
FESTES DE SANT PERE 2020 
 
BASES DEL CONCURS DE DECORACIÓ DE CARRERS I FAÇANES  
 
Primera. Hi ha dues modalitats de concurs de decoració: decoració de carrers i decoració de 
façanes. Hi poden participar els carrers i les façanes que s’engalanin, decorin, adornin, etc., 
amb elements no fixos (desmuntables). 
 
A la modalitat de decoració de carrer, hi poden participar trams de carrers que comprenguin un 
mínim de 3 cases. 
 
Segona. Per puntuar, el jurat ha de tenir en compte els conceptes següents: 
 
- Composició: concepte, distribució, ornamentació i colorit. 
- Jardineria. 
- Originalitat: desenvolupament del tema, concepte i materials utilitzats. 
 
Tercera. S’entén com a component de l’adorn del carrer tot allò que estigui comprès entre 
vorades, parets i altura del carrer. S’ha de tenir en compte, principalment, l’adorn de l’altura del 
carrer i s’ha de considerar, també, l’ornamentació de l’entorn o el conjunt del carrer. 
 
Per altra part, s’entén com a component de l’adorn de la façana tot allò que estigui comprès 
entre la façana, les finestres, les portes, els balcons, etc. 
 
Quarta. El jurat ha de visitar els carrers i les façanes entre les 11 h i les 13 h de diumenge 5 de 
juliol de 2020. 
 
Cinquena. La inscripció s’ha d’efectuar a l’oficina municipal de la Colònia o al 971589297 i s’ha 
d’especificar a quina modalitat es vol participar: decoració de carrer o decoració de façana. El 
termini d’inscripció finalitza dia 1 de juliol, a les 14 hores. 
 
Sisena. La inscripció al concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. 
 
Setena. Les persones participants han de facilitar un número de telèfon de la persona 
responsable del carrer o de la casa, encarregada de l’adorn, amb la finalitat de poder avisar de 
l’hora que passarà el jurat. 
 
Vuitena. El premi de la modalitat de decoració de carrer és de 500 € i el de decoració de 
façanes, de 250 €.  
 
Novena. Tots els carrers participants rebran una aportació de material, segons criteri municipal. 
 
Desena. El jurat ha d’estar compost pels membres de la Comissió de Festes, que poden 
comptar amb l’assessorament de persones de reconeguda capacitat per avaluar la temàtica del 
concurs. 
 
Onzena. El veredicte del concurs és públic i inapel·lable, i poden quedar deserts els premis que 
el jurat consideri oportú. L’organització queda facultada per resoldre qualsevol contingència no 
prevista en aquestes bases. L’acte d’anunci del veredicte i de lliurament de premis serà dia 5 
de juliol de 2020, a les 22 hores, a la plaça de Sant Pere, i s’hi exposaran totes les fotografies 
dels carrers i façanes participants. 
  


