
Per a més informació 
Departament de Turisme i Reactivació Econòmica 

turisme@encamp.ad
turismepas@encamp.ad 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: 

Amb la col·laboració de: 
Consell 
Econòmic i  
Social del 
Pas de la Casa 

10 h a 13 h
La Caixeta
Espectacle de carrer

12 h
"Encantant Nadales"
Noa Ashti, Elias Porter i David Font
Actuació musical 

16 h a 19 h
La Caixeta
Espectacle de carrer

16 h
"Ninots i personatges 
de Nadal amb llaminadures"
Taller de Nadal gratuït 
Adreçat a infants

10 h 
“Boles de Nadal”
Taller de Nadal gratuït
Adreçat a infants

11 h
“L’arbre dels desitjos”
Conta contes

16 h
"Decoració nadalenca 
amb material reciclat"
Taller de Nadal gratuït 
Adreçat a infants

17 h
The Swing Girls
Actuació musical

 

Fira de Santa Llúcia a Encamp

Parades d’artesania i productes locals a la plaça de Sant Miquel durant 
tot el cap de setmana de 10 h a 19 h 

+376 653 200

II concurs 
d’aparadors i 
de decoració 

de Nadal

4 i 5 de desembre



 

 

Premis
 

II concurs d’Aparadors 
i de Decoració de Nadal

Bases del ii Concurs d’Aparadors
i de Decoració de Nadal

Categoria: (marqueu la categoria en la qual participeu) 

Adreça: 

Telèfon:

Correu electrònic:

Nom i cognoms / nom de l’establiment:

Per participar cal lliurar la butlleta a les oficines de Turisme 
d’Encamp o del Pas de la Casa abans del 15 de desembre de 2021

VALS de 20€ per als 100 primers participants
Els vals es recolliran, a partir del 22 de desembre, a les oficines de Turisme 
d’Encamp o del Pas de la Casa, en funció del lloc on s’ha fet la inscripció. 
Es podran bescanviar als establiments adherits i participants en el concurs. 

Categories 1-2-3-7 i 8:  450 euros al primer premi i 300 euros al segon 
premi. 
Categories 4-5 i 6: 250 euros al primer premi i 150 euros al segon premi. 
L’acte de lliurament de premis es durà a terme d’acord amb les mesures 
sanitàries de prevenció de la COVID19 i es publicaran les propostes 
guanaydores a les xarxes socials i als mitjans de comunicació. 

El Pas de la Casa

1- Comerços planta baixa
2- Locals comercials interiors
3- Restaurants i bars
4- Xalets 
5- Edificis  
6- Pisos i apartaments particulars
7- Hotels (zones comunitàries: recepció, menjador,...)
8- Hotels (zones exteriors) 

Autoritzo al Comú d’Encamp a incorporar les dades facilitades en aquesta butlleta, en un fitxer 
del comú per informar-me d’accions similars de promoció econòmica i embelliment de la parròquia. 

Ompliu la següent butlleta per a participar
És obligatori omplir tots els camps  

1. Pot participar tot establiment situat a la parròquia d’Encamp i qualsevol 
ciutadà resident a la parròquia. 
2. La decoració ha d’estar exposada, les seguents dates: des del 6 de 
desembre del 2021 fins al 6 de gener del 2022, com a mínim. 
3. Hi ha vuit categories en cadascuna de les viles, Encamp i El Pas de la 
Casa: 1.Aparadors/comerços planta baixa, 2.Locals comercials interiors, 
3.Restaurants i bars, 4.Xalets, 5.Edificis, 6.Pisos i apartaments particulars, 7.Ho-
tels (zones comunitàries: recepció, menjador, …), 8.Hotels (zones exteriors).
4. Les decoracions han de ser visibles des de la via pública a excepció de les 
categories 3 i 7.
5. En la valoració es tindrà en compte la creativitat, la composició, l’harmo-
nia i l’adequació en l’entorn. També és tindrà en compte per als concur-
sants d’edicions anteriors la modificació i/o innovació de la decoració.
6. Els guanyadors de les edicions anteriors no podran optar als mateixos 
premis de l’edició anterior sense la modificació de la decoració. 
7. El jurat, que estudiarà les propostes presentades a concurs durant els dies 
16 i 17 de desembre de 2021 estarà constituït per la direcció de Turisme i 
Reactivació Econòmica i una representació del Departament de Cultura, 
de l’Associació d’Empreses d’Encamp i del Consell Econòmic i Social del Pas 
de la Casa.
8. El comerços (categoria 1) participants en aquest concurs, entraran direc-
tament a participar al concurs d’aparadors de Nadal per a comerços d’An-
dorra que organitza la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra.
9.  El jurat tindrà en compte els “likes” de les publicacions a les xarxes socials 
amb l’etiqueta #femparroquiaencamp

Encamp

Com a comerç participant a aquesta campanya autoritzo a bescanviar vals de 20 €, 
editats pel Comú d’Encamp, en el meu comerç fins el 9 de gener del 2022.


