
 

BASES DEL CONCURS DE DECORACIÓ I ENGALANAT DE CARRERS PEL MES 
DE L’ALBERCOC 

1. Objecte i temà>ca 

La regidoria de Par+cipació Ciutadana de l’Ajuntament de Porreres convoca aquest 
concurs per promoure i reconèixer les creacions ar=s+ques, aconseguir una 
ambientació en el municipi i fomentar la dinamització del comerç local, convidant als 
veïns i veïnes de Porreres a gaudir de la via pública durant el  “Mes de l’Albercoc”. 

La temà+ca del disseny dels carrers estarà basada en qualsevol dels aspectes 
representa+us d’aquest fruit i tot el que l’envolta (foravila, color taronja, canyissos, 
sequer, entre d’altres). 

2. Par>cipants 

La par+cipació està oberta a tota la ciutadania i a totes les associacions i en+tats de 
Porreres.  

Es pot engalanar una plaça, tot un carrer o bé un tram de carrer, sempre que aquest 
+ngui coherència urbana. 

Tota persona té dret d’unir-se i col·laborar en qualsevol carrer que es decori, a condició 
que parli amb les persones par+cipants. Els grups poden estar formats com a màxim 
per 10 persones. 

3. Guarniments 

En aquells carrers que es consideri que hi ha d’haver un alt volum de circulació, tant de 
persones o vehicles, els guarniments no podran suposar un obstacle per al pas 
d’aquests. 

4. Durada 



Els carrers hauran de romandre engalanats a par+r del 21 de juny. 

5. Jurat 

El jurat estarà format pel regidor/a de Par+cipació Ciutadana, un ar+sta del municipi, 
un representant de l’Ajuntament, un membre de la Coopera+va Agrícola de Porreres i 
una persona professional del món de la decoració, el disseny o l’interiorisme. 

El jurat valorarà els carrers engalanats par+cipants segons els següents criteris i el seu 
barem de puntuació, que podrà sumar un màxim de 20 punts: 

- Crea+vitat de la proposta (fins a 10 punts) 
- Adequació a la temà+ca (fins a 5 punts) 
- U+lització de materials reciclats (fins a 5 punts) 

La selecció dels carrers guanyadors es decidirà per la mitjana de les puntuacions de 
tots els membres del jurat. El jurat podrà declarar desert algun premi del concurs. 

6. Inscripcions 

La inscripció al concurs és gratuïta i s’ha de formalitzar mitjançant un formulari 
d’inscripció al web de l’Ajuntament (www.porreres.cat) o presencialment a les oficines 
de la Sala. 

Cada carrer par+cipant haurà de nomenar un representant, sigui una persona o una 
en+tat/associació, que serà qui constarà en la inscripció i que rebrà els premis 
corresponents. 

El període d’inscripció al concurs serà de  l’1 al 7 de juny del 2021, ambdós inclosos. 

La par+cipació en el concurs suposa l’acceptació de les bases. 

7. Premis 

Hi haurà tres premis atorgats pel jurat: 

• Primer premi al millor carrer: 300 euros en vals descompte de diferents 
establiments i bars/restaurants de Porreres. 

• Segon premi al millor carrer: 200 euros en vals descompte de diferents 
establiments i bars/restaurants de Porreres 



• Tercer premi al millor carrer: 100 euros en vals descompte de diferents 
establiments i bars/restaurants de Porreres. 

Aquests premis volen fomentar el comerç local. Per això, les persones guardonades 
hauran de realitzar les seves compres en comerços dins el municipi de Porreres. 

8. Drets d’autor 

Les persones propietàries de les decoracions guanyadores cediran a l’Ajuntament de 
Porreres els drets de reproducció, distribució i comunicació pública sobre la imatge del 
seu carrer, que podrà ser u+litzada per l’Ajuntament per promoure el Mes de l’Albercoc 
i fer-ne publicitat en el format o el suport que es consideri oportú i a través dels 
diferents canals de comunicació municipals. 

9. Acceptació de bases 

El fet de prendre part en aquest concurs implica l’acceptació de la totalitat d’aquestes 
bases. L’Ajuntament de Porreres es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho 
exigís una causa jus+ficada. 

10. Altres 

Qualsevol aspecte que no s’hagi previst en aquestes bases serà resolt pel jurat i 
l’organització del concurs.


