
CARNESTOLTES DE RIPOLL 8, 9 i 10 DE MARÇ DE 2019

III CONCURS D’APARADORS 

De l’1 al 8 de març, portem a les xarxes socials la votació del concurs d’aparadors de
carnestoltes.

Inscripcions fins el 28 de febrer de 2019

Bases

1. Poden participar al concurs d’aparadors, tots els establiments del municipi de Ripoll.
2. El  concurs  premiarà  a  l’aparador  millor  ambientat,  dins  la  temàtica  general  del

Carnestoltes,  i  el  premi consisteix  en un  trofeu,  un  anunci  gratuït  de mitja  pàgina al
programa de la Festa Major de Sant Eudald 2019 i un sopar per a dues persones.

3. Els aparadors hauran d’estar engalanats de l’1 al 10 de març de 2019, ambdós inclosos.
4. Es facilitarà un distintiu per a tots els  establiments participants que acreditaran la seva

participació al concurs, i que haurà de ser exposat a l’aparador durant tot el període de
durada del concurs. 

5. L’elecció de l’aparador guanyador es farà a través de votació popular a les xarxes socials i
la  visita  d’un  jurat.  Del  recompte  de  número  de  likes de  la  votació  popular  i  de  la
deliberació  del  jurat  en  sortirà  una  puntuació,  que  sumades,  donaran  el  resultat  de
l’aparador guanyador. 

6. Votació popular: es portarà a terme entre els dies 1 i 8 de març de 2019.
 La votació popular fa enguany un salt substancial passant per a les xarxes socials, en

un  intent  de  facilitar  la  participació.  Qui  ho  desitgi  podrà  votar  a  través  de
Facebook i de Instagram. El millor aparador decidit pel públic només caldrà clicar
a la foto de l’aparador i dir m’agrada 

7. Jurat: durant la setmana del concurs, el jurat valorarà l’aparador sota criteris d’originalitat,
elaboració, disseny i relació amb el producte de l’establiment comercial.

8. El veredicte es farà públic el dissabte, 9 de març a la mitja part del Ball de Carnestoltes,
que es realitzarà a partir de la 1h al Pavelló Municipal d’Esports de Ripoll.

9. El període d’inscripció és fins el 28 de febrer de 2019, es pot formalitzar posant-se en
contacte amb l’Ajuntament de Ripoll  972714142 o amb la Unió de Botiguers de Ripoll e-
mail: ubr@uier.org  WhatsApp: 658963856 o telèfon 972703111. 

10. La participació al concurs suposa l’acceptació de les bases. 

Unió de Botiguers
Ripoll, 13 febrer 2019
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