
 

 

 
 
 
BASES DEL CONCURS  
 
 
1. Introducció  
 
La tradició de fer pessebres és a Catalunya una tradició que està molt arrelada i que la majoria 
de famílies segueix any rere any per Nadal. 
 
Els primers pessebres coneguts avui com Pessebres Populars de Sobretaula es descriuen en 
un document datat del segle XVI com un “Naixement de sobretaula amb suro per fer 
muntanyes, terres de diversos colors, pedres de riu, molsa, branquillons per simular els arbres, 
figures estàtiques, tot damunt d’una taula”.  
 
A principis del segle XX apareix una nova manera de fer pessebres coneguda com Diorames, 
definits generalment com a pessebre “fet de guix, suro o cartó, que representa el naixement o 
altres escenes bíbliques típiques del Nadal.” 
 
L’objectiu d’aquest concurs és reinterpretar i expandir la idea del pessebre, imaginar i crear 
altres maneres de representació: visionàries, experimentals, renovades, alternatives a les 
representacions de caràcter més historicista, figuratiu i realista del pessebre popular.  

 

2. El programa 
 
Aquest concurs us vol animar a endinsar-vos en el vostre món fantàstic. Què representa el 
vostre pessebre? Quina és la vostre visió?  
 
És un paisatge utòpic? Es basa en conceptes vinculats al solstici d’hivern? Parteix de 
representar dualitats com el cel i l’infern? És una reinterpretació d’una o vàries de les escenes 
de la nit de Nadal que apareixen en el pessebre popular?  És la representació d’un 
microcosmos local reinventat? És una arquitectura visionària? És una escena interior o 
exterior?...  
 
Quines qualitats referents a l’espai, llum, materials i textures defineixen el vostre pessebre? 
Quins significats tenen els seus elements?    
 
El concurs és una oportunitat, especialment per als arquitectes,  per alliberar-se de restriccions 
imposades per la pròpia professió, pel programa, per regulacions tècniques i constructives o 
per requeriments del client, restriccions que afecten a la imaginació dels creadors.    

 



 

 

“El pessebre es mostra com a una ocasió de bastir el nostre ideal topogràfic i cultural.” 
(Josefina Roma, Professora d’Antropologia de la Universitat de Barcelona) 

 
Aquest concurs també vol ser una oportunitat per impulsar la iniciativa de fer pessebres per 
part d’individuals o col·lectius relacionats amb disciplines artístiques, oferint una perspectiva 
diferent del pessebre popular. 

 
2.1. Pautes 
 

- La mida màxima del pessebre no pot superar els 2m x 2m x 3m (alçada).  
 

- El pessebre es pot observar a través d’una obertura, vàries obertures, en els seus 360 
graus, pot anar penjat del sostre, ... 
 

- L’obra pot ser estàtica, cinètica, interactiva, ... 
 

- El pessebre pot ser una maqueta o una instal·lació. 
 

- La inclusió de figures i tipus de figures és de lliure elecció. 
 

- Els materials a utilitzar són de lliure elecció. 
 

- La integració d’il·luminació en el pessebre és de lliure elecció. 
 
 
3. Metodologia 
 
El projecte Altres Pessebres consisteix en un concurs i una exposició col·lectiva oberta al públic 
que s’inaugurarà el Nadal del 2014 a Barcelona. 
 
El concurs és anònim i les propostes es seleccionaran a través de jurat.  
 
A part de les propostes guanyadores i mencions (veure punt 10.) es seleccionaran altres 
propostes per a l’exposició. 
 
Per a la fase de concurs, els participants han d’entregar un panell il·lustratiu del pessebre 
segons el punt 6. d’aquestes bases, no el model físic, per a la selecció de propostes. 
 
Per a la fase d’exposició, els autors de les obres seleccionades hauran de cedir temporalment 
el model físic del seu pessebre (seguint les pautes del punt 2.1.), segons les indicacions dels 
organitzadors. Els organitzadors s’encarregaran del transport de les obres dins el territori 
català. 
 
