
 

 

BASES CONCURS D’APARADORS 2013 
 
1. Participants 
La inscripció és gratuïta i podran presentar-se tots els comerços amb establiments oberts al públic 
del terme municipal de Piera, així com els serveis amb instal�lacions visitables. 
 
2. Tema 
La decoració dels aparadors ha d’estar relacionada amb «l’oli i les oliveres».  
 
-Arbre d’olivera 
-Olives 
-Oli d’oliva 
-Branques d’olivera 
 

-Morter d’allioli 
-Setrill d’oli 
-Pa torrat 
-Eines de collir olives 
 

2. Durada 
Els aparadors hauran d’estar decorats des del 5 al 24 de novembre de 2013. 
 
3. Inscripció 
Cal emplenar el formulari disponible a www.viladepiera.cat/formularis/concurs-aparadors o 
inscriure’s personalment al Centre de Serveis la Bòbila (Av. Ctra. Igualada, 2 ). El període 
d’inscripció estarà obert des del 10 al 31 d’octubre de 2013, ambdós inclosos. Més informació 
al 93 776 00 76, de 8 h a 15 h. 
 
4. Jurat 
El jurat estarà format per 3 membres: 

-Un representant de l’Ajuntament de Piera 
-L’establiment guanyador del concurs de l'edició anterior  
-Un representant d’un centre escolar de Piera 

Els membres del jurat passaran a visitar els establiments qualsevol dia que estimin oportú i sense 
previ avís. 
 
5. Criteris de valoració i veredicte 
Els criteris de valoració del jurat seran: 

-La creativitat, originalitat i la qualitat artística  (de 0 a 5 punts) 
-La utilització de productes propis de l’establiment (de 0 a 5 punts) 
-El grau de vinculació al tema «l’oli i les oliveres» (de 0 a 5 punts) 
-El resultat visual final i esforç en la creació (de 0 a 5 punts) 

Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel�lables. 
 
El veredicte del jurat es comunicarà personalment a tots els participants i el guanyador 
s’anunciarà durant la Festa de la Rosta, el 24 de novembre, a la Nau de Cal Sanahuja.  
 
6. Distintius 
L’Ajuntament de Piera facilitarà a tots els establiments participants un distintiu que n’acrediti la 
participació i que haurà d’ésser exposat a l’aparador durant tot el període de durada del concurs. 
Aquest distintiu es lliurarà en formalitzar-se la inscripció. 
 
7. Premis 
Els tres aparadors millor ambientats obtindran premis en metàl�lic per gastar als comerços de 
Piera participants en el concurs: 
 
• Primer premi: 1 val per valor de 150 € 
• Segon premi: 1 val per valor de 100 € 
• Tercer premi: 1 val per valor de 50 € 
 
8. El guanyador/ora del premi al Millor Aparador passarà a formar part del jurat de l'any següent 
i, per tant, no podrà participar en el concurs, tot i que podrà guarnir el seu establiment. 
 

El fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació de les bases. 
 


