
CONCURS DE PESSEBRES 2019

Acta de Reunió del dia 23 de Desembre de 2019, iniciada a les 20:45 hores. 

Reunits els membres del jurat, el Sr. M. Elena Garzón com a representant de l’AMPA del INS
Joan  Guinjoan,  la  Sra.  Mario  Tudela  com  a  representant  de  l’AMPA  de  l’Escola  Beat
Bonaventura Gran, el Sr. Jose Cruz com a representant de l’AMPA de l’Escola Cavaller Arnau i
la Sra. Josep Salvat com a guanyadora del concurs de pessebres de l’edició anterior.

La reunió transcorre amb el següent ordre:

1. Revisar  les fotografies dels pessebres inscrits i visitats.
Revisen una per una les fotografies realitzades durant les visites.

2. Revisar les puntuacions dels pessebres.
Revisen la puntuació atorgada per a cada membre del jurat als pessebres visitats.

3. Dictaminar guanyadors.
Per unanimitat dictaminen els següents guanyadors:
-  Guanyador  modalitat  Adult: Antonia  Ortiz  Rodríguez.  Reuneix  totes  les

característiques típiques d’un pessebre i les diferents escenes de la època. Se’n
destaca tot en general ja que ha estat construït artesanalment. 

- Guanyador modalitat Infantil: Roger Nogués Llop. El pessebre reuneix totes les
característiques  i  amb  les  explicacions  amb  un  power  point  s’evidencia  la
creativitat per part del nen. Se’n destaca els elements que tenen moviment, la
il·luminació indirecta la utilització de materials reciclats i el temps de dedicació. 

- Guanyador  modalitat  Mostrador:  Anton Mas Corts.  Està  situat  a  l’entrada del
comerç, hi ha les escenificacions bàsiques que donen un toc de color per les festes
en que estem.

- Guanyador Original: Aleix Descarrega Gómez. Reuneix totes les característiques
típiques  d’un  pessebre  i  les  diferents  escenes  i  a  més  a  més  se’n  destaca  la
originalitat  en  una  escena  típica  catalana,  del  nostre  poble  i  dels  pastorets,
representada a la part de sota del pessebre. 

Amb l’anterior resolució, a les 21:25 hores es dóna per finalitzada la reunió.

Riudoms, 23 de Desembre de 2019


