VEREDICTE

Membres del Jurat:
Sr. Josep Ma. Mangot, representant del Club de Màrqueting
Sr. Javier Gómez, representant del Centre Andorra Sostenible
Sra. Laia Maestre, membre del Ple de la Cambra
Sr. Joan Anton Garcia, inspector de Comerç i Consum de Govern
Sr. Pep Aguareles, cap de l’Escola d’Art del Comú d’Andorra la Vella
Sr. Marc Argensó, professor de Visual Merchandising i Aparadorisme de El Corte Inglés
i l’Institut Europeu de Disseny (IED)
Sra. Pepita López, representant de la Cambra i secretària del Jurat

D’acord amb les bases del concurs, tot recordant que el missatge fonamental ha de ser
el Nadal, el Jurat ha considerat com a qualitats bàsiques l’Originalitat, l’Impacte
Comercial, la Qualitat Artística, la coherència de l’aparador envers la botiga i el
Respecte pel Medi Ambient.
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APARADORS DE NADAL

PREMI AL MILLOR APARADOR DEL PRINCIPAT
LOPTI-K
C/ Bra. Armengol, 10 – Andorra la Vella
Títol:
Missatge:

Qui creu, el veu!
El Nadal és una època d’il·lusions, plena de màgia.
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Comentari general:
Aparador de grans dimensions, amb molta il·luminació i una gran composició, amb una
decoració força tradicional i un resultat impactant. S’aprecia una gran planificació i una
estratègia de muntatge molt ben conceptualitzada.
El conjunt d’elements nadalencs està molt ben col·locat, de manera que crea una
expectativa, o una incògnita, que desperta l’interès del client o vianant i fa que es pari
davant de l’aparador per observar tots els detalls. És una creació molt original i molt
ben executada.
•

Impacte comercial: És un aparador ben proporcionat i la seva ubicació dins
d’un carrer gran i comercial, afavoreix aquest bon resultat. Té molta llum
exterior, així com la pròpia de l’establiment, i això ens permet veure’l des de ben
lluny.

•

Qualitat artística: A primera vista, s’aprecia la gran tasca de l’artista en la
col·locació i l’execució del muntatge. És nota que hi ha hagut una gran
planificació del projecte, tant pel que fa a la idea com en el procediment a
utilitzar en la col·locació dels materials.

•

Originalitat: Dins un ambient de caire conservador, tant els elements
decoratius com el motiu del muntatge, provoquen sorpresa, curiositat, intriga i
imaginació, mitjançant la col·locació dels diferents objectes decoratius que fan
que sigui molt original.

•

Respecte pel medi ambient: El material emprat per a la realització del
muntatge és perfectament reciclable i reutilitzable per a propers aparadors.

3

ACCÈSSIT
BETES I FILS
Av. Verge de Canòlich, 45 – Sant Julià de Lòria
Títol:
Missatge:

Una finestra al Nadal
La nostra finestra ens permet descobrir i gaudir del caliu i de l’emoció del
poblet de Nadal.
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Comentari general:
L’aparador esdevé tot un escenari d’un poble de Nadal, amb una coherència i una gran
composició. Els materials utilitzats són molt agraïts, estan treballats de forma artesanal
i es combinen amb elements decoratius naturals. A tot això hi hem de sumar l’impacte
comercial que s’aconsegueix mitjançant el muntatge realitzat al mateix vidre de
l’aparador.
•

Impacte comercial: La idea de cobrir tot l’aparador, deixant només un petit
espai transparent, fa que es percebi des de lluny, creï curiositat i que atregui la
gent per què s’acosti a observar-lo. Té un gran impacte comercial.

•

Qualitat artística: L’artista ha utilitzat els materials que es venen a la botiga,
aconseguint un efecte sorprenent, amb una bona elaboració, tècnica de treball i
execució.

•

Originalitat: L’escenari és un ambient tradicional i conservador, però el punt
fort el dóna l’originalitat de la perspectiva des del vidre de l’aparador.

•

Respecte pel medi ambient: L’escenari està creat, pràcticament en la seva
totalitat, amb materials tèxtils reutilitzats dels mateixos productes de la botiga,
transformats i treballats per fer un muntatge sostenible.
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PREMI A L’ORIGINALITAT
Establiments Nominats:

•
•
•

CENTRE ÒPTIC – C/ Bra. Riberaygua, 19 (Andorra la Vella)
FARMÀCIA GUITART – C/ Prat de la Creu, 59-65 (Andorra la Vella)
SANTOS ESPAIS INTERIORS - Baixada del Molí, 3 (Andorra la Vella)

GUANYADOR
SANTOS ESPAIS INTERIORS
Baixada del Molí, 3 - Andorra la Vella
Títol:
Missatge:

Al Nadal, cuinant regals
Nadal, moment de retrobament amb la família i els amics. Tothom ens
reunim al voltant d’una taula i gaudim d’àpats preparats amb el cor. Grans
regals que destil·len amor.

