
Concurs de Pessebres 2020-2021 
 
MEMÒRIA 
 
 

La Comissió de Pessebres de l’AFA ha organitzat durant el Nadal 2020-2021 el 34è 
Concurs de Pessebres de l’Escola Lurdes. 
 
A causa de la Covid-19 s’ha considerat oportú que la participació en aquesta edició del 
Concurs fos familiar, per tal d’evitar al màxim el contacte entre famílies. 
Consegüentment, s’han hagut d’introduir alguns canvis a les bases (el més rellevant, 
la valoració de les aportacions individuals de cada membre de la família) i el fet que les 
visites del jurat s’han dut a terme virtualment. 
 
Hi han participat 20 famílies, 3r fins a 6è. S’han  presentat 20 pessebres.  
 
La convocatòria i difusió de les bases s’ha fet el dia 1 de desembre de 2020.  
 
Com a novetat d’aquesta edició, a més dels premis que s’han adjudicat d’acord amb la 
valoració del jurat, s’ha donat un premi per votació popular. Les famílies participants 
han pogut votar els 3 pessebres que els han semblat més ben elaborats i amb una 
composició final més lluïda. El pessebre més votat s’ha endut aquest guardó. 
 
Les inscripcions s’han acabat el 18 de desembre de 2020. El jurat s’ha repartit les 
visites telemàtiques dels pessebres i les ha realitzat durant les festes de Nadal (del 22 
de desembre al 7 de gener). 
 
El 18 de gener de 2021 els i les membres del Jurat s’han reunit per deliberar, valorar i 
decidir els premis del concurs. 
 
El dimarts 4 de febrer de 2021 s’ha celebrat l’acte de presentació de tots els pessebres 
i s’han desvelat els pessebres guardonats, entre els quals el pessebre més ben valorat 
pels/per les participants. Aquest acte també s’ha hagut de dur a terme de manera 
virtual. Els premis s’han repartit a l’escola amb la col·laboració de l’Oriol Ymbert.  
 
Totes les famílies participants han rebut un obsequi (bosseta de “rocs” de xocolata de 
la pastisseria Xocoriol + una revista Cavall Fort per nen/a participant), i les famílies 
guanyadores han rebut un premi especial (un diploma personalitzat + bosseta de “rocs” 
de xocolata de la pastisseria Xocoriol + una revista Cavall Fort per nen/a participant + 
joc de taula Story Cubes). 
  
Els guanyadors d’aquesta edició han estat 9: 
 
Pessebre de l'arbre de Nadal, Família Muntasell Pagès (3r) 
Pessebre en una capsa, Família Naudin Simeon (3r) 
El pessebre de les emocions, Família Font Llach (4t) 
El pessebre vegetal, Família Buquet Sabaté (4t) 
El pessebre glaçat, Família Pascual Navarro (4t-5è) 
Un pessebre diferent, Lazaro Nicolau (3r-5è) 
Pessebre de Sastre, Família Cisteró Manén (4t-6è) 



Pessebre estil modern, Família Shekhovtsov (6è) 
 
Premi per votació popular 
Pessebre dels taps de suro, Gil-Juvé 
 
Aquest any els pares i mares de l’escola que han participat de jurat han estat 5: 

Madalena Elek, Joan Font, Manel Roig, Neus Romo i Nausica Solà. 

Els membres de la comissió valorem molt positivament el nivell de participació i l’alta 

originalitat i creativitat emprada per les famílies participants.  

Les despeses globals de l’activitat han estat de 223,00€ (iva inclòs), amb el següent 

detall:  

- Impressió de 9 diplomes: 8,55€ 
- 25 bossetes de “rocs” de xocolata de la pastisseria Xocoriol: 123,75€ 
- 9 jocs de taula Story Cubes – 84,91€ 
- 25 bosses de paper – 5,79€ 

Les 35 revistes Cavall Fort han estat un donatiu que la Comissió ha obtingut gràcies a 

la col·laboració establerta des de fa anys amb la revista. 
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Acte de lliurament de premis 

 
 
 
 

 

 

 

 


