14è Concurs de decoració de façanes
Programa d’activitats
Dijous 12 de juny a les 18h,

Taller de Plantes aromàtiques
Núria Giol
A l’Associació de Veïns del Centre, c/ Magatzem 37
Dijous 26 de juny a les 18h,

Xerrada ‘La funció ambiental dels arbres a la ciutat’
Gregori Muñoz-Ramos
Al Centre Cívic de Dalt la Vila, c/ Germà Bernabé 1-7
Dissabte 28 de juny,

Guarniment de la façana de l’Escola de Mar a la Rambla
El Club de la llana
Dissabte 28 i diumenge 29 de juny,

· Itinerari per a les façanes participants en el concurs
i la mostra
· Instal·lació floral al c/ de la Costa
Ricard Carnicero i Dionís Orrit
·

Exposició de plantes singulars al Centre Cultural del Carme.

Diumenge 29 de juny, al matí, al c/ de la Mercè,

· Catifa de flors
· Paradeta d’intercanvi de plantes, esqueixos i llavors.
·

Porta les plantes que tinguis i fes intercanvi i amistats...
Entrega de premis del concurs de façanes a les 11h

Bases del concurs
Es tracta de decorar les façanes amb plantes i/o altres elements que considereu.
El concurs es durà a terme el proper dissabte 28 de juny.
PARTICIPACIÓ I INSCRIPCIONS
Hi poden prendre part tots els veïns i veïnes de l'àrea del centre en el sentit més
ampli (Dalt la Vila, Casagemes...) que disposin de façanes que donin a algun carrer
d'aquestes zones, tant sigui en planta baixa com en un dels pisos.
La decoració s'haurà de poder veure sense problemes des del carrer i mantenir-la, a
ser possible, dissabte tot el dia i diumenge al matí.
La inscripció serà fins el 13 de juny.
Per correu electrònic: avcentre@telefonica.net
Per telèfon: 93 3892884 / Neli
Personalment: al local de la A.V. del Centre, C/ Magatzem 37, de 17 a 20h.
A les floristeries i entintats col·laboradores.
CATEGORIES
· Façanes
· Balcons o finestres
· Carrers i participació col·lectiva
PREMIS
3 premis i menciones especials que determinarà el jurat.
JURAT
Estarà format per persones de l'àmbit veïnal, del món de la jardineria, de
l'arquitectura i/o de la decoració.
ALTRES DETERMINACIONS
La participació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases. L'
organització queda facultada per resoldre qualsevol imprevist, segons el seu criteri.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
NOM: ………………………………………………………………………………………………………….
ADREÇA: ……………………………………………………………………………………………………
TELÈFON: ……………………………………………………………………………………………………
CORREU: …………………………………………………………………………………………………….

Concurs de decoració

Organitzen:

de façanes

Associació de Veïns
de Dalt la Vila

28 de juny de 2014

Col·laboren:

L’Associació de Veïns del Centre i l’Associació de Veïns de Dalt la Vila
convidem a tot el veïnat a una nova edició del concurs de decoració
de façanes.

Fem de Badalona un gran badiu!
Anima’t i participa-hi!

És una proposta perquè l’estímul de guarnir façanes, balcons i
finestres ens porti a tenir plantes tot l’any. Per convertir Badalona en
un gran Badiu, on les plantes i les flors tinguin un paper més vistós i
ens facin sentir a tots que vivim en una ciutat més humana i
acollidora.

Fem de Badalona un gran badiu!
Anima’t i participa-hi!