 
4. A qui va adreçat 
 
A arquitectes, artistes, dissenyadors i creadors en general (catalans i/o residents a Catalunya), 
de manera individual o formant equip o persones jurídiques. 
 
Hi ha dues modalitats de participació: una per a Professionals i l’altra per a Estudiants 
d’aquestes disciplines. 
 



 

 

No hi ha límit d’edat ni en el nombre de membres que formen un equip.  
 
En el cas de participar com a equip, indiqueu un representant. 
 
Cada participant (individual o equip) només podrà entregar una proposta.  
 
 
4.1. Incompatibilitats 
 
Sens perjudici de les incompatibilitats professionals legalment establertes, són incompatibles 
per participar en aquest concurs els membres del jurat, organitzadors, patrocinadors així com 
els seus familiars fins al 3r grau, col·laboradors habituals o associats. No pot concórrer en el 
concurs el personal al servei de 3102AD o la Federació Catalana de Pessebristes. 
 
En cas que existís incompatibilitat d’algun membre del jurat amb algun participant, entenent 
que preval el dret del participant a concursar, el membre afectat s’abstindrà de la condició de 
jurat, abandonant el mateix. En aquest cas es nomenarà un suplent. 
 
 
5. Inscripció 
 
El cost de la inscripció és 20€ (per professionals) o 10€ (per estudiants).  

El termini d’inscripció és el 15.06.14. Envieu el full d’inscripció (el podeu descarregar a 
www.altrespessebres.com/inscripcio) degudament complimentat a  

info@altrespessebres.com  
 
Podeu realitzar el pagament a través de www.altrespessebres.com/inscripcio o per 
transferència bancària al número de compte indicat en el full d’inscripció. 
 
Un cop rebut el full complimentat i el pagament de la inscripció, us enviarem per email i en el 
termini de 48 hores un codi de participació únic format per una lletra i tres números (exemple: 
A000), que s’haurà d’incloure en la documentació a entregar. 
 
 
6. Documentació a entregar 
 
1 panell (Proposta) + 1 sobre (Informació dels participants). 
 
Opcional:  
1 panell + document annex i/o DVD (Proposta) + 1 sobre (Informació dels participants). 
 
 
6.1. Proposta 
 
Un panell DIN-A2 (594mm × 420mm) una sola cara, horitzontal, muntat en suport rígid + versió 
digital en format .jpeg o .png, mínim 150 dpi. 
 
Ha d’incloure fotografies del projecte pessebre i text explicatiu; també pot incloure croquis, 
diagrames i altres eines gràfiques.  
 
En el panell hi ha de constar el codi de participació a la part inferior esquerra. 



 

 

Per la versió digital, el nom de l’arxiu és el codi de participació i la mida de l’arxiu no pot 
superar 5MB. 
  
Opcional:  
 
Es pot incloure altre material que ajudi a explicar la proposta, per exemple text, dibuixos, 
fotografies de les maquetes de treball, etc. en un document annex de 3 fulls DIN-A4 com a 
màxim + versió digital en format .pdf. Per la versió digital, el nom de l’arxiu és el codi de 
participació seguit de ‘annex’ (exemple: A000_annex.pdf) i la mida de l’arxiu no pot superar 
1MB. 
 
També es pot incloure material audiovisual en un DVD + versió digital en format .avi o .mov. 
Per la versió digital, el nom de l’arxiu és el codi de participació seguit de ‘video’ (exemple: 
A000_video.avi) i la mida de l’arxiu no pot superar 20MB. 
 
 
6.2. Informació dels participants 
 
Full d’identificació (el podeu descarregar a www.altrespessebres.com/presentacio) 
degudament complimentat dins un sobre tancat, identificant només el codi de participació i el 
títol ‘Altres Pessebres’ a l’exterior del sobre. 
 
