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Bases concurs 
de Pessebres i Tions 

Per participar
Podran participar totes les persones a�cionades a qualsevol d’aquestes modalitats amb 

pessebres i/o tions instal·lats físicament al terme municipal de Santa Margarida i Els 

Monjos. A les 2 primeres categories es podran presentar qualsevol persona major de 12 

anys. A la categoria d’infantil es podran presentar infants dels 3 als 12 anys.

Els participants només es poden presentar amb un pessebre i/o tió i especi�car en quina 

categoria concursen. Aquest any no es passaran a veure els pessebres ni els tions per 

cadascuna de les cases. Els concursants hauran d’enviar 3 fotogra�es del muntatge. Les 

fotogra�es que es presentin han de ser d’un pessebre muntat per ells, i d’un tió conve-

nientment guarnit per ells, i en cas de ser guanyadors d’algun dels premis hauran de deixar 

veure físicament el pessebre o el tió al jurat.

La presentació
Cada participant haurà d’aportar 1 foto general del muntatge del pessebre i/o tió, 2 fotos 

detall i si ho vol pot enviar un petit vídeo de 15-20 segons.

Les fotogra�es hauran de ser APAÏSADES en format digital JPG de bona qualitat i no poden 

tenir cap marca d’aigua, ni retoc ni efecte fotogrà�c.

Les fotogra�es i vídeos s’han d’enviar per correu electrònic a cultura@smmonjos.cat 

indicant al cos del correu electrònic les dades del participant següents: nom i cognoms, 

telèfon de contacte i l’adreça on esta muntat el pessebre i/o tió. En el cas dels menors 

d’edat serà, les dades del menor i l’autorització d’un adult i l’adreça on esta muntat el 

pessebre i/o tió.

Tots els participants hauran d’enviar signat la conformitat d’acceptació de les bases del 

concurs també en aquest mateix correu electrònic.

El termini d’admissió de les obres �nalitza el dia 22 de desembre de 2020, a les 23:59h.

El jurat
El jurat estarà format per:

Dues persones del món associatiu i cultural (50% del valor del vot) en el cas dels pessebres.

Dues persones del món associatiu i comercial (50% del valor del vot) en el cas dels tions.

Jurat popular, que constarà de tots aquells ciutadans i ciutadanes que vulguin donar a 

conèixer el seu vot per la xarxa social (50% de valor del vot).

La publicació de les fotogra�es
Les fotogra�es seran publicades a les xarxes socials on es valoraran mitjançant votació 

popular. En cap cas sortirà publicat el nom de l’autor �ns un cop �nalitzada la votació, 

quan publicarem els autors de cadascuna de les fotogra�es.

Les votacions
Les votacions seran del 24 de desembre al 4 de gener. Un “m’agrada” en la xarxa social es 

comptabilitzarà com un vot.

El veredicte d’aquest jurat serà inapel·lable. 

Es designaran dues persones del mon associatiu cultural i comercial per valorar les obres, 

posteriorment es podrà anar a veure físicament els pessebres guanyadors i comprovar 

l’autenticitat de les fotogra�es.

La difusió de les obres
Totes les obres presentades podran ser reproduïdes per l’organització en suports grà�cs, 

audiovisuals o de xarxes socials, sempre citant el nom de l’autoria amb posterioritat al 

lliurament de premis.

Es lliuraran detalls de participació per tothom i pels guanyadors, a més a més, es donarà 

un obsequi.

Els premis
L’acte de lliurament dels premis es farà la primera setmana de gener de 2021 a la Bibliote-

ca Municipal de Santa Margarida i els Monjos, tot i que es podrà veure alterada per la 

situació excepcional de la COVID-19 (la informació actualitzada estarà en tot moment a les 

xarxes). A totes les persones participants se’ls enviarà un correu electrònic per estar 

assabentades.

La visualització de les fotogra�es de tots els pessebres i tions es farà mitjançant un vídeo 

muntatge.

La participació al concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases. Qualsevol aspec-

te no recollit en aquestes bases serà resolt pel Servei de Cultura de l’Ajuntament de Santa 

Margarida i els Monjos.

L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos organitza el 
concurs de Pessebres i tions que compren 3 modalitats 
respectivament: tradicional, original i infantil. 


