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PROPOSTA D’ACORD DE JUNTA DE GOVERN 
 
 
AROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA 3a MOSTRA DE 
PESSEBRES ALS LOCALS BUITS DEL CARRER MAJOR 
 
Vistes els bases redactades per la convocatòria de la 3a mostra de pessebres als 
locals buits del carrer Major. 
 
Atès que els premis es consignaran en el pressupost de l’exercici 2022. 
 

La junta de govern adopta els següents 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria per a la 3a mostra de pessebres als locals 
buits del carrer major tal que es transcriuen a continuació: 
 

3a MOSTRA DE PESSEBRES ALS LOCALS BUITS DEL CARRER MAJOR 
 

BASES 
 
L'Ajuntament de Prats de Lluçanès convoca la 3a Mostra de Pessebres als 
locals buits del carrer Major que es regirà per les següents bases: 
 

1. L'objectiu de l'exposició és mantenir viva una tradició artística i 
artesanal com és el pessebre, i alhora omplir de vida els locals 
comercials buits del centre del poble.  

2. El pessebre estarà exposat des del 12 de desembre de 2021 fins al 6 
de gener de 2022.  

3. El disseny, la temàtica i materials utilitzats pel pessebre són totalment 
lliures. 

4. Es recomana que l'artista confeccioni el pessebre prèviament per 
poder-lo instal·lar al local corresponent abans del 12 de desembre de 
2021 (s'adaptaran les dates i hores d'instal·lació en funció de la 
disponibilitat de les persones creadores). 

5. Totes les persones participants rebran un obsequi de productors i 
elaboradors locals. 

6. L'artista posarà nom al pessebre i escriurà una breu sinopsi explicant 
l'obra per poder-ne editar un díptic-plànol promocional. Aquesta 
informació s'haurà de fer arribar a festes@pratsdellucanes.cat abans 
de l'1 de desembre de 2021, dia inclòs. 

7. Totes les persones interessades en participar en aquesta segona 
mostra de pessebres han de confirmar la seva participació escrivint a 
festes@pratsdellucanes.cat abans del divendres, dia 26 de novembre 
de 2021, dia inclòs. 
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Tercer.- Publicar aquestes bases a la pàgina web de l’ajuntament. 
 
  
Jordi Bruch Franch 
Alcalde 
 
Document signat digitalment. 
 
 
  
 
 
 


