Concurs Encén el Nadal 2015
COMUNICAT ALS / LES PARTICIPANTS
Benvolguts i Benvolgudes
L’Ajuntament de Barcelona té en marxa la 2a Edició del concurs “Encén el Nadal”, mitjançant el qual s’ha
convidat a professionals i estudiants a fer arribar les seves propostes creatives per a il·luminar dos
carrers de la ciutat en la campanya nadalenca.
El període de participació del concurs va finalitzar el 31 de Maig amb un total de 53 propostes.
Actualment, i després d’unes setmanes de retard sobre el calendari previst amb motiu del relleu en
l’equip de govern municipal, reprenem l’activitat del concurs.
Des de l’Ajuntament de Barcelona s’ha decidit continuar amb el procediment previst a les bases i premiar
els dos projectes guanyadors, en categoria novell i professional, per al reconeixement de tots els
professionals compromesos que heu presentat les vostres propostes.
Tanmateix s’ha decidit que aquests projectes guanyadors d’ ”Encén el Nadal 2015” per a ser produïts i
instal·lats, hauran de seguir el mateix procediment establert que la resta de carrers, mitjançant la
convocatòria de subvencions a l’enllumenat. Per tant, no es produiran ni instal·laran amb un finançament
específic complementari al ja existent de l’Ajuntament de Barcelona.
Una decisió acord amb les noves línies de treball que proposa el consistori en relació al Nadal, on es
buscaran noves formes d’apropar les festes nadalenques a la ciutadania amb activitats participatives
lúdiques i culturals, i on el protagonisme no residirà tant en la Il·luminació dels carrers.
Per tant, en el cas que alguna de les associacions de comerciants de la ciutat mostri interès per produir i
instal·lar els projectes guanyadors d’ ”Encén el Nadal 2015”, l’Ajuntament de Barcelona valorarà cedir el
disseny d’aquests perquè pugui ser implementat en algun dels carrers de la ciutat, seguint els
procediments habituals.
Els propers passos del concurs seran doncs, fer un canvi de les bases legals per actualitzar els nous jurats
(degut al canvi dels equips de govern del consistori) i a continuació, organitzar el procés de votacions,
primer del Comitè Tècnic i després del Jurat Presencial, a partir del mes de setembre.
Us agraïm la vostra participació al concurs “Encén el Nadal 2015” i us desitgem molt sort amb les
propostes presentades.

Moltes gràcies i salutacions cordials

Sr. Miquel Ortega Cerdà
Comissionat de Comerç, Consum i Mercats
Ajuntament de Barcelona

