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® El veredicte del jurat serà inapel·lable. 
® El jurat atorgarà els guanyadors/es del concurs i estarà  

format per persones aficionades a les plantes i flors, la 
regidoria i personal tècnic de l'Ajuntament de Vidreres.

Els criteris de valoració del jurat seran: 

® Visibilitat des de l'exterior, per poder aconseguir 
l'objectiu de donar vida i guarnir el carrer i alhora 
la vila, i perquè el jurat pugui veure in situ en cas 
de creure-ho convenient. 

® Originalitat i creativitat de la composició.
® Qualitat ornamental.
® Harmonia i disseny del conjunt.
® Complexitat del treball.
® El jurat valorarà que les plantes i flors dels 

guarniments siguin naturals, igual com també la 
utilització de material reutilitzable.

JURAT I CRITERIS DE VALORACIÓ

® Per participar en el concurs cal inscriure's trucant al 
972 85 00 67.

® Un cop formalitzada la inscripció és necessari enviar 
una fotografia del balcó, porta o finestra al correu 
electrònic centrecivic@vidreres.cat, especificant 
nom i cognoms de la persona inscrita i la modalitat en 
què participa, fins el 29 de maig.

® El període d'inscripció finalitza el dia 28 de maig. 

INSCRIPCION CONCURS

® Serà la fotografia participant més votada a l'Instagram 

amb el hastag #FlorsVidreres2020.
® Per participar al premi del vot popular, Caldrà tenir el 

perfil d'Instagram obert i seguir el perfil d'Instagram de 

@ajvidreres. 
® Caldrà haver fet la inscripció trucant al 972 85 00 67 en 

el termini que marquen les bases. 
® El guanyador d'aquesta modalitat, exclourà la 

possibilitat de guanyar a la resta de categories.
® La fotografia més votada fins el 31 de maig de 2020 a les 

00.00h, serà la guanyadora. 
® S'ha de ser l'autor de la fotografia. Es demanarà 

l'original.
® Els participants autoritzen l'Ajuntament a exposar 

públicament les imatges presentades en exposicions, 

pàgina web municipal i xarxes socials.

CRITERIS DE PARTICIPACIÓ VOT POPULAR

Viu-la des d
e casa

® És un concurs exposició obert a tothom aficionat a les 
plantes i flors, naturals o bé creades amb altres 
materials.

® Els participants inscrits hauran de ser major d'edat i 
empadronats a Vidreres.

® Només es permetrà una inscripció per habitatge. 
® Les persones participants tindran la llibertat per embellir 

els balcons o les portes o les finestres, però sempre 
respectant l'entorn (habitatges d'altres veïns, carrer...) i 
garantint la seguretat. 

® El balcó, porta o finestra ha de ser visible des del carrer.
® Totes les fotografies que participin en el concurs a través 

de la xarxa social d'Instagram es reproduiran al web i a 
les xarxes socials de l'Ajuntament de Vidreres. 

® Els propietaris o llogaters dels balcons, portes o finestres 
en concurs permetran fotografiar o enregistrar en cas de 
necessitat per l'Ajuntament de Vidreres. També 
permetran que es pugui fer difusió de les fotografies dels 
seus balcons a les xarxes socials i als mitjans de 
comunicació. 

® Els balcons, portes i finestres han d'estar guarnits des del 
29 fins al 31 de maig de 2020. 

CRITERIS DE PARTICIPACIÓ MODALITATS



L'objecte d'aquestes bases és establir les condicions de 

participació i concessió de premis del concurs de 

guarniments de balcons, portes i finestres de la Festa 

de les Flors 2020 a Vidreres. 

L'Ajuntament de Vidreres vol promoure i incentivar a la 

participació en aquest concurs de la Festa de les Flors 

2020, marcada per la crisi sanitària i les mesures de 

confinament, i poder fer lluir la vila de Vidreres.

