BASES:
CONCURS D’ENGALANAMENT I DECORACIÓ DE CARRERS DE BENIFALLET
PER LA FESTA MAJOR 2021
L’objecte de les bases del Concurs de Carrers Engalanats és premiar els millors
guarnits de carrers que es duen a terme per Festes Majors. Des de l’Ajuntament de
Benifallet es vol promoure i reconèixer les creacions artístiques i la convivència
ciutadana que aquests projectes generen; és en aquest premissa que es convoca el
present concurs.
1. Participants
La participació és oberta a tots els carrers del poble. Hi han dos opcions:
• Es pot engalanar tot el carrer
• o bé un tram del mateix.
2. Tema
Lliure elecció
3. Durada
Els carrers hauran d’estar engalanats des del 7 de setembre fins a l’11 de setembre,
(ambdós inclosos).
4. Jurat
El jurat estarà format per la Comissió de Festes i per representants del món artístic de
Benifallet.
5. Visita
El jurat visitarà els carrers el dia 8 de setembre a les 10.00 hores.
6. Criteris de valoració
Els criteris de valoració del jurat seran:
- l’originalitat
- el treball
- el disseny
- optimització dels materials emprats en la decoració
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
7. Veredicte del jurat
Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables.
El veredicte es farà públic el dia 8 de setembre en acabar l’actuació que es dura a
terme a la pista del ball, amb la posterior entrega de premis.
8. Inscripcions
La inscripció al concurs és gratuïta i es formalitzarà a les oficines de l’Ajuntament en
horari d’atenció al públic.

El període d’inscripció al concurs comença un cop aquestes bases estiguin publicades
a la web de l’Ajuntament i finalitzarà el 3 de setembre.
La participació en el concurs suposa l’acceptació de les bases.
9. Premi
El concurs premiarà el carrer millor ambientat amb un pernil i dues botelles de cava.
A més, també es posarà al carrer una placa que l’identifica com a guanyador
10. Informació
Ajuntament de Benifallet
Tel. 977 46 20 05
www.benifallet.altanet.org
Comissió de Festes de Benifallet

