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El Grup
Pessebrista
de Sitges

Premi a la Tradició
Sitgetana 2006

El Grup Pessebrista de Sitges ve organitzant un concurs

de pessebres i una exposició de d iorames de pessebre

des de l'any 1991 i és hereu d'una llarga trad ició pesse-

bríst ica a la vila. També organitza una exposició de

«Calvaris» durant la Setmana Santa.

L'exposició de d iorames és una mostra duta a terme

pels pessebristes que formen part del grup. Aquesta

exposició està adreçada al públic en general, tant adult

com infantil.

El concurs de pessebres també està adreçat a tothom.

Hi ha dues categories establertes: popular i artíst ica.



A més a més, des de l'any 2003 publica un butlletí per a

d ifondre les seves act ivitats a la vila i entre les associa-

cions pessebristes del país.

Totes aquestes act ivitats s’acostumen a realitzar al

Palau del Rei Moro durant les festes de Nadal. S'estenen

des de mitjans de desembre fins el primer d iumenge de

gener després del d ia de Reis, quan se celebra el lliura-

ment dels premis corresponents al concurs de pesse-

bres.

L’any 2006, el Foment del Turisme de Sitges va lliurar al

Grup el d iploma acred itat iu del Premi a la Trad ició

Sitgetana.
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Activitats Nadal 2018

Del 13 de desembre al 2 de febrer, a la Biblioteca

Santiago Rusiñol

Altres figures de pessebre. Mostra de figures de d ife-

rents cultures. Es pot visitar durant l'horari d'obertura de

la biblioteca

14 de desembre, a les 19h, al Centre Cultural Miramar

Inauguració del pessebre muntat pel Grup Pessebrista

de Sitges amb la participació de Joan Roca

22 de desembre, a les 19h, a l'Espai Cultural Pere

Stämpfli (seu del Grup d'Estudis Sitgetans)

Jordi Pañella i Virella, vida d'un pessebrista, conferèn-

cia a càrrec de Vinyet Panyella. En acabar, celebrarem el

Nadal al GES amb Malvasia de Sitges i torrons

Del 22 de desembre al 6 de gener, al Palau del Rei

Moro

29a Exposició de diorames de pessebre



25 de desembre, després de la Missa del Gall, al Palau

del Rei Moro

Inauguració de la 29a Exposició de diorames de pes-

sebre. Inauguració organitzada conjuntament amb l'A-

grupació de Balls Populars de Sitges

13 de gener, a les 12h, a l'Espai Cultural Pere Stämpfli

(seu del Grup d'Estudis Sitgetans)

Lliurament dels premis del 28è Concurs de pessebres
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Anunciació a Maria

Arcadi Amorós Rosell

Figures: Mayo

Visitació de Maria a

Elisabet

Maria Amorós Marcet

Figures: Muns

Buscant posada

Pep Pascual

Figures: Castells, Daniel i

Muns

Naixement

Francesc Sales Climent

Figures: Muns

Adoració dels pastors

Josep Aleacar Casanovas

Figures: Muns

Reis d'orient

Sílvia Sentís Mirabent

Figures: Muns

Presentació de Jesús al

Temple

Antoni Ciré Claramunt

Figures: Muns

Fugida a Egipte

Arcadi Amorós Camps

Figures: Montserrat Ribes

Fugida a Egipte

Miquel Marzal Ortiz

Figures: Muns

Infància de Jesús

Joan Rodríguez Hernández

Irene Amorós Osuna

Figures: Muns

Retaule del Naixement

Francesc Amorós Camps

La cavalcada dels Reis 

d'orient

Llorenç Baqués Nicolás

Figures: Delgado i Castells

29a Exposició
de diorames de pessebre
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Horari de l’exposició

Del 22 de desembre al 6 de gener

Feiners i d issabtes: de 18 a 20h

Fest ius i d iumenges: d'11 a 14h i de 18 a 20.30h

Grup Pessebrista de Sitges

C/ d’en Bosc, 10-12 (Palau del Rei Moro) 08870 Sitges

gruppessebristadesitges@telefonica.net

http://pessebristesdesitges.wordpress.com



9

Bases del 28è Concurs
de Pessebres

1. Les inscripcions s'hauran de formalitzar a Calçats La

Botigueta (c/ Major, 10), a la Biblioteca Josep Roig i

Raventós (pl. de Catalunya, s/n) o per correu electrònic a

gruppessebristadesitges@telefonica.net. Les dades que

heu d'ind icar al correu són: nom i cognoms, adreça, telè-

fon, correu electrònic i categoria (popular o artíst ica). La

data límit és el  19 de desembre.

2. Les categories establertes són: artística i popular.

Cada concursant ha d'ind icar, segons el seu criteri, la

categoria en la qual ha de part icipar. El jurat es reserva

l'opció de canviar la categoria del part icipant un cop vist

el pessebre.

3. La visita del jurat serà el 26 de desembre de les 11 del

matí a les 2 de la tarda. Si la visita no fos possible degut

a l'absència del part icipant, el jurat no resta obligat a fer-

la de nou. Quan el jurat ho cregui necessari es reserva el

dret a repetir-la.

4. Podran prendre part en aquest concurs els residents al

municipi de Sitges.

5. El lliurament de premis serà el d iumenge 13 de gener

de 2019, a les 12 del migd ia a l'Espai Cultural Pere

Stämpfli (seu del Grup d'Estud is Sitgetans), c/ d'en

Bosc, 9. Els primers classificats de cada categoria obtin-



dran un premi específic, la resta de part icipants podrà

triar entre els d iferents obsequis exposats.

6. El jurat qualificador conced irà els d iferents premis als

pessebres que, segons el seu bon criteri, respectin la tra-

d ició pessebríst ica. Els pessebres de la categoria artíst i-

ca han de reunir les cond icions artíst iques necessàries.

7. El pessebre haurà d'estar acabat en el moment que el

visit in els membres del jurat. Fem saber que la trad ició

mana que el pessebre s'enllesteixi la vigília de Nadal.

8. El vered icte del jurat serà inapel·lable.

9. El jurat es reserva el dret de treure una imatge del

pessebre.

10. El jurat té àmplies facultats per a resoldre els casos

no previstos en aquests bases.

11. La part icipació en el concurs implica l'acceptació

total d'aquestes bases.

10



Organitza Amb el suport de

Col·laboradors

Biblioteca Josep Roig i Raventós

Agrupació de Balls Populars de Sitges

Grup d’Estud is Sitgetans

Calçats La Botigueta

figuraspesebre.com




