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Concurs de pessebres a Tossa de Mar 

51ena. edició 
 

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tossa, continuant en la seva línia pel que fa al foment de les 

tradicions tossenques i catalanes, enguany ha preparat aquestes bases per a l’edició del 51è 

Concurs de pessebres tossencs d’enguany. 

 

Bases per poder participar en el Concurs de pessebres de Tossa: 

 

1. Objecte del Concurs: El foment de les tradicions catalanes, en particular del pessebrisme. 

 

2. Participants: En el Concurs de Pessebres hi podran participar totes les persones residents 

a Tossa de Mar. 

 

3. Àmbit del concurs: Tossa de Mar 

 

4. Format dels pessebres:  

a. Caldrà elaborar el pessebre a l’emplaçament dels sol·licitants.  

b. Els materials seran de lliure elecció.  

c. Tindran especial consideració els pessebres fets amb materials reciclables i 

ornaments realitzats pels propis sol·licitants.  

d. No es podrà utilitzar molsa natural perquè és una espècie protegida. 

 

5. Premis: Es farà entrega dels següents premis: 

Primer premi Val de 150 € 

   Segon premi Val 100 € 

   Tercer premi Val 50 € 

  Els vals seran bescanviables per productes al Supermercat Palou. 

  L’acte d’entrega de premis es farà el dia 24 a les 12h durant la Festa del Cagatió. 

 

6. Inscripcions: Són gratuïtes i s’han de formalitzar mitjançant la butlleta de participació des 

del 19 fins al 22 de desembre de 2022. La podeu enviar per correu a 

culturatossa@gmail.com, trucant al 972340905 o bé portar-la personalment a la Casa de 

Cultura en horari de 10h a 13:30h i de 16h a 19h. La butlleta es pot descarregar a 

www.tossademar.cat/nadal  

 

7. Visita: El Jurat farà la seva visita el divendres 23 de desembre entre les 10h i les 13h.  Tot i 

l’horari, es trucarà dies abans als participants per concretar l’hora de visita.  

 

8. Jurat: El veredicte del Jurat serà inapel·lable. Es reserva la facultat de variar el nombre de 

premis, com també la possibilitat de deixar-los deserts.  

El Jurat qualificarà els pessebres basant-se en els següents ítems:  

a. originalitat 

b. qualitat artística 

c. respecte amb el medi ambient  

 

9. Imatges: L’Ajuntament de Tossa podrà utilitzar les fotos dels pessebres participants per 

motius de promoció i difusió dels actes de Nadal a la població.  
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