 
7. Enviament de propostes 
 
Envieu el panell de la proposta (+ document annex + DVD, si s’escau) + el sobre amb el full 
d’identificació, en persona o per correu o missatgeria a: 
 
Secretaria 
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 
Plaça Nova 5 
08002 Barcelona 
 
(Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h) 
 
Envieu les corresponents versions digitals segons el punt 6.1. d’aquestes bases (no envieu el 
full d’identificació) a: 
 
info@altrespessebres.com 
 
Si és necessari degut a la mida dels arxius, s’accepta email per via Wetransfer.  
 
 
7.1. Terminis d’entrega 
 
La data límit d’entrega és el 01.07.14. En el cas d’enviar la documentació per correu o 
missatgeria, la documentació ha d’arribar a l’adreça indicada en el termini de 5 dies laborables 
a partir d’aquesta data, sempre i quan la data del segell de correus o missatgeria no sigui 
posterior a la data límit d’entrega.  
 
Versions digitals: 01.07.14 
 
 



 

 

8. Anonimat 
 
La selecció de les propostes és només a través de jurat. La identificació dels participants 
només es revelarà al jurat un cop seleccionades les propostes. El material rebut serà gestionat 
per persones alienes al jurat. 
 
La documentació a entregar ha de respectar l’anonimat i no pot contenir noms, símbols, logos o 
altres signes que puguin fer reconeixedora la identitat dels participants al jurat. 
 
 
9. Jurat 
 
El jurat està compost per 6 membres, que faran la selecció de les propostes: 
 
 

 MANUEL GAUSA. Doctor arquitecte i crític d’arquitectura 
 
Entre la seva extensa trajectòria professional i acadèmica destaquen la seva posició com a 
director de la revista Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme (publicació del COAC), com a 
cofundador d’ACTAR: Actar Arquitectura i Actar Projectes Editorials, com a co-director del 
Màster Arquitectura Avançada de la Fundació Politècnica de Catalunya, i com a autor del 
llibre Open. Espacio-Tiempo-Información (ed. Actar, 2010), entre d’altres. 
 
Des del 1994 dirigeix la firma Gausa+Raveau actararquitectura; els seus projectes han estat 
guardonats en consultes d’àmbit nacional i internacional. 
 
Des del 2008 és Professor Titular de Projectes Arquitectònics i Director de la Scuola di 
Dottorato in Architettura e Design de la UNIGE (Universitá degli Studi de Genova) i des del 
2012 és Director Acadèmic i Científic (Dean) de l’IAAC (Institut d’Arquitectura Avançada de 
Catalunya). 
 
 

  CARME PIGEM. Arquitecta 
 
Juntament amb Rafael Aranda i  Ramon Vilalta funden RCR el 1988 a la seva ciutat natal 
d’Olot. RCR són Premi Nacional de Cultura d’Arquitectura 2005 de la Generalitat de Catalunya, 
Chevalier de l'ordre des arts et des lettres 2008 de la Repúblique Française, Membres 
honorífics per l’AIA (American Institute of Architecture) 2010, Premi Internacional 2011 Belgian 
Building Awards i Membres honorífics de la RIBA (Royal Institute of British Architects) el 2012. 

El treball de RCR ha guanyat varis concursos, destacant el Parc Lineal de La Sagrera en 
col·laboració a Barcelona o el Museu Soulages a França, ha estat publicat i exhibit, destacant 



 

 

la publicació El Croquis n.138 RCR Arquitectes 2003-2007, i ha estat guardonat tant a nivell 
nacional com internacional. 

Ha estat professora de Projectes Arquitectònics a l’ETSAV i ETSAB (Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura del Vallès i Barcelona, respectivament) i professora invitada del Departament 
d’Arquitectura de l’ETHZ (Institut de Tecnologia de Zurich), Suïssa.  

 

 PEP DURAN. Artista i escenògraf 
 
Ha treballat des de sempre amb l'escenografia. El seu treball s’ha mostrat en exposicions 
individuals i col·lectives, nacionals i internacionals. Ha realitzat escenografies Teatrals per el 
Teatre Lliure o el TNC i ha col·laborat en pel·lícules com a director artístic, destacant Pont de 
Varsovia de Pere Portabella (1989). 
 
