- Grup A: Infantil (fins a 12 anys) 
- Grup B: Juvenil (de 13 anys a 18 anys) 
- Grup C: Adult  

 
• Categoria de pessebre popular - tradicional 

- Grup A: Infantil (fins a 12 anys) 
- Grup B: Juvenil (de 13 anys a 18 anys) 
- Grup C: Adult  

 
 
QUART. INSCRIPCIONS: Les persones que vulguin participar hauran d’haver-se 
inscrit prèviament.  
 
-  S’estableixen 2 possibilitats d’inscripció:  
 

• Per correu electrònic a l’adreça que es determini cada any. 
• Per telèfon al 93 876 42 40 

 
-  Per fer la inscripció caldrà informar de: la categoria on s’inscriu, el nom i cognoms 

de la persona participant. El jurat es reserva l’opció de canviar la categoria del 
participant un cop vist el pessebre. 

 
- La inscripció serà gratuïta. 
 

 
CINQUÈ. PRESENTACIÓ I VALORACIÓ DELS PESSEBRES: 

- Els pessebres es presentaran en format d’imatges i/o vídeo. 
- Les imatges les realitzarà el mateix pessebrista. Es realitzaran fotografies 

preferentment en format digital i hauran de captar els diferents moments de 
realització del pessebre, des del seu inici fins a la finalització. 

- Les imatges del pessebre cal que compleixin els següents requisits: 
o Que es vegin diferents angles. 
o Que destaquin detalls que l’autor/a desitgi. 
o Molt important: una imatge del pessebre amb l’autor/a.  



 
 

 
 

 
- Totes les imatges i vídeos s’enviaran al correu es determini cada any. 
- També es pot portar un pen drive a l’ajuntament, que un cop descarregat el 

contingut es retornarà al seu propietari. 
 
 
SISÈ. PREMIS: Els premis seran distribuïts de la següent manera: 
 

• Millor pessebre artístic infantil 
• Millor pessebre artístic juvenil 
• Millor pessebre artístic adult 

 
• Millor pessebre tradicional infantil 
• Millor pessebre tradicional juvenil 
• Millor pessebre tradicional adult 

 
 
SETÈ. JURAT: El Jurat que valorarà els pessebres que es presentin, estarà format 
per persones especialitzades. La decisió del Jurat no podrà ser qüestionada 
legalment. 
El Jurat puntuarà tenint en compte els criteris valoratius següents: el conjunt final, 
l’originalitat, la creativitat, l’ús de materials reutilitzats i l’ús de materials naturals, entre 
d’altres. El resultat del concurs es recollirà en un acta signada pels membres del jurat. 
 
 
NOVÈ. NORMATIVA: 
 

• Les persones concursants cedeixen els drets d’imatge de les fotografies i/o 
vídeos perquè l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada pugui publicar-ho als 
canals de comunicació i difusió amb finalitats culturals. 

• L’organització es reserva el dret d’interpretar i modificar les condicions del 
present concurs a qualsevol moment, i fins i tot d’anul·lar-lo o deixar-lo sense 
efecte, sempre que hi concorri una causa justificada. En tot cas, es 
compromet a comunicar per aquesta mateixa via les bases modificades, o si 
s’escau, l’anul·lació del concurs en el seu conjunt, de manera que tots els 
participants tinguin accés a aquesta informació. 

• El fet de participar en el concurs significa acceptar aquestes bases. 
• Qualsevol aspecte no previst per les bases serà resolt pel jurat. 

 
 
 
 
Aquestes bases han estat aprovades per unanimitat per la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada en data 24 de novembre de 2020. I 
exposades al web municipal www.santjoavilatorrada.cat 
 

http://www.santjoavilatorrada.cat/

