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En el marc dels actes organitzats per la Campanya de Nadal, 

l’Ajuntament d’Igualada convoca el 1er Concurs d’Aparadors 
Nadalenc amb l’objectiu de dinamitzar l’activitat comercial de 

la ciutat. 

 
Bases del concurs 

 
1. Participants 

Hi podran participar tots els establiments comercials d’Igualada. 
 

2. Tema 
El disseny de l’aparador haurà d’estar relacionat amb el Nadal.  
 

3. Durada  
L’aparador haurà d’estar decorat des del 10 de desembre al 10 de 

gener. En el cas que un establiment inscrit no tingui l’aparador decorat 
durant aquests dies, es considerarà fora de concurs. 

 

4. Premis pels comerços vencedors 
S’atorgaran 5 premis: 

- Un 1er premi dotat amb 500,00€ a l’aparador més valorat. 
- Un 2n premi dotat amb 300,00€ al 2n aparador més valorat. 
- 1 falca de radio a Radio Igualada per al 3r comerç més valorat.  

 
5. Jurat 

El jurat estarà format per tots els participants de l’activitat “Joc del 
comerç”. Cada vegada que es validi un establiment a través de l’aplicació 

TREBUS (disponible per iOS i Android), hi haurà l’oportunitat de valorar la 
decoració de l’establiment. Entre totes les valoracions, s’elaborarà una 
llista amb els més puntuats. El resultat dels guanyadors es publicarà a la 

web del Dept. De Comerç de l’Ajuntament d’Igualada 
www.comerçigualada.cat i a les xarxes socials a partir del 12 de gener. 

 
6. Criteris de valoració dels aparadors 
Es demana als participants de “El Joc del comerç” que puntuïn la decoració 

dels aparadors en base a l’originalitat, creativitat, la qualitat artística, el 
disseny i el grau de vinculació amb el tema del concurs. 

 
  7. Fotografia 
El comerç participant al concurs d’aparadors haurà d’enviar una fotografia 

de l’aparador decorat i també una descripció d’on estarà ubicat el 
distintiu, com a molt tard el dia 3 de desembre al correu electrònic 

comerc@aj-igualada.net. Mida màxima de la imatge (2MB). 
 
8. Inscripcions dels comerços 

Seran gratuïtes i es podran formalitzar a través del web: 
www.comerçigualada.cat on hi haurà el formulari d’inscripció.  

 
El període d’inscripció és del 19 de novembre al 29 de novembre.  
 

Link del formulari: https://forms.gle/UrCF4iw9us5KU1549  
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9. “El Joc del Comerç”  
Aquest joc convida a tots els ciutadans a “visitar” tots els aparadors d’una 

forma lúdica i a més dóna la oportunitat de puntuar-los. Els ciutadans 
hauran d’esbrinar en quin punt de l’aparador està amagat el distintiu 
(veure punt 10).  

Els comerços participants al Concurs d’Aparadors de Nadal hauran de 
col·locar en algun punt del seu aparador decorat “un distintiu” que se’ls 

haurà proporcionat. Aquest element ha d’estar situat a la vista dels clients 
i en cap cas s’ha de necessitar tocar, apartar o moure altres articles de 
l’aparador decorat per trobar-lo. Els ciutadans participants del Joc del 

Comerç hauran de descarregar-se l’aplicació TREBUS i dirigir-se als 
comerços integrants que apareixeran al mapa interactiu (en forma de 

tresor), observar l’aparador i trobar l’objecte amagat. Un cop aconseguit, a 
través de la pròpia app respondran la pregunta que justificarà la troballa i 
podran passar al següent establiment, un cop hagin valorat també la 

decoració de l’aparador. Entre tots els participants que ho hagin complert 
correctament, se sortejaran 10 lots de productes comprats a comerços 

d’Igualada valorats en 170€ cada un.  
 

10. Distintius 
L’organització facilitarà a tots els establiments participants un distintiu que 
acredita la seva participació i que haurà de ser exposat en un lloc visible 

durant el període de durada del concurs. Aquest distintiu serà una pinya. 
Així mateix, els comerços participants col·locaran al seu aparador o façana 

el cartell del Joc del Comerç que també serà proporcionat per 
l’organització.  

 

11. Drets d’imatge  
Les persones participants cediran a l’Ajuntament d’Igualada els drets de 

reproducció, distribució i comunicació pública sobre la imatge del seu 
aparador i aquest podrà fer publicitat en el format o suport que consideri 
oportú. 
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