Les seves obres es troben a col·leccions privades i públiques, com al MACBA o l’Artium de 
Vitòria, destacant el projecte Una cadena d'esdeveniments, una instal·lació realitzada 
específicament per a l'espai de la Capella MACBA. 
 
La seva proposta expositiva Sin Escenario va exhibir-se el 2009-10 al Museo de Arte de El 
Salvador, al Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica, al Museo de Arte 
Contemporáneo de Panamá i al Centro Cultural Español de México. 
 
Actualment té una exposició individual a la Galeria + ART de Barcelona. 
 
 

 ALFONS FLORES. Escenògraf 
 
El seu treball abasta escenografies per a teatre, òperes i grans i petits esdeveniments, 
col·laborant amb directors com Calixto Bieito, Josep Maria Mestres, Carlos Wagner, Joan Anton 
Rechi, Àlex Ollé i Carlüs Padrissa (Fura dels Baus).  
 
Del seu extens treball destaquen les escenografies de La casa de Bernarda Alba, La Celestina, 
PeerGynt, Tirant lo Blanc, La casa dels cors trencats iDie Wahlverwandtschaften, i les 
escenografies per a les operes de Carmen, Un Ballo in Maschera, Die Fledermaus, Die 
Entführung aus dem Serrail, Wozzeck, Le Grand macabre, Mahagonny, Król Roger, Quartett, 
Oedipe i Le Duc d’Albe. 
 
 



 

 

 JOSEP BOFILL. Pessebrista, escultor, pintor i dibuixant 
 
El seu avi, Antoni Moliné, introduí a principis del segle XX una nova manera de fer pessebres 
utilitzant guix, que amb el temps es transformaria en els anomenats Diorames i crearia l’Escola 
de Barcelona.  
 
Procedent d’una saga familiar de pessebristes, Josep Bofill ha participat en nombroses 
exposicions, tant individuals com a col·lectives, nacionals i internacionals.  
 
Les seves obres es poden trobar a institucions, museus, col·leccions privades i a l’espai públic, 
com a la Fundació Vila Casas, el Cercle del Liceu a Barcelona, al Museu da Cidade de Almada 
a Lisboa o al Miniature Museum of Contemporary Art a Amsterdam entre d’altres.  
 
 

  EVA PRATS. Arquitecta 

Després d’obtenir un primer premi al concurs internacional Europan III el 1993 inicia el seu 
propi estudi d’arquitectura i el 1998 funda l’estudi Flores & Prats juntament amb Ricardo Flores.  
 
El treball de Flores & Prats ha guanyat varis concursos, destacant el Nou Teatre de la Sala 
Beckett a Barcelona o la restauració del Palau Balaguer a Mallorca, ha estat exhibit a nivell 
nacional i internacional, i ha estat guardonat, destacant el Primer Premi d’Arquitectura de 
Mallorca i el Grand Award for the Best Work in Architecture a la Summer Show de la Royal 
Academy of Arts a Londres. 
 
Des del 2002 és professora associada de Projectes Arquitectònics a l’ETSAB (Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura de Barcelona). Ha estat professora convidada a tallers d’arquitectura a 
la Royal Academy de Copenhaguen, Mackintosh School de Glasgow, Facoltà di Architettura de 
Venècia o la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires, entre d’altres. 
 
 
10. Criteris de valoració 
 
El jurat seleccionarà les propostes segons els criteris següents: 
 
- Originalitat, creativitat i innovació de la idea del pessebre proposat, de la seva representació i 
de la seva materialització. 
 
- Qualitat del treball artesanal, del nivell de detall i de la utilització dels materials. 
 
- Qualitat de la representació espaial.  
 
- Definició del concepte i narrativa en els quals es basa el pessebre proposat. 



