CONCURS DE PESSEBRES DE PETIT FORMAT 2018 - BASES
1. Participants
En aquesta convocatòria podran participar persones individuals o bé grups. En cas de
grups, com a mínim, un dels integrants ha de ser major d'edat i actuar com a representant
i responsable del grup.
2. Temàtica
Cal representar una o diverses escenes de pessebre. Com a exemple, posaríem
l'anunciació als pastors, el naixement o l'adoració dels tres reis. Escenes de caire més
folklòric com gent rentant roba al riu o en un safareig o populars com el tradicional
caganer també s'admeten.
3. Realització i retirada de les instal·lacions
Per participar al concurs cal dirigir-se el mateix dissabte 1 de desembre, al Pont Romànic,
per tal d'obtenir l'assignació de l'espai.
El pessebre es pot portar ja fet o es pot realitzar durant la Fira. Els pessebres presentats
estaran exposats durant tota la Fira.
El diumenge, 2 de desembre, a les 19 h, es lliuraran els premis als guanyadors/res.
Després de l'entrega de premis es podràn retirar les instal·lacions.
4. Selecció dels pessebres guanyadors
Un jurat seleccionarà, entre les propostes presentades, un pessebre guanyador de
cadascuna de les tres categories següents:
Originalitat: de l'escena representada.
Tècnica: Polidesa en l'execució. Tria del material amb que s'ha fet la instal·lació, ja sigui
per la originalitat, la consciència mediambiental o la dificultat de treballar-hi.
Valors tradicionals: El pessebre més clàssic amb els seus components originals.

5. Dimensions i característiques tècniques
Les instal·lacions es realitzaràn sobre la barana del Pont Romànic. Es repartirà la
superficie disponible en trams d'un metre de llargada en sentit longitudinal del pont.
L'organització es reserva el dret d'ampliar o reduïr l'espai designat per a cada proposta en
funció del número de participants.
La implementació és lliure i pot acollir-se tant a l’amplitud de tècniques i suports en què
s’expressa el pessebrisme tradicional com a altres tècniques que proposin les
participants. L'única limitació és que la instal·lació ha de poder sobreviure els rigors de la
intempèrie on estarà exposada i s'ha de poder retirar sense deixar cap traça de l'espai on
s'instal·li.
7. Drets i obligacions
Totes les instal·lacions es podràn de passar a recollir el diumenge 2 de desembre a partir
de les 19h, un cop realitzada l'entrega de premis. Les estructures que no siguin recollides
en aquest horari quedaràn a disposició dels serveis de neteja viària que procediràn a
retirar-les.
No s’admetran a concurs les propostes que incompleixin les condicions o que no es
presentin en les dates i horaris establerts. La participació en els premis suposa
l’acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb la decisió del jurat.
8. Premis
Els tres premis que s'otorgaràn consisteixen en tiquets regal per a dues persones als
banys termals El Safareig.