Comentari general:
És un aparador de dimensions generoses sense cap base ni fons per utilitzar com a
escenari. Això ho aprofita l’artista per fer un muntatge en suspensió a l’aire. En aquest
cas ha creat un ambient nadalenc amb una bona execució i un decorat sorprenent i
molt elegant. És realment una exposició molt original.
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PREMI A L’IMPACTE COMERCIAL
Establiments Nominats:

•
•
•

APARCAMENT VINYES – C/ Prat de la Creu, 46-52 (Andorra la Vella)
OPCIONS + – Av. Meritxell, 87 (Andorra la Vella)
TOTLED – Antic Camí Ral, 22 (Andorra la Vella)

GUANYADOR
OPCIONS +
Av. Meritxell, 87 - Andorra la Vella
Títol:
Missatge:

Frozen Christmas
---

Comentari general:
Majestuós escenari dins un establiment que, per les seves grans dimensions, pot
complicar l’execució de la decoració. En aquest cas, l’espectacular caiguda de llums,
decoració de nadal i neu, impacten visualment des de molts metres de distància, de
manera que, coordinant els maniquins i executant una bona composició l’escenari
esdevé impactant.
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PREMI A LA QUALITAT ARTÍSTICA
Establiments Nominats:

•
•
•

BETES I FILS – Av. Verge de Canòlich, 45 (Sant Julià de Lòria)
BIBLIOTECA DEL PAS – Av. del Consell General, s/n (Pas de la Casa)
TESSART – C/ Dr. Nequi, 9 (Andorra la Vella)

GUANYADOR
TESSART – C/ Dr. Nequi, 9 (Andorra la Vella)
Títol:
Nit d’il·lusions
Missatge:
L’aparador mostra referents que tots tenim d’aquestes dates: esquiar,
Pare Noel, regals, neu... però tenint en compte que en el nostre interior, sobretot els
nens, el que tenim són il·lusions pels presents que puguem rebre.

Comentari general:
En un aparador de petites dimensions, s’ha aconseguit recrear tot un escenari de
Nadal. Es nota la feina preparada i pensada amb antelació. Bona organització i
composició artesanal dels diferents espais, amb un escenari final molt ben aconseguit i
agradable a la vista.
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PREMI A LA TEMÀTICA “POBLET DE NADAL”
Establiments Nominats:

•
•
•

GRANS MAGATZEMS PYRÉNÉES – Av. Meritxell, 11 (Andorra la Vella)
PETIT ALBERT – Av. Príncep Benlloch, 8 (Andorra la Vella)
TESSART – C/ Dr. Nequi, 9 (Andorra la Vella)

GUANYADOR
GRANS MAGATZEMS PYRÉNÉES – Av. Meritxell, 11 (Andorra la Vella)
Títol:
Missatge:

Fabriquem il·lusions
Il·lusions de Nadal. La fàbrica del Pare Noel, amb els menairons, està
creant joguines per donar alegria i somriures a tots els nens del món.

Comentari general:
L’aparador té un espai força generós per poder distribuir escenaris diferents, amb una
bona composició i una il·luminació excel·lent. S’aprecia una gran ambientació de festa i
d’il·lusió representada pels menairons, enfeinats en l’elaboració de les joguines que es
repartiran als infants durant aquestes festes. Gran escenari d’il·lusions de Nadal.
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AMBIENTACIÓ DE NADAL
PREMI A LA MILLOR AMBIENTACIÓ DE NADAL
HOTEL ESQUÍ PLAZA
Ctra. General, s/n (Canillo)
Títol:
Missatge:

Nadal a l’Hotel Esquí Plaza
---

Comentari general:
Gran ambientació nadalenca pràcticament en tots els racons de l’hotel. Sintonia
perfecta, realitzada amb la decoració i els materials naturals del mateix hotel, com ara
la fusta i la pedra de les llars de foc, creant un autèntic escenari de Nadal i un viatge
en el temps. Cada sala té els seus detalls escollits segons el tipus de servei i totes
tenen entre elles una excel·lent coordinació d’elements decoratius, que es van repetint
a cada racó perfectament col·locats.
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ACCÈSSIT
CENTRE COMERCIAL ILLA CARLEMANY
Av. Carlemany, 70 (Escaldes-Engordany)
Títol:
Missatge:

Illa Carlemany, on es cou el Nadal d’Andorra
---

Comentari general:
Dins un espai completament obert s’aprecia un gran muntatge central que destaca
entre les decoracions dels diferents locals comercials que hi ha al voltant. L’artista
decideix col·locar unes cortines de llum de grans dimensions combinades amb unes
boles de Nadal gegants i aconsegueix, així, que l’escenari sigui espectacular. La
col·locació d’un arbre de Nadal gegant al bell mig del centre comercial i els detalls dels
diferents racons nadalencs, fa que es creï un ambient molt càlid i festiu.
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PREMI A LA MILLOR AMBIENTACIÓ DE NADAL D’ANDORRA LA VELLA
HOTEL PLAZA
C/ Maria Pla, 19-21 (Andorra la Vella)
Títol:
Missatge:

Nadal a l’Hotel Plaza
---

Comentari general:
En un espai majestuós per la seva immensa distribució, s’alcen sis pisos exquisidament
decorats de Nadal. L’espai central permet que la vista es perdi en una màgica mirada
fins el cel. Observant, i aturant-nos a cada pis, podem gaudir de la decoració,
especialment atractiva a la vista, gràcies a la màgia de les llumetes que decoren cada
barana. Ens acompanya una lleugera foscor càlida, resultat d’una encertada intensitat
lumínica que ens regala tot l’hotel. Quan baixem la vista de nou, acabem aquest viatge
amb un arbre de Nadal, decorat amb el mateix gust, col·locat en el raconet del “hall” i
acompanyat per una elegant taula decorada de Nadal, al bell mig de l’hotel.
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