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CONCURS APARADORS BPFEST 

25 abril 

Des de Comerç del Vendrell estem organitzant el concurs d’aparadors  dins dels actes 
d’una nova  edició del BPFEST,  amb el principal objectiu d'implicar i promoure el 
comerç local en una activitat tan rellevant com és el Baix Penedès Festival.  Les bases 
del concurs són les següents: 

 

1. Tema 
 
La música 
 

2. Participants 
 
La participació és oberta a tots els establiments comercials del Vendrell. El cost 
per participar al concurs es:gratuïta (inclou distintiu de participació, presència 
en el programa de la BPFEST i els medis de comunicació) 
 
 

3. Inscripcions 
 
La inscripció al concurs  es formalitzarà a través de Comerç del Vendrell ubicat 
al carrer dr. Robert, 33 , telèfon 977 66 02 92 o bé a través del correu 
carmina@citvendrell.cat . Tots els establiments participants facilitaran una 
fotografia de l’aparador que es publicarà a la plana del facebook de Comerç del 
Vendrell i AMBP. 
La participació en el concurs comporta l'acceptació de les bases. 
 
4. Període d'inscripció 
 
El període d'inscripció serà del 16 de març fins el 10 d’abril. 
 
5. Distintius i obsequi per participar 
 
L'organització obsequiarà a la botiga participant amb una bossa de la BPfest. A 
mes a mes facilitarà a tots els establiments participants un distintiu que acredita 
la seva participació i que haurà d'estar exposat en l'aparador durant tot 
el període que dura el concurs. Aquest distintiu es lliurarà en formalitzar-se la 
inscripció. Presència de tots els establiments participants en el programa de la 
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BPFEST. 
  
6. Durada  
 
Els aparadors han de romandre exposats des del dia 17 d’abril fins uns dies 
passat el festival (dia 29 abril) . Això visibilitzarà als comerços i possibilitarà al 
públic per a poder gaudir i valorar aquesta iniciativa. 
 
7. Jurat 
 
El jurat serà escollit per AMBP que estarà format per representants de 
l’Ajuntament, de l’Associació de Músics del Baix Penedès i Experts en 
decoració i imatge.  
 
8. Visita 
 
El jurat visitarà els comerços durant la setmana de la celebració del  festival. 
(se us informarà del dia prèviament als participants) 
 
9. Criteris de valoració 
 
Els criteris de valoració del jurat seran: 
- l'originalitat 
- la qualitat artística 
- el disseny 
- el grau de vinculació al tema de la música, comerç  i AMBP 
 
10. Veredicte del jurat 
 
El veredicte es farà públic als mitjans de comunicació i als interessats el mateix 
dia al vespre de la celebració del BPfest a l’escenari ubicat a la plaça Vella  . 
Les deliberacions del jurat seran secretes . 
  
11. Premi    
 
El concurs premiarà a les diferents categories: 
- Al grau de vinculació entre comerç, la música i AMBP 
- A la elaboració manual 
- A la originalitat 
- Premi al guanyador absolut 

  

 


