TEMPS

D’ESPARRECS

22 ABRIL
08 MAIG

BASES DEL
CONCURS D’APARADORS
Hi col·labora: 		

Organitza:
G A VÀ ,
NAT U
RAL
MENT

LOGOTIPACIÓ I GUIA BÀSICA D’APLIC
DEL NOU ESLÒGAN DE LA CIUTAT DE GA
“GAVÀ, NATURALMENT”
ABRIL 2017 // V_01

BASES DEL
CONCURS D’APARADORS
“LA PAGESIA I ELS ESPARRECS DE GAVA”
L’Ajuntament de Gavà amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants WoW Gavà, convoca el concurs d’aparadors “La pagesia i els
espàrrecs de Gavà”, en el marc del
programa d’activitats “Temps d’Espàrrecs 2022”, com a mesura de dinamització comercial amb l’objectiu d’incrementar la visualització
del comerç local i continuar millorant la imatge dels establiments comercials de la ciutat.

1. OBJECTIU
DEL CONCURS

L’objectiu d’aquest concurs d’aparadors és premiar la
creativitat, l’elaboració i la decoració dels aparadors
dels establiments comercials de la ciutat, a més de
la promoció de l’espàrrec de Gavà, la pagesia, la Fira
d’Espàrrecs i el comerç local de la ciutat.
La temàtica del concurs serà la pagesia, els espàrrecs
de Gavà i la Fira d’Espàrrecs.

2. CATEGORIES
DELS PREMIS

Es lliuraran quatre premis. Les categories premiades seran:
PRIMER PREMI.
Inclou un diploma i un premi de 300€ (6 xecs regal de 50€
a bescanviar en producte i/o serveis en els comerços
associats a Wow Gavà).
SEGON PREMI.
Inclou un diploma i un premi de 200€ (4 xecs regal de 50
€ a bescanviar en producte i/o serveis en els comerços
associats a Wow Gavà).
TERCER PREMI.
Inclou un diploma i un premi de 100€ (2 xecs regal de 50€
a bescanviar en producte i/o serveis en els comerços
associats a Wow Gavà).
Premi a l’aparador més popular. Inclou un diploma i un premi
de 100€ (2 xecs regal de 50€ a bescanviar en producte i/o
serveis en els comerços associats a Wow Gavà).
EL GUANYADOR DEL PREMI A L’APARADOR MÉS POPULAR
serà l’aparador participant amb més “likes” en el perfil de
Facebook de Fira d’Espàrrecs de Gavà durant el període del
concurs. Facebook: https://www.facebook.com/FiraEsparrecs
Els premis són gentilesa de l’Associació de professionals i
comerciants WoW Gavà.
S’hauran de bescanviar entre l’1 de juny i el 30 de setembre de
2022. Fora d’aquest termini els premis quedaran invalidats,
sense el seu valor i no podran ser reclamats.
Es podran utilitzar un màxim de dos xecs regal de 50 € per
establiment.
Es podrà consultar en la pàgina web https://www.wowgava.cat/
els comerços associats a Wow Gavà on es podrà bescanviar
el premi. Important posar-se en contacte amb l’associació a
través de correu electrònic hola@wowgava.cat o trucant al
telèfon de contacte de l’associació 630777291.

3. REQUISITS
DELS
PARTICIPANTS

Hi podran participar tots els establiments comercials i de
serveis amb punt de venda a Gavà, amb independència de
la forma jurídica, activitat o el nombre de persones que hi
treballin, hauran de tenir el domicili social i desenvolupar la
seva activitat a Gavà i disposar d’aparador directament a
façana comercial en planta baixa al carrer.

4. CRITERIS DE
VALORACIO

El jurat tindrà en compte els següents criteris de puntuació:
TEMÀTICA: (3 PUNTS)
• La coherència de la decoració amb la temàtica de
l’espàrrec, la pagesia, el producte de l’horta gavanenca
i la Fira d’Espàrrecs.
•

L’originalitat de la proposta

PROPOSTA ARTÍSTICA: (3 PUNTS)
• La composició dels productes i elements estàtics a
l’aparador
•

El codi cromàtic i la il·luminació

•

La qualitat artística de la proposta

MATERIALS UTILITZATS:(2 PUNTS)
• La utilització de materials / productes sostenibles /
reciclats / reaprofitats
•

L’ordre i la netedat.

ATRACTIVITAT COMERCIAL:(2 PUNTS)
• Que l’aparador compleixi la finalitat d’atreure l’atenció
de la clientela.

