
 

NOTA DE PREMSA 

La situació actual no ha permès l’assistència de públic a l’entrega de 
premis dels millors aparadors del Nadal de 2020 

La Cambra entrega els premis del 23è Concurs 
d’Aparadors de Nadal en format reduït i presencial 

 El primer premi, atorgat a la botiga Mítics, consisteix en un estudi per a 
l’obtenció del label “Andorra Comerç Excel·lent”, i ha estat recollit per 
Joan Prat, Director, i Montse Gené, cap de l’equip d’aparadoristes de Via 
Moda 

 L’accèssit, premiat amb un forfet d’esquí de temporada, ha estat pel 
Centre Comercial Illa Carlemany, i ha recollit el premi Andreu Invernon, 
responsable de màrqueting i comunicació 

 L’acte ha comptat amb l’assistència dels guanyadors, del Ministre de 
Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i del President de la 
Cambra 

 

Andorra la Vella, 19 de gener de 2021. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis ha 
realitzat avui l’entrega de premis del 23è Concurs d’Aparadors de Nadal, un acte en 
format reduït i presencial en el qual han participat els guanyadors, el Ministre de 
Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i el President de la Cambra. L’evolució 
de la situació epidemiològica i sanitària causada per la COVID-19 ha obligat la institució 
a cancel·lar el tradicional acte de lliurament del concurs d’aparadors de Nadal, que 
s’havia fet cada mes de gener, i de manera ininterrompuda, durant 22 anys.  

Enguany, l’establiment amb el millor aparador del Principat al Nadal de 2020, ha estat 
la botiga Mítics, d’Escaldes-Engordany, premiada amb un estudi complet per a 
l’obtenció del Label “Andorra Comerç Excel·lent”. Ha recollit el premi Joan Prat, Director, 
i Montse Gené, cap de l’equip d’aparadoristes de Via Moda.  

El jurat ha destacat el fet que l’escenari transmetés un ambient de Nadal blau, visible 
des de molts metres de distància gràcies a la seva excel·lent il·luminació. Així mateix, ha 
considerat que el muntatge suposava un equilibri de decoració i exhibició del producte, 
minimalista però, alhora, molt impactant. En aquest cas, els objectes descansen de 
manera individual dins d’un mobiliari aeri lluminós, on la il·luminació crea un gran efecte 
i una harmonia que sorprèn l’espectador.  



 

NOTA DE PREMSA 

L’accèssit, premiat amb un forfet d’esquí de temporada per gentilesa de Ski Andorra,  ha 
estat pel Centre Comercial Illa Carlemany, i ha estat recollit per Andreu Invernon, 
responsable de màrqueting i comunicació.  
 
Es tracta d’un muntatge de grans dimensions, en el qual la decoració es reparteix de 
manera dominant per tot l’espai del centre, creant una pluja de llum. Al centre de l’espai, 
un muntatge virtual del Pare Noel ha fet que els infants hagin puguin gaudir de la màgia 
del Nadal, tot respectant les mesures sanitàries actuals.   

Altres premis temàtics 

Els premis temàtics, consistents en un sopar per dues persones Al Roof Top Van de 
l’hotel Fènix gràcies a Daguisa Hotels, han estat:  
 

 Premi a l’originalitat: Pizzeria Primavera, d’Andorra la Vella 
 Premi a l’impacte comercial: Pastisseria Estopiñan, d’Escaldes-Engordany 
 Premi a la qualitat artística: Calçats Albert, d’Andorra la Vella 
 

Així mateix, el premi temàtic a l’aparador més Sostenible, concedit per Andorra 
Sostenible i consistent en una panera de productes ecològics i de proximitat, ha estat 
per Petit Albert, d’Andorra la Vella.  

Enguany, la Cambra ha comptat amb la participació d’UNICEF amb un premi especial en 
forma de panera de productes ecològics i de proximitat, concedit per Morabanc a 
l’aparador temàtic “UNICEF: REIMAGINEM un món millor per als infants”, amb 
l’harmonia cromàtica del color blau.  L’establiment guanyador d’aquest premi ha estat 
CAD2 decoració, d’Andorra la Vella. A més, per a tots els aparadors que s’han decorat 
amb aquesta temàtica,  Morabanc ha aportat 100 € a UNICEF. 

Durant l’acte, el President de la Cambra ha volgut agrair la xifra de participants en 
aquesta edició, un total de 75 inscrits, la seva implicació en un any tant atípic, i la bona 
acollida a la crida de la Cambra de portar la il·lusió del Nadal a Andorra gràcies als seus 
aparadors. “Sabem que aquest any ha estat especialment difícil per als establiments i 
botigues del país. Per això volem posar en valor la seva feina d’embellir els aparadors de 
la ciutat i portar el Nadal a Andorra”, explica Miquel Armengol, president de la Cambra. 

 

 



 

NOTA DE PREMSA 

Per aquest motiu, la Cambra ha volgut obsequiar tots els establiments participants amb 
una entrada als cinemes Illa Carlemany, gràcies a la col·laboració de Cinemes Illa 
Carlemany, i amb un val d’un 10% de descompte per a qualsevol dels cursos de catàleg 
oferts per la Cambra durant l’any 2021.  

Així mateix, i en exclusiva per a tots els establiment participants, el proper 26 de gener 
a les 15 h,  l’ aparadorista Marc Argensó farà un webinar sota el títol “Planifica el teu 
aparador de forma eficaç”. 

 
Recordem que encara es poden veure els aparadors participants a: 

 Instagram (https://www.instagram.com/aparadorsnadal/)  
 Web de la CCIS (https://ccis.ad/aparadorsnadal/)  

 

 

Per a més informació:  

 
CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS D’ANDORRA 

Tel. 00376-809292  

www.ccis.ad 


