FIRA DEL VAPOR 2019
Concurs d’aparadors del comerç local de Sant Vicenç de Castellet
L’objectiu de l’UBIC es potenciar i dinamitzar el comerç a tots nivells. La Fira del Vapor —de recreació
històrica, ambientada en la vida quotidiana de Sant Vicenç a finals del segle XIX i principis del XX– és un bon
aparador per donar a conèixer l’activitat comercial. Per tal d’ambientar i que les botigues siguin una part
més integrades a la Fira creiem amb la necessitat de fomentar el premi al millor aparador de recreació
històrica, una bona manera també per fer més atractius els nostres aparadors al visitants i que no passin
desapercebuts.

Bases:
1. Participació: Al concurs hi podran participar comerços amb local a Sant Vicenç de Castellet, siguin
membres o no de la UBIC Sant Vicenç de Castellet, però amb domicili fiscal al mateix municipi. Amb
independència de la seva forma jurídica i legalment constituïts.
2. Ambientació històrica: L'aparador ha d'estar inspirat en el període històric de 1885 a 1920, cal tenir en
compte la zona geogràfica on som i les peculiaritats d'aquesta, durant aquest període de temps. Es té plena
llibertat quant a la tècnica i estil. L'aparador no té perquè tenir una relació directe amb l'activitat
econòmica de l'establiment.
3. Presentació de les sol·licituds: Les sol·licituds de participació al concurs, s’han de presentar enviant un
correu electrònic a ubic@santvicomercial.com. El període de presentació de candidatures és el comprès
entre l’1 i el 15 de maig del 2019. La documentació que s’ha de presentar és la següent:
a) Sol·licitud de participació
b) Breu fitxa descriptiva de l’aparador amb el concepte a transmetre i la seva materialització
. Muntatge de l’aparador: L’aparador ha d’estar muntat abans del 15 de maig, per tal de fomentar i
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dinamitzar la Fira.
5. Jurat: Per resoldre el procediment de concessió dels premis objecte de la present convocatòria es
comptarà amb un jurat que estarà compost pel guanyador de l’any anterior, un membre d’una entitat
relacionada amb el món de l’art, un representant del món del disseny o de l’art i un membre d’una entitat
cultural. La decisió del jurat serà inapel·lable. El jurat té dret a fer menció especial a un aparador no
guanyador, si així ho decideix, per criteris de qualitat.
6. Criteris:El jurat, per tal d’avaluar els aparadors dels comerços i atorgar el premi es valorarà:
a) La correcta transmissió del concepte presentat en la fitxa d’inscripció.
b) L’ambientació
c) La dificultat tècnica.
d) La creativitat i originalitat del aparador.
e) L’ impacta social i o comercial.

7. El jurat consensuarà quins són els guanyadors dels Premis segons els criteris de valoració establerts en
aquestes bases.
8. Premi: El premi al millor aparador de la 11ª. Fira del Vapor consistirà en publicar la fotografia de
l’aparador de la botiga al programa de Festa Major d’Estiu 2019 Els guanyador del concurs se’ls hi farà
lliurament d’un diploma acreditatiu i un premi en metàl·lic de 200€. L'establiment guanyador del premi se li
donarà un distintiu per exposar al seu aparador i es farà una fotografia de l'aparador perquè en quedi
constància. El premi es comunicarà al públic i es lliurarà el diumenge 19 de maig a les 20 h a la Plaça de
l’Ajuntament.
9. Disposicions complementàries: Es garanteix que qualsevol documentació i informació proporcionades
pels participants en aquest certamen serà tractada amb la màxima confidencialitat. Correspondrà a UBIC, la
facultat de resoldre qualsevol qüestió que es pugui presentar en relació amb la interpretació d’aquestes
bases. I es reserva el dret de propagar o difondre les imatges o la reproducció dels aparadors premiats.

Sant Vicenç de Castellet, 29 d’abril de 2019

