
 

APARADORS MÀGICS  2021  

Per donar continuïtat a la bonica iniciativa que va engegar l'any passat la plataforma 

Alimentant la Il·lusió, repetim el concurs APARADORS MÀGICS amb l'objectiu d'aconseguir 

traslladar la màgia del Nadal decorant els comerços i negocis de la vila i posar en valor el 

comerç local per tal de potenciar-lo en aquesta campanya de Nadal. 

 

Bases de participació 

 

Aquest concurs es regeix per les bases de participació següents:  

 

1. Participació 

Podrà participar qualsevol comerç o negoci de Palamós. 

 

2. Forma de participació 

La temàtica de l’aparador ha de ser nadalenca.  

Cal que  a l’aparador aparegui un element típic del Nadal català.  

Per exemple: un tió, un caganer, els tres reis ( o elements que recordin els tres reis 

com corones, cartes, bústies), una taula parada amb el menjar tradicional català, un 

fanalet, etc.  L’element pot aparèixer en forma de manualitat, d’impressió, 

projecció, o en qualsevol forma que el o la comerciant imagini i creii. 

Els aparadors hauran d’estar decorats, mínim, entre el 13 de desembre de 2021 i el 7 

de gener de 2022.  

Inscripció: cal inscriure’s per tal que el jurat vingui a visitar el vostre aparador a 

oficinadeturisme@palamos.cat fins el 13 de desembre indicant nom de la persona, 

nom del comerç i un contacte.  

 

2. Premis 

S’otorgaran tres premis per valor de 100€ cadascun d’ells pels tres millor aparadors 

a càrrec de l’Associació Fecotur. 

 

 

mailto:oficinadeturisme@palamos.cat


 

 

El jurat tindrà en compte els següents criteris de valoració:  

1. Originalitat. 

2. Ús de materials respectuosos amb el medi ambient. 

3. Integració de l’element típic del Nadal català amb la temàtica de l’aparador.  

 

3. Jurat 

El jurat estarà format per membres de l’Ajuntament de Palamós, la Comissió de 

Reis, i una comerciant no activa local.  

S’anunciarà els aparadors guanyadors el dimarts 12 de gener. S’avisarà als 

guanyadors via e-mail i s’informarà públicament a través de la pàgina web i xarxes 

socials de l’Ajuntament de Palamós.  

 

 

ORGANITZA: Ajuntament de Palamós i Fecotur 

 

OMPLIM DE MÀGIA ELS COMERÇOS DE PALAMÓS! 


