
Bases del I Concurs de Festa Major 
de decoració de carrers 

 

 L’Ajuntament de Seròs, organitza el I Concurs de decoració de carrers per la Festa 
Major 2022. 

 La finalitat del concurs és la recuperació de la tradició de decorar els carrers amb 
paperets, cintes, garlandes, fanalets i qualsevol idea que la imaginació permeti 
plasmar en un carrer aportant, així, llum i color als carrers del nostre poble durant els 
dies de Festa Major. 

 La inscripció al concurs és gratuïta i es pot fer fins el dia 20 d’agost. 

 Els carrers interessats en participar, hauran d’inscriure’s a les oficines municipals 
indicant el nom del carrer, el nom i cognoms del representant del carrer i un telèfon 
de contacte. 

 L’Ajuntament de Seròs aportarà a cada carrer inscrit una quantitat de serrells de 
colors proporcional a la longitud del carrer. 

 Els carrers participants hauran d’estar decorats com a molt tard el dimecres 7 de 
setembre al migdia.  

 Durant els dies de Festa Major el jurat, format per persones no vinculades al poble 
de Seròs, farà la valoració dels criteris establerts de tots els carrers inscrits. La decisió 
del jurat serà inapel·lable. 

 Es valorarà la vistositat de la decoració, l’atracció visual i l’originalitat.  

 El resultat es farà públic el diumenge 11 de setembre durant els actes de la Festa 
Major, a les xarxes socials i a la web municipal. 

 Amb el concurs es vol fomentar el comerç local. Els premis estaran format s per lots 
de productes adquirits en comerços del municipi necessaris per la realització d’un 
àpat amb els veïns del carrer. En total s’atorgaran 3 premis guanyadors:  

 1r Classificat: Lot de productes valorats en 300€ 

 2n Classificat: Lot de productes valorats en 200€ 

 3r Classificat: Lot de productes valorats en 100€ 

 Els premis no podran ser bescanviats pel seu import en efectiu. 

 Els guanyadors del premi podran passar a recollir el lot a partir del divendres 16 de 
setembre. 

 


