CONCURS D’APARADORS, BALCONS i JARDINS FLORITS
L’Ajuntament de Cabrera de Mar participa per tercer any consecutiu
en el Projecte de Viles Florides, el jurat del qual ens ha atorgat tres flors
d’honor en l’última edició del 2015. A part de les accions que el consistori
realitza durant tot l’any sobre la millora de la sostenibilitat del nostre poble i
de l’enjardinament de diferents espais públics, volem aprofitar la Fira de
Pagesia i Medi Ambient d’enguany, per animar a la població a guarnir el
poble i així fer aflorar tots els nostres sentits.
NORMES
S’establiran DUES categories : Balcons i Jardins Florits / Aparadors Florits.
Els diferents espais hauran d’estar guarnits des del 6 al 12 de juny. El jurat podrà
passar qualsevol d’aquest dies, en horari de matí o de tarda, per a realitzar la seva
valoració.
Totes les plantes i flors han de ser naturals, no s’admetrà cap planta artificial. Si
que s’admetran elements ornamentals d’altres materials.
Qualsevol element penjant o col·locat sobre qualsevol estructura haurà d’estar
perfectament fixat, per evitar que es precipiti a la via pública per culpa del vent o
per qualsevol altra causa.
Tot aquell balcó que presenti un possible perill serà desqualificat.
Si una casa té més d’un balcó, es podrà participar amb més d’una composició però
es valoraran per separat, mai com un tot.
Els aparadors i els jardins si que s’entendran com un tot, encara que hi hagi espais
diferents.
PARTICIPANTS

Aparadors Florits: qualsevol comerç del municipi pot participar en aquesta
categoria.
Balcons i Jardins Florits: s’hi pot presentar tot propietari o llogater de vivenda de
Cabrera de Mar amb balcó que pugui ser decorat, sense que això suposi un perill
per la integritat del mateix o la dels vianants.
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El jurat que decidirà els guanyadors estarà format per la regidora de promoció
econòmica, el regidor de medi ambient, l’inspector i la responsable de promoció
econòmica, per part de l’organització i, també una persona vinculada al món de la
jardineria i la floristeria.
Els criteris a puntuar de 0 a 5, són: la utilització de flor i planta natural, el color, el
disseny, la sostenibilitat i la varietat, així com l’originalitat de tots els elements de
la composició.
EL jurat podrà declarar desert els premis de totes les categories.
PREMIS
•
-

Premis per la categoria de Balcons i Jardins Florits:
1er premi: Val regal per un cap de setmana.
2on premi: Val regal de 150€ a bescanviar en establiments relacionats amb
el món de les plantes i flors de Cabrera de Mar.
• Premi per la categoria d’Aparadors Florits: Val regal de 150€ a bescanviar
en establiments relacionats amb el món de les plantes i flors de Cabrera de
Mar.
Els guanyadors es comunicaran en l’acte d’entrega de premis que es farà a la
Fira de Pagesia i Medi Ambient, el dissabte 11 de juny a les 20h de la tarda a la
plaça de l’Ajuntament.

INSCRIPCIONS
La inscripció és gratuïta i es formalitzarà mitjançant la butlleta d’inscripció que
haureu d’omplir a l’Ajuntament del 19 al 31 de maig del 2016. Una vegada
omplerta la butlleta, l’ajuntament us facilitarà un número que haureu de penjar al
balcó o aparador, en un lloc visible des del carrer, per tal que el jurat pugui
puntuar-lo.
Presentant la vostra inscripció, obtindreu un descompte del 10% en productes a
utilitzar per al vostre ornament en l’establiment El Sindicat Agrícola Av. 11 de
Setembre, 53 Telèfon: 937 59 01 49. Aquest comerç es reserva el dret de no
aplicar l’esmentat descompte en certs productes. Ells mateixos us n’informaran
degudament.
Més info a promocioeconomica@cabrerademar.cat / 937592457

