
 

MOSTRA DE PESSEBRES D’ARBÚCIES 

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Arbúcies organitza una mostra de Pessebres 

per a les dates nadalenques d’enguany (2020). El concurs es desenvoluparà entre el 4 

de desembre i el 10 de gener. L’àmbit de incidència serà el municipi d’Arbúcies i Joanet. 

Les bases que s’hauran de seguir seran les següents: 

1- La mostra de pessebres d’Arbúcies s’iniciarà el 22 d’octubre, per tal de deixar 

temps suficient als concursants per poder realitzar els seus projectes. 

2- Els pessebres es podran exposar a partir del 4 de desembre i el 10 de gener (com 

a molt tard es podran exposar al públic el dia 20 de desembre) 

3- És indispensable que els pessebres puguin ser visualitzats per totes aquelles 

persones que ho desitgin. És a dir, s’han d’exposar en llocs que es puguin veure 

des del carrer (aparadors en cas de botigues, finestrals o rebedors visibles en 

domicilis particulars) o sales obertes al públic en cas d’entitats. Aquells 

particulars que vulguin participar i no tinguin un espai obert, se’ls ofereix la 

possibilitat d’exposar-los a La Gabella (caldrà presentar una breu fitxa 

descriptiva) 

4- Els pessebres es podran realitzar amb tota llibertat, seguint els criteris personals 

de cada concursant. No hi ha cap restricció de mides ni de forma, ni de material. 

5- Un  jurat, format per representants d’entitats, persones del món de la cultura i 

artístic, i un representant de l’Ajuntament, valorarà els pessebres en base al 

treball que s’hi hagi invertit, la innovació i la seva estètica. 

6- La participació queda oberta a totes aquelles persones que ho desitgin i que 

compleixin les bases del concurs. 

7- Es premiaran els tres millors pessebres. El 1r premiat rebrà un lot en valor de 

75€, el 2n premi un lot en valor de 50€ i el 3r premi un lot en valor de 25€. 

El repartiment dels premis es farà el dia 10 de gener a les 12 del migdia a La 

Gabella. 

8- Totes les persones o entitats que vulguin participar s’hauran d’inscriure a la 

recepció de la Gabella, entre els dies 22 d’octubre i 4 de desembre. Inscripcions 

limitades. 


