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Bases del 38è Concurs de pessebres

43a Exposició
de Pessebres

del 13 de desembre de 2022 
al 15 de gener de 2023

al local de 
l’Agrupació Pessebristes de Ripollet

Carrer dels Afores, 14 · Ripollet
Festius: de 12 a 14 h i de 18 a 20 h

Feiners: del 13 de desembre al 5 de gener, de 18 a 20 h

Inauguració: 13 de desembre de 2022,
a les 18 h, a la seu de l’Agrupació Pessebristes de Ripollet

Benedicció dels pessebres i cantada de nadales, 
a càrrec de la Coral Tradicional de la Societat Coral “El Vallès” 43a Exposició de pessebres

Adoració dels Reis. Autor: Pere Padró (Nadal 2021)

Podeu visitar altres pessebres de  
l’Agrupació Pessebristes de Ripollet a:

Biblioteca Municipal de Ripollet
Carretera de l’Estacio, 40

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Plaça de Francesc Layret, s/n

Parròquia de Sant Martí  de Cerdanyola del Vallès
Plaça de Joan Pau II, s/n

Casino de Caldes de Montbui
Carrer del Forn, 15

Organitza: Membre de: Col·labora:



CONDICIONS
1. Podran participar en el concurs totes les persones d’aquesta vila que 
construeixin pessebres en el seu domicili.

2. El concursant podrà escollir com a tema qualsevol dels fets rela–
cionats amb la vinguda de Jesús al món.

3. Per participar en el concurs s’hauran d’enviar 4 fotografies (gene–
rals, fragments i una amb l’autor/a del pessebre) a l’adreça electrònica 
ripolletpessebrista@gmail.com fins al 28 de desembre de 2022.

DIVISIÓ EN GRUPS
4. Els pessebres seran classificats segons la seva construcció en:

- Popular: construït preferentment amb elements de la natura, com 
ara suro, molsa, sorra, terres, pedres, soques o similars.
- Artístic: construït preferentment amb guix, pintura, etc.

CATEGORIES
5.   S’estableixen quatre categories de concursants:

- Fins als 8 anys.
- De 9 a 15 anys.
- De 16 a 25 anys.
- De 26 anys en endavant

INSCRIPCIONS
6.  El termini d’inscripció és fins el 28 de desembre de 2022. Les 
inscripcions es poden realitzar presencialment a la seu de l’Agrupa-
ció Pessebristes de Ripollet (carrer dels Afores, 14-16) i al Centre 

Cultural o bé a través del correu electrònic indicant les dades que es 
demanen a la butlleta d’inscripció.

JURAT
7. En igualtat de circumstàncies, el Jurat premiarà els pessebres que 
es presentin en millors condicions de llum, de color, de tècnica i de 
perspectiva, tant en el seu conjunt com en els detalls de construcció, de 
posició i qualitat de les figures.

8. El Jurat té plenes facultats per resoldre els casos no previstos en 
aquestes bases.

VEREDICTE I PREMIS
9. El veredicte inapel·lable es farà públic el dia 5 de gener de 2023 i 
serà exposat a l’Agrupació. El Jurat podrà declarar deserts els premis 
que no reuneixin suficient qualificació.

10. Es donarà premi al millor pessebre de cada grup i edat. Com 
a premis especials, a més, s’atorgaran els trofeus Cardenal Jubany i 
Parròquia de Sant Esteve. També es donarà un diploma de participació 
a tots els concursants.

11. L’acte de lliurament de premis tindrà lloc el 14 de gener de 2023, 
a les 12.30 h, al Centre Parroquial, amb l’actuació de la Societat Coral 
“El Vallès”.
12. A les persones premiades a les categories 16-25 i +26 se’ls 
ofereix la possibilitat de realitzar el pessebre del Nadal següent al local 
de l’Agrupació utilitzant els materials de l’entitat.

Nota: per a qualsevol dubte o aclariment, podeu trucar al  
telèfon 639 02 30 21 (Agrupació Pessebristes de Ripollet).

Butlleta
d’inscripció

Nom i cognoms

de   anys d’edat, amb domicili a

I amb telèfon

WhatsApp

I amb adreça electrònica

a data  /12/2022

sol·licita que el seu pessebre sigui inscrit al 

38è Concurs Local de Pessebres.

 Popular    Artístic

Signatura,


