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I CONCURS DE GUARNIMENT DE CARRERS DE FESTA MAJOR

OBJECTE
Falset es caracteritza per tenir un ric i singular patrimoni festiu tant 
des del punt de vista material com immaterial, que es manifesta 
sobretot en les seves tradicions i en les entitats que les fan possibles 
i les salvaguarden. Una d’aquestes tradicions és el guarniment 
d’espais per a l’ús festiu, tradició molt arrelada en el territori català,  
i que al llarg dels anys ha estat possible al nostre municipi gràcies 
a l’empenta, la bona predisposició i la valuosa tasca de diferents
associacions del poble i grups de veïns. 
 
Ara més que mai cal retornar als valors de l’associacionisme:
el voluntariat, l’esperit altruista, el compromís social, el sentit de 
comunitat i el sentiment identitari i és per aquest motiu que us
proposem una iniciativa per a sumar-se a aquestes manifestacions 
ja arrelades.
 
Us presentem el I CONCURS DE GUARNIMENT DE CARRERS DE 
FESTA MAJOR. “Reconnecta els barris!”. Un concurs pensat perquè 
tota la població gaudeixi de l’experiència col·lectiva de preparar
la població per celebrar la festa major essent partícips de la
construcció de la festa.
 
Us proposem que aquelles entitats o grups d’amics o veïns que 
esteu interessats en guarnir un carrer o un espai de la població, 
consulteu les bases i formalitzeu la inscripció. La temàtica d’enguany
és “Reconnecta’t a l’estiu”. 
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Fem que el poble es vesteixi de Festa Major des del sentiment comu-
nitat, des de la sostenibilitat i la creació artística col·lectiva.
És en aquest marc que es convoca el present concurs i sota 
les següents bases:

2.PARTICIPANTS
La participació està oberta a tota la ciutadania i a totes les
associacions i entitats de Falset.
Es pot engalanar una plaça, tot un carrer o bé un tram de carrer,
sempre que aquest tingui 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 participants.
Els equips poden estar formats per les persones que es considerin 
convenients, tanmateix però les reunions i les trobades per dur a 
terme la decoració s’han de fer atenent a les mesures i criteris de 
reunió vigents en cada moment a causa del COVId-19.
 

3. GUARNIMENTS
El tema de l’engalanament d’enguany és “Reconnecta’t a l’estiu”
El guarniment dels carrers es realitzarà preferiblement amb 
elements vegetals o materials reciclats que hauran de ser retirats
un cop finalitzat Santa Càndia com a termini màxim.
En aquells carrers que es consideri que hi ha d’haver un alt volum de 
circulació, tant de persones, com de vehicles, com de cercaviles, els 
guarniments no podran suposar un obstacle per al pas d’aquests.
Les intervencions no podran suposar un obstacles per als vianants o
d’altres accions vinculades a la Festa Major
Quedaran eliminats directament aquells carrers amb guarniments 
ofensius a terceres persones.
 

4. DURADA
Els carrers hauran de romandre engalanats des del 13 al 17 d’agost 
de 2020, ambdós inclosos.
 

5. CRITERIS DE VALORACIÓ
Els criteris de valoració del jurat seran: l’originalitat, la qualitat artísti
ca, el disseny i l’optimització dels materials. 
 

6. INSCRIPCIONS
La inscripció al concurs és gratuïta i s’ha de formalitzar mitjançant 
una butlleta d’inscripció que es pot descarregar de la pàgina web de 
La Carinyena (https://lacarinyena.wordpress.com/).
Cada carrer participant haurà de nomenar un representant, sigui
una persona o una entitat/associació, que serà qui constarà en la 
inscripció.
El període d’inscripció al concurs serà des del 20 de juny al  3 de 
juliol, ambdós inclosos.
La inscripció s’haurà d’acompanyar de la proposta, de màxim una 
pàgina d’extensió, del qual l’organització en farà una valoració. Els 
projectes hauran de tenir un títol.
La butlleta d’inscripció es formalitzarà per correu electrònic a 
l’adreça lacarinyena@gmail.com.
La participació en el concurs suposa l’acceptació de les bases.

