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Les Garrigues en Fl r
El Consell Comarcal de les Garrigues convoca el 2n
concurs comarcal per embellir els pobles de les
Garrigues, Les Garrigues en Flor, amb els pobles
que han manifestat la voluntat de participar-hi.
Aquest concurs s'emmarca dins del pla estratègic
comarcal Les Garrigues fent camí, dins de la
campanya per embellir els pobles i el paisatge de
les Garrigues, els principals objectius de la qual
són:
Encaminar a posar les bases per embellir els
pobles i el paisatge de les Garrigues com un
indicador de qualitat de vida per a la població
local. Un poble cuidat és un lloc més agradable per
viure-hi i transmet una millor imatge envers els
turistes.
Millorar la imatge dels pobles de les Garrigues
com un element d'atracció per a la població en
general i els turistes i prendre consciència del
valor de l'espai públic com un element de qualitat
de vida i atractiu turístic.
1- DURADA
Els espais han de romandre ornamentats i
exposats del 19 de maig al 3 de juny de 2018,
ambdós inclosos.

2- PARTICIPANTS
Hi poden participar tots els Ajuntaments i els
grups de veïns o persones a títol col·lectiu o
individual, establiments i comerços que
decorin els seus balcons, carrers, façanes i
entrades, amb flors i plantes naturals, dels
pobles que han manifestat la voluntat de
participar al concurs.

3- TERMINI I INSCRIPCIONS
Les inscripcions es poden formalitzar a cada
Ajuntament, en horari d'oficina
presencialment o per correu electrònic
emplenant la butlleta del concurs fins al 15
de maig. La butlleta també és al web del
C o n s e l l C o m a rc a l d e l e s G a r r i g u e s
www.ccgarrigues.com.
En formalitzar la inscripció es donarà un
distintiu, que haurà d'estar visible durant els
dies d'exposició del concurs i que servirà per
identificar els indrets que hi participen de
cada poble.
4-FUNCIONAMENT
El concurs consta de dues categories:
4.1. Una categoria per a ajuntaments.
L'ajuntament participa al concurs amb
l'ornamentació d'un espai públic del poble.

4.2. Una categoria per als veïns dels pobles, en la qual hi
ha 3 premis d'àmbit comarcal que decidirà el jurat i un
premi a la millor casa que es decidirà per votació popular:
- Premi al millor carrer (premi col·lectiu)
- Premi a la millor casa (premi individual)
- Premi a la segona millor casa (premi individual)
- Premi a la millor casa decidit per votació popular (premi
individual)
Els veïns que vulguin participar en el premi per votació
popular han d'enviar una foto de la seva ornamentació a
l'adreça electrònica ivan@ccgarrigues.com i hi han de fer
constar el nom del participant, el carrer i número de la
casa que hi participa i el poble. El termini acaba el 27 de
maig.
La votació es podrà fer a través del Facebook de Turisme
les Garrigues, Facebook.com/turisme.garrigues, fins a
l'11 de juny a les 9.00 h.
La foto presentada al concurs més votada guanyarà el
premi popular.
5- JURAT
El jurat encarregat de seleccionar els guanyadors estarà
format pel president del Consell Comarcal de les
Garrigues, dos tècnics del Consell Comarcal i dos
representants vinculats al món de la jardineria.
6- CRITERIS a valorar
Per a la concessió dels premis, el jurat valorarà els
aspectes següents:
1) Originalitat i impacte visual.
2) Composició i proporció.
3) Qualitat artística i disseny.
4) Harmonia de colors.

7- PREMIS
El jurat concedirà els següents premis:
-Un premi a un ajuntament (consistent
en una jornada tècnica sobre el paisatge
urbà).
-Els premis pels veïns dels pobles
(consistents en lots de productes de les
Garrigues i un detall que acreditarà el
premi que s'ha guanyat)
-Un premi per votació popular
(consistent en un lot de productes de les
Garrigues)

Paral·lelament es farà un concurs a
Instagram, en què la temàtica serà “les
flors”, organitzat pel Consell Comarcal
de les Garrigues. L'etiqueta per
identificar les fotografies serà
#LesGarriguesEnFlor2018. Les bases es
podran consultar al web del Consell
Comarcal de les Garrigues.
9- GUANYADORS
El veredicte del jurat es farà públic durant
el mes de juny, amb data i lloc per
d e t e r m i n a r, e n u n d e l s p o b l e s
guanyadors. Es notificarà amb suficient
antelació a través de la web del Consell
Comarcal de les Garrigues
(www.ccgarrigues.com)

