Comunicat
L’associació Sempervirens Mataró amb data 10 d’abril de 2021 ha comunicat les
següents bases pel concurs de jardineria.
BASES REGULADORES PER PARTICIPAR AL 1r
CONCURS DE JARDINERIA A LA CIUTAT DE MATARÓ

1. DESCRIPCIÓ:
L’Associació Sempervirens Mataró convoca el primer concurs de jardineria
Mataró Floreix englobat dins de la setmana de la Natura de Mataró.
El concurs es realitzarà en diferents espais públics de la ciutat.
2. DATES DE CELEBRACIÓ:
La setmana de la Natura es celebra del 22 de maig al 6 de juny. El concurs
es realitzarà del 29 al 6 de juny.
3. PARTICIPANTS:
Dirigit a professionals del sector de jardineria , entitats i institucions i
escoles de jardineria.

DRETS
- A rebre informació, suport i orientació.
- Disposar d’ acreditació.
- A estar assegurats contra accidents derivats directament de l’ exercici de
les activitats directes.
- Realitzar les activitats en condicions de seguretat i higiene.

COMPROMISOS
- Complir les indicacions de la organització.
- Acreditar ser del sector.
- L’ expositor es fa càrrec del manteniment del seu jardí-espai durant tots els
dies que duri l’ activitat.
- El participant es compromet a actuar de forma segura, tenir cura dels béns
materials dels espais, gestionar responsablement els recursos proporcionats.
- Tenir respecte a tercers.
- Atendre les indicacions de l’ Ajuntament a favor de l’ interès general.
- Complir la normativa vigent d’higiene i seguretat.

4. ESPAIS:

Els espais són els següents:
1- Plaça Espanya

8- Plaça del Peix

2- Pati del Café Nou.

9- Can Xammar

3- Casa Coll i Regàs *

10- Plaça de l’ Havana

4- Can Marchal

11- Plaça Forn del Vidre

5- Plaça de Cuba *

12- Plaça Santa Maria

6- Nau Gaudí

13- Fossar Xic

7- Plaça Santa Anna

14- Plaça de l’ Ajuntament

La relació dels espais es orientativa , pot estar sotmesa a canvis d’última
hora.
* Espais reservats a jardins verticals.
Els emplaçaments s’ atorgaran per concurs.

5. INSCRIPCIÓ:
El termini de presentació de les sol·licituds és el dia 30 d’ abril del 2021 a
les 20:00 H.
La sol·licitud està penjada a la web .
Inscripció per a despeses administratives : 50€.

6. PROCEDIMENT DEL CONCURS:
Els jardins hauran d’ estar muntats com a molt tard el divendres dia 28 de
maig a les 20:00 H.
- Els jardins romandran exposats des del dissabte dia 29 a les 12 :00
( inauguració ) fins diumenge dia 6 de juny .
- Es pot iniciar el desmuntatge dels jardins el mateix dia 6 a partir de les
20:00 h fins el dilluns dia 7 les 13:00 h.

- Els expositors són els responsables de recollir i netejar l’ espai , excepte el
material proporcionat per les brigades ( tanques, sorra , arquetes de llum i
aigua ).

El concurs serà valorat per un jurat compost per tres persones de reconegut
prestigi professional al sector.

7. PREMIS:
S’ atorgaran 3 premis
1r Premi 2500€
2n Premi 1500€
3r Premi 1000€

Tots els participants rebran un obsequi.
Qualsevol dels premis podrà ser declarat desert si els treballs presentats no
tenen el nivell de qualitat demanat.
8. NORMES D’OBLIGAT COMPLIMENT
No es permet la utilització de materials d’ origen sintètic ni natural que
comportin risc d’ incendi o de propagació de foc ( bruc , palla…).
S’ haurà de complir en tot moment el respecte a les normes cíviques de l’
espai ocupat ( accés lliure per a serveis d’ urgència i mobilitat urbana )
En cap cas es podrà fer ús d’ especies considerades invasores a Catalunya.
En cas d’ abandonament de l’ espai per part d’un participant quedarà exclòs
per a futures edicions.
La organització es reserva el dret a excloure a un participant pel no
compliment de les normes .

Gestionat :

Sempervirens Mataró dins dels actes de la setmana de la Natura organitzat
per Promoció Econòmica de l’ Ajuntament de Mataró.