 
7. PREMIS
El  jurat atorgarà un 1r premi. Consistirà en un Pa de kilo, un pernil
i dues ampolles de vi.

En el cas que hi hagi més de 5 carrers participants, es donarà també 
premi al 2n i 3r classificat, que constarà d’una insignia. Tots els inscrits 
rebran un diploma de participació.                               
El jurat que valorarà els carrers engalanats estarà format per artistes 
de la zona.
El dia 14 d’agost es valorarà tots els carrers engalanats i en finalitzar 
es farà l’entrega de premis.
El jurat podrà declarar desert algun/s dels premis en el cas que els 
treballs  presentats no tinguin la suficient originalitat o qualitat, els 
quals també quedaran exclosos del premi per participació.

8. JURAT
El jurat estarà format per 3 artistes del territori.

9. ORGANITZACIÓ
 L’Associació socio-cultural la Carinyena és la responsable de l’orga-
nització del I Concurs de guarniment de carrers de Festa Major

10. FINAL
Qualsevol aspecte que no s’hagi previst en aquestes bases serà 
resolt pel jurat i l’organització del concurs.
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4. DURADA
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de 2020, ambdós inclosos.
 

5. CRITERIS DE VALORACIÓ
Els criteris de valoració del jurat seran: l’originalitat, la qualitat artísti
ca, el disseny i l’optimització dels materials. 
 

6. INSCRIPCIONS
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una butlleta d’inscripció que es pot descarregar de la pàgina web de 
La Carinyena (https://lacarinyena.wordpress.com/).
Cada carrer participant haurà de nomenar un representant, sigui
una persona o una entitat/associació, que serà qui constarà en la 
inscripció.
El període d’inscripció al concurs serà des del 20 de juny al  3 de 
juliol, ambdós inclosos.
La inscripció s’haurà d’acompanyar de la proposta, de màxim una 
pàgina d’extensió, del qual l’organització en farà una valoració. Els 
projectes hauran de tenir un títol.
La butlleta d’inscripció es formalitzarà per correu electrònic a 
l’adreça lacarinyena@gmail.com.
La participació en el concurs suposa l’acceptació de les bases.
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El  jurat atorgarà un 1r premi. Consistirà en un Pa de kilo, un pernil
i dues ampolles de vi.
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premi al 2n i 3r classificat, que constarà d’una insignia. Tots els inscrits 
rebran un diploma de participació.                               
El jurat que valorarà els carrers engalanats estarà format per artistes 
de la zona.
El dia 14 d’agost es valorarà tots els carrers engalanats i en finalitzar 
es farà l’entrega de premis.
El jurat podrà declarar desert algun/s dels premis en el cas que els 
treballs  presentats no tinguin la suficient originalitat o qualitat, els 
quals també quedaran exclosos del premi per participació.

8. JURAT
El jurat estarà format per 3 artistes del territori.

9. ORGANITZACIÓ
 L’Associació socio-cultural la Carinyena és la responsable de l’orga-
nització del I Concurs de guarniment de carrers de Festa Major

10. FINAL
Qualsevol aspecte que no s’hagi previst en aquestes bases serà 
resolt pel jurat i l’organització del concurs.
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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
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Dades del representant del carrer o espai engalanat

Nom ________________________________________________________

Cognoms/Raó social  __________________________________________

DNI/NIF  _____________________________________________________

Telèfon de contacte: __________________________________________

Correu electrònic:  ____________________________________________

Dades del carrer o espai engalanat

Nom del carrer, plaça o tram engalanat  __________________________

Títol de la proposta ________________________________________

Metres lineals engalanats  ______________________________________

Número de persones que participen  ___________________________

Descripció breu de la idea: 


