
 

 

 

 

BASES DEL CONCURS D’ESTABLIMENTS COMERCIALS DISFRESSATS CARNAVAL 2022 

1. Objecte i tema 

La Comissió de Festes i l’Ajuntament de Tremp convoquen un concurs d’establiments comercials 

disfressats. 

L’objectiu del concurs és premiar el treball dels comerciants que donen ambientació de Carnaval 

millorant així la imatge de festa de la ciutat.  

Es poden disfressar els comerços interiorment o els aparadors o ambdues coses. 

2. Participants 

Hi poden participar tots els establiments comercials de Tremp que s’hagin inscrit al concurs. 

Si un empresari disposa de diversos establiments, pot participar per cadascun dels seus establiments.  

3. Inscripcions i termini de presentació de sol·licituds 

A partir del 10 de febrer de 2022, s’obre el període d’inscripció  al concurs d’establiments comercials 

disfressats de Tremp.  

Les inscripcions son gratuïtes i es podran formalitzar a través del formulari:  

La data límit per realitzar les inscripcions és el 24 de febrer de 2022 a les 14h.  

4. Durada 

Els establiments comercials a concurs hauran de romandre decorats i visibles al públic dins del període 

comprès, entre el 26 de febrer i l’1 de març de 2022 (ambdós inclosos) 

5. El Jurat 

El jurat d’establiments disfressats estarà format per un/a membre de la Comissió de Festes, un/a 

membre dels escudellers i una persona professional de l’àmbit artístic. El jurat puntuarà segons els 

criteris de valoració: 

- Disseny, vistositat artística i elegància de l’establiment 

- Originalitat, maquillatge i màscares del personal 

- Dinamisme intern de l’establiment 

- Qualitat acústica, lluminosa i impacte visual de l’establiment 

 

6. Premis 

A tots els finalistes se’ls entregarà un diploma nominatiu en reconeixement del seu establiment 

decorat. 

• 1r Premi 300€ + emissió gratuïta d’una falca setmanal a la ràdio municipal durant 3 mesos 

• 2n Premi 200€ + emissió gratuïta d’una falca setmanal a la ràdio municipal durant 2 mesos 

• 3r Premi 100€ + emissió gratuïta d’una falca setmanal a la ràdio municipal durant 1 mes 



 

 

 
 

 

 

• Premi de públic: la foto més votada a Instagram rebrà 100 € + emissió gratuïta d’una falca 

setmanal a la ràdio municipal durant 1 mes. 

Per participar al premi del públic, cal que l’establiment enviï una foto al correu 

culturaifestes@tremp.cat fins al dia 26 de febrer a les 14h. Totes les fotos rebudes seran penjades 

a l’Instagram de la Comissió de Festes @comifestesdetremp a les 17h del dia 26 de febrer i tothom 

qui vulgui podrà participar posant m’agrada a la foto del seu establiment preferit.  

Si algun establiment, el dia 26 de febrer a les 14h no ha enviat la foto, no podrà participar al premi 

del públic, només rebrà la valoració del jurat. 

El dia 1 de març es comptabilitzaran els m’agrada i es farà públic la foto més votada. 

Entre tots els participants al vot popular es sortejaran 100€ en vals a bescanviar a les botigues de Tremp. 
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