
BASES DEL 1r CONCURS DE LA “SABATETA D’ARENYS” 

OBJECTE I CONDICIONS 

 L'objecte d’aquest concurs és promoure que els arenyencs coneguin 

una planta típica de la nostra població i ajudin a la seva conservació 
i difusió.  

 Poden participar-hi totes aquelles persones aficionades a les 

orquídies que tinguin en propietat Sabatetes d’Arenys 
“paphiopedilum insigne”. 

 Cada participant pot presentar tantes torretes de Sabatetes d’Arenys 
que vulgui en les dates previstes a l’apartat Calendari.  

 Els premis als que opten els participants són: 
o A la planta més espectacular. 

o A la torreta amb més flors. 
o Al millor conjunt de torretes. 

CALENDARI 

 El dimecres 15 de gener de 2020, d’11h a 14h i de 16h a 18h, s’han 

de lliurar les plantes a l’espai expositor situat a la sala 1 d’octubre 

(Sala Polivalent) del C.C.Calisay. 
 El dijous 16 de gener de 2020, si el participant ho creu convenient, 

podrà venir a fer el muntatge de les seves torretes d'11h a 14h  i de 
les 16h a 18h. 

 La Mostra es durà a terme a la sala polivalent del C.C.Calisay 
d’Arenys de Mar el divendres 17 (*) i 18 de gener de 10h a 14h i de 

17h a 20h. i el diumenge 19 de gener de 10h a 14h i de 17h a 19h.  
 El dia 19 de gener de 2010 a les 19h, a la sala Polivalent del 

C.C.Calisay, es llegirà el veredicte del jurat i es procedirà al 

lliurament de premis.  
 El dia 19 de gener de 2020, de 20h a 21h, es podran recollir les 

sabatetes presentades al concurs. 

(*) dia reservat per grups escolars 

EL JURAT 

 El jurat estarà format per: 

o 3 persones vinculades a l’art floral 
o El regidor/a de Cultura i Fires que actuarà com a president, 

però sense vot. 
 El jurat podrà, discrecionalment, deixar deserts els premis si no 

assoleixen la qualitat mínima necessària.  
 Els criteris que el jurat tindrà en compte en el moment de la 

valoració de les plantes i flors seran els següents: 
o L’impacte visual de cadascuna de les plantes. 

o La conservació de les plantes.  



PREMIS 

 El premiats de cadascuna de les 3 categories rebran com a premi 

una almorratxa de Sant Roc i un punt de llibre fet de puntes. 

MOLT IMPORTANT 

 Per poder participar al 1r. concurs de la Sabateta d’Arenys cal 

omplir, abans del dia 14 de gener de 2020 el formulari que trobareu 
a la plana web de l’Ajuntament  

 La presentació de les sol·licituds de participació pressuposen el 
coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen. 

 Qualsevol dubte o reclamació serà atès pel jurat del concurs. 

Arenys de Mar, desembre de 2019 


