
 

BASES CONCURS APARADORS 

 

1-Descripció 

L'Ajuntament de Vilafranca durà a terme, el mes de novembre, la campanya de 

dinamització comercial: “Vilafranca, un comerç de cine”. 

La campanya contempla la implicació activa del comerç local amb diferents 

activitats, entre les quals destaca la decoració dels aparadors. Per tal d’incentivar 

l’originalitat i la creativitat en la confecció dels esmentats aparadors, que hauran 

d’estar tematitzats, l’Ajuntament de Vilafranca crea el Concurs d’aparadors “Un 

aparador de cine”.   

 

2- Temàtica: el cinema. 

 

3- Participants: establiments dels sectors comercial i de serveis de Vilafranca. 

 

4- Durada: els aparadors tematitzats hauran de romandre exposats del 2 al  16 de 

novembre ambdós inclosos. 

 

5- Valoració dels aparadors:  

Els criteris de valoració que tindrà en compte el jurat a l’hora d’atorgar els premis 

seran: 

 L'originalitat. 

 La creativitat. 

 La utilització de recursos respectuosos amb el medi ambient. 

 El grau de vinculació amb la temàtica de la campanya  de dinamització 

comercial: Comerç de cine. 

 El grau de vinculació amb el sector d’activitat de l’establiment. 

6- Operativa de participació: 

El Servei de Promoció Econòmica, entre el 2 i el 7 de novembre, farà fotografies 

de l’aparador de cada comerç participant en la campanya i les lliurarà al membres 

del jurat. 

El jurat valorarà totes les fotografies i en seleccionarà les 10 millors com a 

finalistes. El jurat efectuarà la visita física als 10 establiments finalistes, entre els 

dies 11 i 12 de novembre de 2019, en horari de matí i tarda, entre les 10 h i les 13 

h i de 17h a 20h. Els aparadors hauran d'estar visibles durant l'horari de visita. 

D’entre els 10 aparadors s’escolliran els 3 guanyadors segons valoracions 

obtingudes segons els criteris de la base 5. 



Els establiments que no tinguin l’aparador decorat o suficientment visible i 

il·luminat dins de l'horari de visita, no seran avaluats. La visita del jurat a 

l'establiment és única, i es farà segons determini l'organització, dins dels terminis i 

horaris fixats per les presents bases. 

7- Jurat: un membre de l’Escola d’Art l’Arsenal, 1 representant de la secció de 

Belles Arts del Casal, un representant de Cine Club Vilafranca. 

 

8- Premis 

Hi haurà tres premis (1er, 2n i 3er) per ordre de puntuació segons valoració del 

jurat. 

Els premis consistiran en: 

1er premi: un espai publicitari, de mitja plana, en un dels mitjans de comunicació 

local/comarcal, a consumir fins a 31 de desembre 2019. 

2n i 3r premi: un espai publicitari, de mida faldó inferior, en un dels mitjans de 

comunicació local/comarcal, a consumir fins a 31 de desembre 2019. 

Els tres guanyadors també tindran com a premi dues entrades cadascun per 

assistir a l’acte de cloenda del Festival Most que es celebrarà el diumenge 17 de 

novembre a l’Auditori Municipal. 

El lliurament de premis es realitzarà el 13 de novembre a les 13h a l’Enològica. El 

premiats es faran públics el dia del lliurament dels premis i els seus aparadors 

estaran identificats amb el distintiu corresponent, que s’haurà de mantenir com a 

mínim fins el 16 de novembre. 

 

 


