
Ajuntament
d’Avià

   47è
CONCURS PESSEBRES

EN MINIATURA

AVIÀ - NADAL 2019

Els dissabte 14 de desembre de 2019 de 4 a 5
de la tarda a la Sala d’Exposicions de l’Ateneu.

En cap cas seran admeses les obres no
presentades en aquestes dates.

 Presentació de les obres

Tardes: de 5 a 8

A la Sala d’Exposicions de l’Ateneu d’Avià, tots 

2019 al 6 de gener de 2020 (inclosos); i tots els

 Horaris d’exposició

696 811 946 (Toni)

                   Email: pessebresavia@gmail.com

 Organitza

  pessebresavia.blogspot.com

Per seguir donant a conèixer el Concurs de
Pessebres d'Avià, enguany s'hi exposaran el
1r classificat en la modalitat de Pessebre
Obert adults i els 3 primers Diorames de la
categoria adults de l'edició de l'any passat.
L'any vinent 2020, hi haurà els guanyadors
d'aquesta 47a edició.

 Els pessebres d’Avià pugen a Queralt

El dissabte 11 de gener de 2020 a les 6 tarda
a la Sala d'Exposicions de l’Ateneu d’Avià.

 Lliurament de premis

 Informació i visites

 Col·laboren

els dies festius, des del 25 de desembre del 

I també del 9 al 13 de desembre en horari
Ajuntament de 8 a 3.

laborables en horari d’Ajuntament de 8 a 2.

* Dioarama guanyador 2018



Amb el lema:

“El pessebre, una petita obra d’art”

1 - Podran participar en el concurs tots els
pessebristes que ho desitgin i acceptin les
normes.

2 - No seran admeses les obres presentades
en anteriors edicions.

3 - El concursant podrà escollir com a tema
qualsevol dels fets relacionats amb el
naixement de Jesús.

6 - Mides MÀXIMES de les obres (en cap cas

fins a 60cm d'amplada x 70cm d'alçada x 
70cm de fondària.

4 - Es defineixen les 2 modalitats següents:
       1- Pessebre obert o de sobretaula
       2- Diorama

5 - S'establiran 4 categories dins de cada una
d'aquestes modalitats:

1- fins als 6 anys

7 - Si l'obra és electrificada, ha de brollar 3
metres de fil conductor amb endoll; les instal-

8 - Les obres que incorporin aigua no podran
ser de funcionament permanent ni temporitzat,
s'hauran d'accionar manualment mitjançant un
polsador.

9 - Les obres s'han d'entregar junt amb un
sobre tancat, amb la següent informació:

          EDAT del/s concursant/s

DINS del sobre:

Adreça completa

10 - Els pessebres s'hauran de recollir 
obligatòriament un cop acabada l'exposició el 
dia 11 de gener. En el cas que no pugui ser així, 
cal fer-ho saber a l'organització. L’organització 
no es farà responsable de les obres que no es 
recullin com s’indica.

11 - Els obsequis només seran entregats el dia  
11 de gener al mateix autor o a un representant 
d'aquest. Si no pot ser així cal avisar a 
l'organització prèviament.

12 - Queda sota competència de l'organització la 
interpretació i/o modificació de les normes en 
cas de dubte.

Nota: per a qualsevol aclariment podeu contactar: 

Telèfon:  696 811 946 (Toni)

 NORMES DEL CONCURS

1-Pessebre obert, categoria +16 anys:

90 € per al 1r. classificat.

2-Diorama, categoria +16 anys:

150 € per al 1r. classificat.

 PREMIS PESSEBRES I DIORAMES

PREMI ESPECIAL per al primer local

PREMI ESPECIAL per al primer local

* PREMI de VOTACIÓ POPULAR en

Totes les categories.

60 € per al 2n. classificat.

40 € per al 3r. classificat.

  100 € per al 2n. classificat.

  75 € per al 3r. Classificat.

Diorama:

Pessebre obert:
fins a 60cm d'amplada x 60cm de fondària

2- de 7 a 10 anys
3-  d' 11 a 15 anys

4- de 16 anys en endavant

Correu electrònic

Telèfon del/s participant/s

DAMUNT del sobre:
          NOM DEL PESSEBRE

NOM del/s concursant/s

e-mail:  pessebresavia@gmail.com

blog:  pessebresavia.blogspot.comlacions elèctriques que no estiguin en estat
òptim no s’endollaran.

vol dir que hagi de tenir aquestes dimensions,

pot ser més petit):

2 PREMIS ESPECIALS al pessebre més 

PETIT i a la utilització de materials

RECICLATS.
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