5. INSCRIPCIONS

Les inscripcions seran gratuïtes i hauran de formalitzar-se en
el següent enllaç:
Per a qualsevol consulta o dubte contacteu amb:
Unitat de Comerç, Turisme i Fires
Telèfon: 93 263 91 43
Adreça electrònica: comercifires@gava.cat
CALENDARI DE PARTICIPACIÓ
• Data límit per omplir la sol·licitud de participació: 21
d’abril de 2022.
•

Els aparadors hauran d’estar decorats del 25 d’abril, a
partir de les 17h, al 8 de maig, fins a les 20 h.

•

Lliurament de premis: 9 de maig de 2022.

•

El vot popular estarà en actiu del 26 d’abril, a l’1 de maig,
fins a les 20 h.

L’Ajuntament de Gavà farà un recull fotogràfic dels comerços
participants (del 26 d’abril a l’1 de maig) i, per tant, en aquest
període, caldrà que tots els aparadors participants estiguin
ja en exhibició. En cas contrari es descartarà la participació.
Les imatges dels aparadors participants seran publicats a
les xarxes i mitjans de comunicació local.
Protecció de dades: Els comerços participants donen el seu
consentiment per fer divulgació a les xarxes socials de la
imatge del seu establiment.

6. PERIODE
DE LA
CONVOCATORIA

El període d’inscripció dels comerços és de l’11 d’abril al 21
d’abril de 2022.

7. JURAT I
VEREDICTE

Un jurat multidisciplinari d’experts del món del comerç,
el disseny, l’art, la comunicació i la ciutadania escolliran
els tres millors aparadors, segons els criteris de valoració
d’aquestes bases. El premi guanyador a l’aparador més
popular, serà el que obtingui més “likes” en el perfil de xarxes
de Fira d’Espàrrecs de Gavà durant el període del concurs.
Facebook: https://www.facebook.com/FiraEsparrecs
L’ordre de la publicació de les fotografies dels aparadors a
Facebook vindrà determinat per rigorós ordre d’inscripció
dels comerços.

LA COMPOSICIÓ DEL JURAT SERÀ LA SEGÜENT:
•

1 persona especialitzada en el món artístic.

•

1 persona especialitzada en la creació d’aparadors.

•

1 persona en representació de l’àmbit de la pagesia.

•

1 persona que aporti la visió de la clientela.

•

1 persona especialista en l’àmbit de l’empresa i/o el
comerç.

•

1 persona especialista en l’àmbit de la sostenibilitat i
l’economia circular.

•

1 persona del teixit associatiu de la ciutat.

L’organització es reserva el dret de canviar la composició del
jurat i d’aquestes bases si hi ha causes justificades per fer-ho.
•

La deliberació del jurat es farà el 4 de maig de 2022. Les
deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables. Així
mateix, si ho considerés oportú, podrà declarar deserta
la concessió d’algun dels premis.

•

El resultat es farà públic el 9 de maig de 2022 en la
pàgina web i xarxes dels perfils de Fira d’Espàrrecs i de
l’Associació de professionals i comerciants Wow Gavà.

•

L’organització comunicarà a les persones interessades,
qualsevol canvi que es produeixi en aquestes bases, al
més aviat possible.

8. OBLIGACIONS
DELS
PARTICIPANTS

9. LLIURAMENT
DE PREMIS

•

Es lliurarà un distintiu a cada comerç participant que
s’haurà de col·locar necessàriament en l’aparador, com
a identificació de la participació en el concurs.

•

L’aparador concursant haurà d’exhibir la decoració
objecte de concurs entre el 25 d’abril, a partir de les 17 h.,
al 8 de maig de 2022, fins a les 20 h.

•

La inscripció de participació en el concurs comporta
l’acceptació d’aquestes bases.

•

Els comerços participants formaran part de l’exposició
de cartells de Fira a la ciutat. D’aquesta manera, se’ls hi
farà arribar, a mode de préstec pel concurs, un cartell
emmarcat d’anteriors Fires d’Espàrrecs que hauran
d’exposar a l’aparador (fins exhaurir existències de la
disponibilitat de material).

El lliurament de premis tindrà lloc el 9 de maig de 2022 al lloc
en què prèviament convocarà l’Ajuntament de Gavà a les
persones guanyadores.
L’organització comunicarà als interessats i interessades els
establiments guanyadors.

Gavà, abril de 2022.

