
 

 
 

 
BASES DEL SEGON CONCURS D’APARADORS NADALENCS  A CONSTANTÍ 2017 

 

 
1. Objectiu i Temàtica 
L’objectiu és promoure i dinamitzar el comerç local fent que el Nadal de 2017 sigui una festa als 

carrers i establiments del municipi. La temàtica serà la festivitat nadalenca en qualsevol dels seus 

aspectes representatius. 

 

2. Participants 
Pot participar qualsevol comerç del municipi de Constantí. 

 

3. Terminis i Inscripció 

La inscripció és gratuïta. Es formalitzarà omplint una fitxa que  us adjuntem i que també podreu 

trobar a l’Ajuntament de Constantí. Es podrà lliurar al propi Ajuntament o enviar via correu 

electrònic a la  adreça: registre@constanti.cat fins al  27 de novembre de 2017. 

 

Abans de començar el concurs es donarà un distintiu als establiments participants que s’haurà de 

col·locar obligatòriament en els aparadors concursants en el període de durada del concurs.  

L’inici de l’exposició dels aparadors serà a partir del 11 de desembre, a partir d’aquest dia el jurat 

podrà realitzar diferents visites als comerços.  

 

4. Jurat 
El jurat està format per: 

• Un representant de la Unió de Botiguers de Constantí (que no participi en el concurs). 

 •   Professor/a decorador i interiorista, manualitats. 

 •   Una tècnic/a de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Constantí 

 •   L’Alcalde de Constantí, Oscar Sánchez i la regidora de Promoció Econòmica, Dolors Fortuny. 

 

 •  Jurat popular: votació oberta, es podrà participar mitjançant  una urna dipositada a 

l’Ajuntament   des del  13 de desembre  fins al 8  de gener.  

Les butlletes hauran d’anar segellades i identificades amb Nom, Cognom i un número de telèfon.  

Cada participant només podrà optar a un xec regal  

 

 

 

 

 

 



 

5. Criteris 
Cadascun dels membres del jurat tindrà una graella de valoració amb els criteris següents: 

•  L’Originalitat, la creativitat i la innovació. 

•  La qualitat artística. 

•  La utilització de materials propis de l’activitat del comerç per a decorar l’aparador. 

•  La utilització de materials respectuosos amb el medi ambient i materials reciclats. 

•  Adequació a la temàtica festiva del Nadal. 

Es valorarà molt positivament que en la composició es facin servir elements que es venguin en el 

propi establiment. 

Es valoraran de 0 a 10 punts cadascun dels criteris per a cadascun dels aparadors participants. Els 

resultats dels diferents membres del jurat es sumen i els dos aparadors amb més votació seran el 

primer i el segon guanyador respectivament. 

 

6. Veredicte 

El veredicte del jurat es farà públic el dia 19 de gener. L’Ajuntament de Constantí donarà difusió 

del resultat del concurs a través del Web municipal, notes de premsa i ràdio. A més, es lliurarà un 

diploma a tots els participants. 

 

7. Premis  
- Premis per als Establiments   
 

  El concurs premiarà tres aparadors: 
 

•  A l’aparador més originals i artístic: 100 € 

 

•  a l’ aparador  que empri més materials de reciclatge i sigui més respectuós amb el medi          

ambient 100 € 
 

•  Premi   popular: 100 € 
 

- Premis a les persones participants en la  votació popular: 

   

• 3 xecs regal per valor de 50 €  a bescanviar als establiments participants en el concurs  

 

Cada establiment pot estar premiat només amb un premi. 

Les persones guanyadores cediran a l’Ajuntament de Constantí els drets de reproducció,distribució  

i comunicació pública sobre la imatge del seu aparador, i podrà fer publicitat en el format o suport 

que consideri oportú. 

La participació a aquest concurs pressuposa la total acceptació de les bases. Qualsevol fet 

imprevist o detall no inclòs en aquestes bases serà resolt pel jurat. 
  
El lliurament dels premis es farà el dia 19 de gener coincidint amb el pregó de Festa Major. 


