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El comú de La Massana organitza la primera edició del concurs de guarniments per a l’avet de Nadal, 
que estarà situat a la plaça de les Fontetes durant les festes de Nadal.

El tema del concurs és: el Nadal dels nens a la Massana. 

El concurs està dirigit a tots els infants dels 0 fins als 13 anys. El jurat escollirà els primers, segons i 
tercers guarniments de les tres categories per edats

Infantils de 0 a 7 anys

Mitjans de 8 a 10 anys

Grans d'11 a 13 anys

BASES DEL CONCURS
1. PARTICIPACIÓ
La participació és lliure i gratuïta. El certamen s'adreça a tots els nens dels 0 als 13 anys.

2. TEMÀTICA I TÈCNICA
La temàtica és el Nadal i els nens i la tècnica emprada és lliure.

3. REQUISITS

Els guarniments poden realitzar-se amb qualsevol tècnica i material però hauran de ser elements que 
puguin suportar l’aigua i la neu, tenint en compte que estaran exposats durant totes les dates de Nadal 
a la plaça de les Fontetes.

L’element haurà de portar una cinta o un dispositiu per poder ser penjat a l’arbre i no haurà d’excedir 
50 gr de pes ni les mides de 15x15 cm.

No es permet contingut inadequat, obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o 
difamatori, i el comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar els elements i els missatges que 
consideri inapropiats. 

4. PROCEDIMENT

Els guarniments es podran presentar fins el dia 4 de desembre a les 20 h a la Biblioteca Comunal de 
la Massana on se’ls etiquetarà amb un número i s’identificarà l’autor amb el guarniment.

També es podran  portar a la plaça de les Fontetes fins a les 12 h del migdia, al taller de guarniments 
de Nadal.

CONCURS DE GUARNIMENTS PER A L’AVET DE NADAL

Es podran presentar fins a un màxim de tres guarniments per participant tot i que només es podrà 
rebre, com a màxim, un premi.

Els concursants cedeixen al Comú de la Massana els drets per a utilitzar el guarniment a les xarxes 
socials, a la pàgina web i en qualsevol mitjà imprès.

Aquests guarniments seran col·locats a l’arbre el dia 5 de desembre dins la programació del 
Mercadet de l’Avet on quedarà exposat fins al final de les festes nadalenques.

5. TERMINI DE PRESENTACIÓ

Aquest concurs s’inicia el dia 16 de novembre.

El dia 8 de desembre a les 12 h del migdia, tindrà lloc l’entrega de premis a la plaça de les Fontetes 
de la Massana.

6. JURAT 

El jurat estarà format pels mateixos organitzadors del concurs i per professors de la Capsa. Es 
valorarà la qualitat, l'originalitat i la creativitat dels guarniments. El jurat es reserva el dret 
d’interpretar les bases del present concurs en els casos no previstos. Així mateix, es reserva el dret de 
declarar deserts els premis en el cas que els guarniments no reuneixin, al seu criteri, mèrits suficients 
o considerin que s’han vulnerat les bases del concurs. 

Entre tots els guarniments presentats, el Jurat escollirà el primer, el segon i el tercer premi de cada una 
de les tres categories. 

Els autors dels guarniments premiats seran informats de la seva condició de guanyadors del concurs. 

7. PREMIS

El primer premi de cada una de les categories consisteix en un val de 60 € a utilitzar en comerços de 
la parròquia (prèvia consulta) , el segon premi consisteix en un val de 50 € a utilitzar en comerços de 
la parròquia (prèvia consulta) i el tercer premi serà un val de 30 € a utilitzar en comerços de la 
parròquia (prèvia consulta). 

Els organitzadors contactaran amb els guanyadors i, si aquests accepten el premi, se’ls entregarà a 
la plaça de les Fontetes el dia de l’entrega de premis. Per qüestions d’organització, els premis 
assignats no es poden variar, canviar o compensar. Així doncs, si el premi no s’ajusta als interessos 
del participant guanyador, aquest pot renunciar-hi. No confirmar la reserva implica la renúncia al 
premi corresponent. 

8. CONDICIONS LEGALS

Les peces presentades al concurs, queden propietat del Comú. Els participants es comprometen a no 
reivindicar els drets d'autor per la reproducció de les seves obres en catàlegs, cartells, dossiers de 
premsa, reportatges, mitjans audiovisuals i informàtics. La participació en el concurs és oberta i 
gratuïta i pel sol fet de prendre part en aquest concurs els participants es comprometen a acceptar i 
respectar aquestes bases. 

Per a qualsevol aclariment us podeu adreçar a cultura@comumassana.ad o trucar al 736900.
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