CONCURS D’APARADORS A L’ALCÚDIA
Dins les accions de promoció i animació del xicotet comerç al municipi, i
amb l’objectiu d’incentivar la millora de la imatge comercial de l’Alcúdia i
promocionar el nostre comerç local, l’Ajuntament de l’Alcúdia organitza el IX
CONCURS D’APARADORISME, aquest any davant la situació que ens toca viure
del Covid,19, la Regidoria d’Activitats i Comerç i Agència Afic, amb la
col·laboració de l’associació de comerç l’Alcúdia Qualitat, volem donar el nostre
suport al comerç local, ara més que mai malgrat els temps que estem patint
davant aquesta pandèmia a nivell mundial.
Des de l’Ajuntament animem a la participació de totes les tendes del
municipi vestint de festa els seus aparadors durant aquesta campanya
nadalenca del 2020, inscriguin-se al concurs.
QUI I COM PARTICIPAR
1- Podran participar-hi tots els comerços de la població de l’Alcúdia que
realitzen la corresponent inscripció.
2- Per a formalitzar la inscripció cal emplenar la fitxa d’inscripció adjunta a les
bases i portar-la a la casa del llaurador on es troba l’agència Afic,. Plaça País
Valencià, tel: 96 299 78 39. La inscripció és gratuïta. També és pot enviar per
seu la electrònica a la pàgina www.lalcudia.com.
3- La inscripció es gratuïta.
4- La participació en el Concurs comporta l’acceptació de les presents bases
aprovades en junta de govern el 17/11/2020.
5- Únicament entrarà a concurs l’aparador que dona al carrer. Mai dins del
comerç.
JURAT
6- El Jurat estarà integrat per dos persones representants de l’associació
l’Alcúdia Qualitat. Un/a professional de les arts plàstiques, i en representació
de l’Ajuntament el regidor de comerç, els tècnics AFIC/ADL., i a més a més
algun membre d’una associació cívica de l’Alcúdia.

Aquest any com a novetat davant aquesta situació excepcional, el jurat no
visitarà els comerços presencialment. Al mateix temps per veure el resultat
final el fotògraf de l'Ajuntament fotografiarà els aparadors el 12 de
desembre per establir el criteri d'avaluació. Aleshores, el jurat és reunirà el
14 de desembre a les 18 hores en l'Ajuntament per deliberar el resultat final.
7- El jurat valorarà segons aquest criteris.
• FEINA: Es refereix al temps empleat en realitzar la decoració. Si és algo
improvisat o més be, meditat i estudiat per part del comerciant.
• MATERIALS UTILITZATS: Es valorarà favorablement l’ús de materials
reciclats davant dels comprats. Una altra consideració a tenir en compte
en aquest punt és si els materials utilitzats per a realitzar la decoració
estan a la venta a l’establiment o no. Té més valor l’ús d’una decoració
que s’ha realitzat expressament per al concurs.
• QUI?: També hi ha que posar en rellevància si l’aparador ha estat decorat
per el propi amo del comerç o pel contrari ha contractat algú.
• RESULTAT: Hi ha que valorar des d’un punt de vista global el resultat
optés. L’estètica aconseguida i el sentiment que hi transmet.
- Les puntuacions aniran de l'1 al 5. On el 1 serà la puntuació mínima i 5
la màxima
CALENDARI
8. El període d’inscripció s’obri el 26 de Novembre a les 9:00h i finalitza el 10
de desembre de 2020 a les 14:00h.
9. Els establiments inscrits hauran d’estar decorats el dia a partir del 5 de
desembre.
PREMIS
11. El Jurat atorgarà Primer, Segon , Tercer. A més a més, també hi haurà dos
premis més: un premi a l'aparador més especial i un altre, a aquell que més likes
aconseguisca en la seua foto penjada al facebook de l'ajuntament.
El dia 12 de desembre, el fotògraf de l'Ajuntament fotografiarà els aparadors i
del 14 al 20 de desembre, es podran votar.
12. Quantia dels premis: 1r premi: 200€, 2n premi: 150€, 3r premi: 100€,
ademés d’un guardó acreditatiu.
Els premis a l’aparador més especial 200€ i l'aparador amb més likes, 60€.
13. El lliurament dels premis es realitzarà el dimarts 22 de desembre de 2020 a
les 13.30h a l’ajuntament.
Rubén Grau Navarro