BASES DEL CONCURS DE GUARNIMENTS
DE BALCONS, PORTES I FINESTRES DE
LA FESTA DE LES FLORS 2020

® Tot el dia. Concurs de guarniments de balcons, portes i 

finestres Festa de la Flors .

® 20.00h. Demostració de cuina-online. Elaboració d’un 

aperitiu amb un còctel a base de flors de gallarets 

acompanyat d’una tapa de flors de saüc en tempura; i de 

plat principal, unes carxofes a la provençal. A càrrec del 

Tinglado d’en Manel.  

® Per participar als diferents tallers i demostracions cal 

inscriure's al formulari que trobareu al web de 

l'Ajuntament de Vidreres  del (http://www.vidreres.cat/)

25 al 28 de maig.  

® Totes aquelles persones inscrites rebran un correu 

electrònic amb la confirmació de la inscripció i les 

instruccions a seguir. La plataforma online utilitzada 

serà ZOOM. Places limitades.

® Tots els tallers i demostracions s'enregistraran i es 

publicaran a les xarxes socials i canals de comunicació 

de l'Ajuntament de Vidreres.

INSCRIPCIONS TALLERS I 
DEMOSTRACIONS ONLINE

DIVENDRES 29 DE MAIG

DISSABTE 30 DE MAIG

® Tot el dia. Concurs de guarniments de balcons, portes i 

finestres Festa de la Flors.

® 12.00h. Taller de manualitats florals-online. Per 

aprendre a fer creacions pròpies amb diferents 

materials que tenim a l’abast i que ens proporciona la 

natura. S’utilitzaran tècniques senzilles i bàsiques. A 

càrrec de Marta Pous - Flow Creations. 

® 18.00h. Taller d’elaboració de ratafia-online. 

Aprendràs que és la Ratafia, com fer-la i les propietats 

medicinals de les plantes utilitzades. En definitiva, en el 

taller d’elaboració gaudireu d’una bona estona per 

descobrir  tots els secrets de la tradició ratafiaire 

vidrerenca i poder començar a marcar el vostre propi 

camí en aquest món. A càrrec de Ratafiaires  

Selvatans. 

DIUMENGE 31 DE MAIG

® Tot el dia. Concurs de guarniments de balcons, portes i 

finestres Festa de la Flors.

® 12.00h. -Sortida etnobotànica virtual en directe

online. Per descobrir les plantes útils de l'entorn amb un 

espai per a dubtes i preguntes. A càrrec de Marc 

Talavera Roma del Col·lectiu Eixarcolant i Doctor en 

Biologia, especialitzat en etnobotànica.

Es contempla una única categoria per habitatge, animant 

a la participació de la unitat familiar:
Els premis seran vals de consum per bescanviar a bars i 

restaurants de Vidreres.

CATEGORIES, MODALITATS I PREMIS

PROGRAMACIÓ

¬ 1r premi, 300� ¬ 2n premi, 200� ¬ 3r premi, 100� 

¬ 1r premi, 250� ¬ 2n premi, 150� ¬ 3r premi, 75� 

¬ 1r premi, 200� ¬ 2n premi, 100� ¬ 3r premi, 50� 

Premi, 350� 

 

Premis decoració de balcons: 

Premis decoració de finestres: 

Premis decoració de portes: 

Premis del vot popular: 

Els participants premiats rebran els premis en vals de 
consum de l’import corresponent.

Els participants no premiats rebran una gratificiació 
en forma de vals de consum de 10�, seguint l’ordre 
d’inscripció. La quantitat de vals a percebre per cada 
participant dependrà del nombre d’inscrits i fins a 
esgotar la partida pressupostària.

El resultat dels premis es comunicarà als participants 
entre l’1 i el 7 de juny mitjançant correu electrònic i es 
pubicaran al web i xarxes socials.

L’entrega de les gratificacions es comunicarà a tots els 
participants entre l’1 i el 7 de juny mitjançant correu 
electrònic.


