5. El tema del concurs és Guarneix el teu balcó, porta o finestra de casa teva, i
aparadors amb flors i plantes naturals o bé amb flors i plantes creades amb
material reutilitzable.
6. Només es pot presentar una fotografia per participant, ja sigui de balcó, porta o
finestra, i aparador. Les persones que vulguin participar al concurs i no tinguin
compte d'instagram podran fer-ho amb el compte d'una altra persona que no hi
participi.
7. Hi haurà tres premis per la fotografia del teu balcó, porta o finestra:
· 1r premi: 50€ en vals de descompte a bescanviar a les botigues associades
(ACESV) + 1 joc de la Laura + 1 val de 30€ per bescanviar en un establiment de
restauració de Vidreres de l'associació de comerciants.
· 2n premi: 30€ en vals de descompte a bescanviar a les botigues associades +
1 joc de la Laura + 1 val de 30€ per bescanviar en un establiment de restauració
de Vidreres de l'associació de comerciants.
· 3r premi: 20€ en vals de descompte a bescanviar a les botigues associades +
1 joc de la Laura + 1 val de 30€ per bescanviar en un establiment de restauració
de Vidreres de l'associació de comerciants.
S'escolliran 5 finalistes i tu amb els teus vots, escolliràs els tres premiats, essent
el 1r guanyador aquell que més m'agrades aconsegueixi i el succeiran el 2n i 3r.
8. Hi haurà un premi especial per a la fotografia de l'aparador:

festa
de les

flors

· Especial aparador: 1 val de 50€ per bescanviar en un establiment de
restauració de Vidreres.
S'escolliran 3 finalistes i tu amb els teus vots, escolliràs el guanyador que més
m'agrada aconsegueixi.
9. S'ha de ser l'autor de la fotografia. Es demanarà l'original.
10. Els participants autoritzen l'Ajuntament al dret d'imatge per a la difusió pública
de les imatges presentades a concurs.
11. El jurat pot declarar desert un o més premis, per baixa participació i/o baixa
quantitat de fotografies.
Organitza:

Col·labora:

Per a més informació

www.vidreres.cat

Vidreres

5 i 6 de Juny de 2021

PROGRAMACIÓ
,
De l 1 al 6 de juny
® Tot el dia. Concurs Instagram. Guarneix el teu balcó, porta o ﬁnestra de casa

teva i aparadors, amb ﬂors i plantes naturals o bé amb ﬂors i plantes creades
amb material reutilitzable. Veure bases.

Dissabte, 5 de juny
® 12.00h. Demostració d'Art Floral, a la plaça

Primer d'Octubre – places presencials limitades i
retransmissió en streaming al canal de Youtube de
l'Ajuntament de Vidreres. Per aprendre a fer
creacions pròpies amb diferents materials que
tenim a l'abast i que ens
proporciona la natura. S'utilitzaran tècniques
senzilles i bàsiques. A càrrec de Mònica Vilanova,
amb taller propi al Penedés, premiada com a
millor florista 2018 a l'Estat Espanyol i la 5a millor
artesana florista l'any 2017. Veure apartat inscripcions.
® 18.00h. Demostració de Cuina, a la plaça Primer

d'Octubre – places presencials limitades i
retransmissió en streaming al canal de Youtube de
l'Ajuntament de Vidreres. Elaboració d'un xarrup
de crema de pèsols amb flors; una amanida de
verdures, brots verds, oli d'herbes aromàtiques i
flors silvestres; bacallà amb
oli de cardamom i escabetx de flors; i de postres:
macedònia de fruites tropicals amb flors i roses. A
càrrec de Vanessa Pijuan, xef i encarregada del
Restaurant The Main de Vidreres. Veure apartat
inscripcions.

Diumenge, 6 de juny
® 17.00h. Concert de Primavera amb l'Orquestra Selvatana – 1a sessió. Plaça

Primer d'Octubre. Veure apartat inscripcions.(*)
® 19.00h.

C o n c e r t d e P r i m a ve r a a m b
l'Orquestra Selvatana – 2a sessió. Plaça Primer
d'Octubre. Veure apartat inscripcions.(*)

(*) Les dues sessions són la mateixa representació
musical.

Inscripcions, demostracions i concert:
® Truca al 972 85 00 67 o 972 87 50 70 del 31 de maig al 4 de juny. Places

limitades. Les demostracions s'enregistraran i es publicaran a les xarxes
socials i canals de comunicació de l'Ajuntament de Vidreres.
Atenció: La programació es pot veure afectada parcialment o en la seva totalitat
segons les resolucions, instruccions i criteris que es vagin acordant per part de les
autoritats competents en relació a la situació epidemiològica territorial.

Penja a Instagram la fotografia del teu balcó,
porta o finestra amb #Florsvidreres2021
Si ets comerç, també pots decorar el teu aparador i optar
al premi especial d’aparadors amb #Florsvidreres2021

Bases concurs instagram
1. Es podrà participar al concurs des de l’1 al 6 de juny.
2. Podrà participar al concurs tothom major d'edat de Vidreres amb compte a
Instagram.
3. Podrà participar qualsevol comerç de Vidreres, decorant el seu aparador per
optar al premi Especial Aparadors.
4. Els participants hauran de tenir en compte que el seu perfil haurà de ser públic,
seguir a @ajvidreres i que les imatges es publiquin amb l'etiqueta/ hastag
#Florsvidreres2021