 

 

- Es valoraran positivament les propostes que plantegin maneres innovadores d’observar el 
pessebre (com es presenta l’obra de cara el públic). 
 
 
11. Premis 
 
El jurat seleccionarà els guanyadors segons les modalitats següents: 
 
Modalitat Professionals:  
 
Primer premi: 3.000€ + exposició  
Segon premi: 1.000€ + exposició  
Mencions honorífiques: exposició; el jurat seleccionarà un màxim de 3 mencions. 
 
Modalitat Estudiants: 
 
Premi: 1.000€ + exposició 
Mencions honorífiques: exposició; el jurat seleccionarà un màxim de 3 mencions. 
 
El jurat podrà seleccionar menys premis o declarar el concurs desert (sempre motivat segons 
els criteris del punt 10.). Si el jurat declara el concurs desert, es retornarà l’import d’inscripció 
als participants. 
 
 
12. Exposició 
 
A part de les propostes guanyadores i mencions es seleccionaran altres propostes per a 
l’exposició. 
 
L’exposició de les obres tindrà lloc al Col·legi d’Arquitectes de Barcelona i s’inaugurarà el 
Nadal del 2014. 
 
 
13. Calendari 
 
18.12.13. Anunci públic del concurs 
 
31.03.14. Termini per enviar preguntes 
 
15.04.14. Publicació a la web del concurs de les respostes a les preguntes enviades  
 
15.06.14. Termini d’inscripció al concurs 
 
01.07.14. Termini d’entrega dels treballs 
 
30.07.14. Anunci dels resultats a la web del concurs 
 
 
Un cop finalitzat el concurs es contactaran els participants de les propostes seleccionades per 
continuar amb la fase d’exposició.  
 
Els organitzadors es reserven el dret de modificar el calendari si ho considera necessari.   
 



 

 

14. Drets i Propietat Intel·lectual  
 
Els autors mantenen tots els drets de propietat intel·lectual dels treballs presentats. 
 
Totes les imatges han de ser creades per l’autor o autors de les propostes presentades. 
 
Els participants no poden publicar cap imatge del seu treball fins després de l’anunci dels 
resultats del concurs. 
 
Els organitzadors es reserven el dret d’utilitzar el material presentat per a publicació, publicitat i 
exposició, sense previ consentiment, acreditant els seus autors.  
 
La documentació presentada a concurs no es retornarà. 
 
Les obres seleccionades per a l’exposició es retornaran un cop finalitzada l’exposició, segons 
les indicacions dels organitzadors.  
 
La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes Bases. 

Els organitzadors es reserven el dret de modificar aquestes bases si ho considera necessari 
(amb previ avís als participants).   
 

14.1. Protecció de dades 
 
En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre 
protecció de dades de caràcter personal, i el Reial Decret que aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, us informem 
que les dades personals recollides per mitjà dels formularis del concurs seran tractades de 
forma confidencial. Quedaran incorporades als fitxers d’Altres Pessebres gestionats per  
3102AD per dur a terme una gestió correcta i respondre les vostres consultes. Tanmateix, 
podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició contactant amb 
info@altrespessebres.com 
 
 
15. FAQ 
 
Podeu enviar les vostres preguntes a 
 
info@altrespessebres.com 
 
amb el títol ‘Altres Pessebres FAQ’ fins el dia 31.03.14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

16. Organitzen, 

 

 

3102AD és un estudi interdisciplinari establert a Barcelona,  
fundat per Adelais Parera (arquitecta) i Guy Matthews (dissenyador de producte). 
 
 
 

 
 
La Federació Catalana de Pessebristes és una entitat de dedicada a fomentar, coordinar i 
actuar com entitat de referència en relació a la promoció, difusió i defensa del pessebrisme. 
 
 
 
Amb el suport de,  

 

 
 

 
I la col·laboració de, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.altrespessebres.com 

 
Altres Pessebres és un projecte de 3102AD amb la col·laboració de la Federació Catalana de 
Pessebristes. 

 
Barcelona, desembre de 2013 


