BASES DEL CONCURS DE FAÇANES DE NADAL
1. Objectiu i temàtica
La regidoria de Festes de l’Ajuntament d’Alella convoca aquest concurs per dinamitzar
les Festes nadalenques i promocionar la participació de la població per generar un
ambient festiu i de germanor al voltant de Nadal i Reis.
El marc del concurs són les Festes de Nadal. Per tant, la temàtica del disseny de les
façanes estarà basada fonamentalment en qualsevol dels aspectes representatius
d’aquesta festa.
2. Participants
Veïns i veïnes d’Alella a títol individual que guarneixin la façana de la seva vivenda ja
sigui en balcons, finestres o portes.
3. Terminis
Les persones participants al concurs hauran de fer la seva inscripció del 4 de al 14 de
desembre de 2020 emplenant el formulari www.alella.cat/finestresnadalenques
que es trobarà a la pàgina web de l’Ajuntament www.alella.cat.
El termini d’exposició dels guarniments tindrà el seu inici el dia 14 de desembre de
2020 i com a mínim es mantindrà fins al dia 6 de gener de 2021, ambdós inclosos.
El jurat realitzarà la visita a les façanes participants entre el 14 i el 16 de desembre. El
veredicte del jurat es farà públic a les xarxes de l’Ajuntament el dia 15 de gener de
2021.
4. El jurat
El jurat estarà format per la regidora de Festes de l’Ajuntament d’Alella, una persona
de la comissió de Festes, una persona de l’àrea de Comunicació de l’Ajuntament
d’Alella i una persona professional del món de la decoració, el disseny o interiorista.
El jurat valorarà les façanes participants segons els següents criteris i el seu barem de
puntuació, que podrà sumar un màxim de 25 punts:
- Creativitat de la proposta (fins a 10 punts)
- Adequació a la temàtica festiva (fins a 5 punts)
- Materials utilitzats (fins a 5 punts)
- Il·luminació (fins a 5 punts)
5. Veredicte
La selecció de les façanes guanyadores es decidirà per la mitjana de les puntuacions
de tots els membres del jurat. Si algun membre del jurat no pot assistir a la reunió de
valoració perdrà el seu dret de veu i vot, en el cas que hi hagi façanes empatades en
punts. El jurat podrà declarar desert algun premi del concurs. El veredicte del jurat serà
inapel·lable.
6. Premis Hi haurà tres premis atorgats pel jurat:
- Primer premi a la millor façana: 200 euros en vals descompte de diferents
establiments d’Alella.
- Segon premi a la millor façana: 100 euros en vals descompte de diferents
establiments d’Alella.
- Tercer premi a la millor façana: 50 euros en vals descompte de diferents establiments
d’Alella.

7. Drets d’autor
Les persones propietàries de les decoracions guanyadores cediran a l’Ajuntament
d’Alella els drets de reproducció, distribució i comunicació pública sobre la imatge de la
seva façana, que podrà ser utilitzada per l’Ajuntament per promoure la Festa de Nadal
i fer-ne publicitat en el format o el suport que es consideri oportú i a través dels
diferents canals de comunicació municipals.
8. Acceptació de bases
El fet de prendre part en aquest concurs implica l’acceptació de la totalitat d’aquestes
bases.
L’Ajuntament d’Alella es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una
causa justificada.
Per a més informació:
Regidoria de Festes
Plaça Ajuntament, 1
08328 Alella
Tel: 93 555 23 39
alella.festes@alella.cat.
www.alella.cat

