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FIRA MODERNISTA 2019
11 i 12 DE MAIG

BASES
XIII CONCURS D’ENGALANAMENT DE
CARRERS: Montse Prat
L’Ajuntament de Terrassa, juntament amb terrassacentre convoca el XIII Concurs
d’engalonament de carrers del centre històric, dins dels actes de la 17ª Fira Modernista de la
ciutat, amb el principal objectiu d’aconseguir una ambientació i decoració dels espais on es
desenvolupa la Fira, el més aproximada possible a l’època del modernisme, on el bon gust i el
rigor històric es complementin per a la consecució d’aquest clima de finals del segle XIX, i principis
del XX. A tal fi, es tindrà en compte tant la decoració i ambientació del carrer, com de les façanes,
dels aparadors comercials, així com del vestuari dels propis veïns i veïnes.

1. Tema
L’ambientació d’un carrer inspirat en la temàtica modernista.

2. Participants
La participació és oberta a tots els carrers que es trobin situats a l’entorn immediat de l’espai on es
realitza la Fira Modernista.
3. Inscripcions
La inscripció al concurs és gratuïta i es formalitzarà a través de terrassacentre, a la seva seu del
C. Gavatxons, 9 1er pis – Terrassa Tel. 93 780 89 92. També es podrà sol·licitar per correu
electrònic a info@terrassacentre.com. La inscripció s’haurà de fer des de l’1 de maig fins al dilluns
anterior a la celebració de la fira. Enguany el termini és de l’1 al 6 de maig.
La participació en el concurs suposa l’acceptació de les bases.
4. Durada
El carrer haurà de romandre ambientat com a mínim els dos dies de la Fira, des del seu inici, el
dissabte a les 10 hores fins a la seva finalització, el diumenge, a les 21 hores.

5. Jurat
El jurat estarà format per representants de:
- L’Organització de la Fira
- terrassacentre

6. Visita
El Jurat visitarà els carrers al llarg dels dos dies de la Fira Modernista.
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7. Criteris de valoració
Els criteris de valoració del jurat seran:
- l’originalitat
- la utilització de material d’època (original o rèplica)
- el disseny i la qualitat artística
- el grau de vinculació al tema del Modernisme
- el grau d’implicació dels establiments del carrer

8. Veredicte del jurat
Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables.
El veredicte es farà públic el dia i l’hora prevista per al lliurament de premis durant la setmana
posterior a la fira.

9. Premi
El millor carrer engalanat guanyarà el premi Montse Prat i un publireportatge especial a la premsa
local.
El lliurament de premis tindrà lloc la setmana següent de la Fira Modernista.

10. Informació
terrassacentre
Carrer Gavatxons, 9 – 1r pis
08221 Terrassa Tel. 93 780 89 92
info@terrassacentre.com
http://www.terrassacentre.com

