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Primera.- Els pessebres inscrits quedaran classificats d’acord amb els 
següents grups:

Segona.-  S’atorgaran tres premis per grup, amb els accèssits i mencions que 
el Jurat cregui adients.

Tercera.- Les inscripcions al Concurs poden formalitzar-se a l’Oficina de 
Turisme de Lleida (C/ Major 31), a l’apartat de Correus Nº 255 o mitjançant 
la pàgina web de l’Agrupació: www.pessebristeslleida.com
El termini  d’inscripcions finalitzarà el dilluns 19 de desembre de 2011. 
El concursant haurà d’especificar el Grup en el qual vol participar.

Quarta.- Els concursants del grup Diorames, hauran de presentar-los el 
divendres 9 de desembre, de 6 a 8 de la tarda, al pati gòtic de l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs  (Plaça Catedral), on quedaran exposats fins el 6 de 
gener de 2012.
Els diorames hauran de ser presentats en el calaix especial que facilitarà 
l’Agrupació o bé en un de mides similars. 

Cinquena.-  El Jurat estarà constituït per representants de les entitats 
patrocinadores dels premis i la pròpia Agrupació Ilerdenca de Pessebristes. 
La seva decisió és inapel·lable.

Sisena.- El fet d’inscriure’s al Concurs, implica l’acceptació d’aquestes 
Bases.

Diorames
Familiars tradicionals
Familiars artístics
Esglésies
Entitats

Monumentals
Centres escolars
Aparadors 
Originals

Primera.- Per participar en el Concurs, és necessària la construcció del 
pessebre sobre una base ferma i que es pugui traslladar fàcilment. La mida 
del pessebre queda a elecció dels concursants, respectant que un dels costats 
ha de tenir necessàriament 25 centímetres com a mínim i 50 com a màxim.

Segona.- S’estableixen tres categories:
a) Cicle Inicial
b) Cicle Mitjà
c) Cicle Superior 

Tercera.- S’atorgaran tres primers premis patrocinats per “Caixa del 
Penedès”, que consisteixen en una imposició de 20€ en una llibreta de  
l’esmentada entitat d’estalvi.
Tanmateix s’atorgaran els següents Premis:

Premi de la Paeria/Ajuntament de Lleida, al col·legi que aporti el 
millor conjunt de pessebres al Concurs.
Premi de la Diputació de Lleida, a l’entitat que aporti el millor conjunt 
de pessebres al Concurs.
Premi de la delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
millor pessebre imaginatiu i innovador.

El Jurat concedirà també, els accèssits i mencions que cregui convenients.
La seva decisió és inapel·lable.

Quarta.- Els concursants hauran de presentar els seus pessebres el 
divendres 16 de desembre, de 5 a 7 de la tarda, a la sala d'exposicions de 
l'Associació Res Non Verba, C/ Maragall, 17 de Lleida, on seran qualificats 
pel Jurat.

Tots els pessebres quedaran exposats en aquest espai fins el divendres 23 de 
desembre, dia en que els concursants hauran de recollir-los, per a que puguin 
disposar del Pessebre a les seves llars, per a una millor exaltació del Nadal. 
Després d’aquesta data, l’organització no es fa responsable dels pessebres.

Cinquena.- El fet d’inscriure’s al Concurs, implica l’acceptació d’aquestes 
bases.
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