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Tres diorames més del Grup
Pessebrista amb figures Muns

Horari de l’exposició
Del 21 de desembre al 6 de gener

Feiners i dissabtes: de 18 a 20h
Festius i diumenges: 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

Activitats Nadal 2019

Del 17 de desembre al 8 de gener, a la Biblioteca Santiago
Rusiñol

Entre bastidors. Mostra d'allò que no es veu d'un diorama de pes-
sebre. Es pot visitar durant l'horari d'obertura de la biblioteca

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

Inauguració del pessebre, muntat pel Grup Pessebrista de
Sitges amb la participació de Joan Roca, i concert de l'alumnat
de Lourdes Pañella

21 de desembre, a les 19h, a l'Espai Cultural Pere Stämpfli
(seu del Grup d'Estudis Sitgetans)

Jordi Pañella, pessebrista, conferència a càrrec de Vinyet Panyella. En acabar, celebrarem el Nadal al GES amb
Malvasia de Sitges i torrons

Del 21 de desembre al 6 de gener, al Palau del Rei Moro

30a Exposició de diorames de pessebre

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

Inauguració de la 30a Exposició de diorames de pessebre. Inauguració organitzada conjuntament amb l'Agrupació
de Balls Populars de Sitges

12 de gener, a les 12h, a l'Espai Cultural Pere Stämpfli (seu del Grup d'Estudis Sitgetans)

Lliurament dels premis del 29è Concurs de pessebres

Bases del 29e Concurs de Pessebres

1. Les inscripcions es podran formalitzar, de forma presencial a Calçats La Botigueta (c/ Major, 10) o a la Biblio-
teca Josep Roig i Raventós (pl. de Catalunya, s/n); o per correu electrònic a gruppessebristadesitges@telefoni-
ca.net. Les dades que heu d'indicar al correu electrònic són: nom i cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic i ca-
tegoria (popular, artística o infantil (fins a 12 anys)). Les dates límit per a fer la inscripció són:  de forma presen-
cial el  18 de desembre i per correu electrònic el 23 de desembre.
2. Les categories establertes són: artística, popular i infantil (fins a 12 anys). Cada concursant ha d'indicar, se-
gons el seu criteri, la categoria en la qual ha de participar. El jurat es reserva l'opció de canviar la categoria del
participant 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 de-
gut a l'absència del participant, el jurat no resta obligat a fer-la de nou. Quan el jurat ho cregui necessari es reser-
va 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 diumenge 12 de gener de 2020, a les 12 del migdia a l'Espai Cultural Pere
Stämpfli (seu del Grup d'Estudis Sitgetans), c/ d'en Bosc, 9. Els primers classificats de cada categoria obtindran
un premi específic, la resta de participants podrà triar entre els
diferents obsequis exposats.
6. El jurat qualificador concedirà els diferents premis als pessebres
que, segons el seu bon criteri, respectin la tradició pessebrística.
Els pessebres de la categoria artística han de reunir les condicions
artístiques necessàries.
7. El pessebre haurà d'estar acabat en el moment que el visitin els
membres del jurat. Fem saber que la tradició mana que el pesse-
bre s'enllesteixi la vigília de Nadal.
8. El veredicte 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 pre-
vistos en aquests bases.
11. La participació en el concurs implica l'acceptació total d'aques-
tes bases.

30a Exposicio de diorames de pessebre



Organitza Amb el suport de

Col·laboradors

Calçats La Botigueta

figuraspesebre.com

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 diorames
de pessebre des de l'any 1991 i és hereu d'una
llarga tradició pessebrística a la vila. També or-
ganitza una exposició de «Calvaris» durant la Set-
mana Santa.

L'exposició de diorames és una mostra duta a ter-
me pels pessebristes que formen part del grup.
Aquesta exposició està adreçada al públic en ge-
neral, tant adult com infantil.

El concurs de pessebres també està adreçat a tot-
hom. Hi ha tres categories establertes: popular,
artística i infantil.

A més a més, des de l'any 2003 publica un but-
lletí per a difondre les seves activitats a la vila i
entre les associacions pessebristes del país.

Totes aquestes activitats s’acostumen a realitzar
al Palau del Rei Moro durant les festes de Nadal.
S'estenen des de mitjans de desembre fins el pri-
mer diumenge de gener després del dia de Reis,
quan se celebra el lliurament dels premis cor-
responents al concurs de pessebres.

L’any 2006, el Foment del Turisme de Sitges va
lliurar al Grup el diploma acreditatiu del Premi a la
Tradició Sitgetana.

Nadal 2019. Del 21 de desembre al 6 de gener al Palau del Rei Moro

Grup Pessebrista de Sitges
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Grup Pessebrista de Sitges

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

gruppessebristadesitges@telefonica.net

http://pessebristesdesitges.wordpress.com


