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BASES DEL PRIMER CONCURS DE DECORACIÓ DE TERRASSES, BALCONS I FINESTRES
L’Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels convoca el Primer Concurs de decoració de
terrasses, balcons i finestres de Castelldefels, que arrencarà el 7 d’agost i finalizarà el 16
d’agost.
La iniciativa s’emmarca en la Festa Major d’Estiu de Castelldefels, i compta amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Castelldefels.
Objecte
L’objecte d’aquest concurs és dinamitzar i implicar la ciutadania en la Festa Major d’Estiu
2020, que aquest any tindrà un disseny més discret, com a conseqüència del Covid-19, així
com potenciar el sentiment de pertinença, amb una activitat col·lectiva i, a la vegada,
respectant la distància personal.
El motiu, el tema o els materials amb els quals es realitzi la decoració de la terrassa, del
balcó, o de la finestra serà lliure. Es permès que sigui floral o de qualsevol altres tipus, pot
estar relacionat amb la Festa Major d’Estiu, o amb qualsevol altre motiu temàtic de caràcter
artístic, excloent l’ús d’elements que utilitzin foc o elements pirotècnics. No podrà tenir cap
propaganda, ni fer menció a cap empresa comercial, ni interesos particulars.
Les decoracions hauran d’estar instal·lades i visibles des del carrer com a molt tard el
divendres 7 d’agost per a la seva valoració i s’hauran de mantenir instal·lades fins a la
finalització de la Festa Major d'Estiu, el 16 d’agost.
Participació
Podrà participar qualsevol veí/ïna amb una terrassa, balcó o finestra que doni a la via pública
i que reuneixi les condicions necessàries per ser decorats sense que suposi cap perill per a la
seva integritat, ni la dels vianants, o tota la comunitat de veïns d’una finca de forma
conjunta. Els participants hauran d’adoptar les mesures necessàries per garantir la seguretat
de les instal·lacions, assumint qualsevol responsabilitat davant de tercers.
Inscripcions
Les persones interessades es podran inscriure telemàticament, del 27 de juliol al dimecres 5
d’agost, a les 20h, a través de la URL: https://www.castelldefels.org/concursbalcons.asp

Jurat i criteris de valoració
El jurat estarà format per:
- 1 President/a: Representant de l’agrupació de Cultura Popular de Castelldefels
- Vocal 1: Representant del sector de Diseny, Arquitectura i Decoració
- Vocal 2: Representant especialista en Paisatgisme

El Jurat procedirà a valorar les decoracions i el resultat de les deliberacions conclouran amb
una valoración que puntuará de 0 a 10 la proposta de cada participant, tenint en compte els
criteris de valoració següents:
- La temàtica
- El disseny
- L’originalitat
- Els materials emprats.
El fallo del jurat serà inapel·lable i no podrà ser impugnat ni sotmès a cap recurs.
El lliurament de premis es farà el divendres 14 d’agost.
Premis
Hi haurà tres premis individuals i un quart premi per a la comunitat de propietaris, en el cas
que els veïns es presentin conjuntament.
- Premi a la millor decoració: 350 €
- Premi a la sostenibilitat (ús de materials reciclables): 325 €
- Premi a la decoració més original: 325 €
- Premi a la decoració total de l’edifici per la comunitat de propietaris: 500 €

Aceptació de les bases
La participació en el concurs implica l’aceptació d’aquestes bases.

