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L’acte es va haver de posposar a causa de la pandèmia 

La Cambra entrega els premis del 24è Concurs 

d’aparadors de Nadal  

• El primer premi, ha estat atorgat a l’Opti-k i el seu aparador titulat “El 

pare Noël i els Reis teletreballen” ha guanyat una inscripció gratuïta al 

proper Retail Tour a una ciutat Europea de referència 
• El premi finalista, ha estat concedit a Mephisto amb el títol “fantasia de 

Nadal” i ha estat premiat amb un forfet de temporada de Ski Andorra 

• L’acte ha comptat amb l’assistència del ministre de Presidència, 

Economia i Empresa, Jordi Gallardo. 

 

Andorra la Vella, 22 de febrer de 2022. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis 

d’Andorra ha fet entrega avui a les 15h dels premis del 24è Concurs d’aparadors a la seu 

de la Cambra de Comerç . L’acte, que estava previst pel dia 12 de gener, es va haver de 

posposar a causa de la situació de la pandèmia i pel mateix motiu s’ha concebut com un 

acte privat amb els guanyadors. Hem comptat amb l’assistència del ministre de 

Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo i el President de la Cambra de Comerç, 

Indústria i Serveis, Josep Maria Mas. També han assistit els patrocinadors Morabanc, Ski 

Andorra, Andorra Sostenible i Unicef que han lliurat els premis temàtics. 

L’Opti-k ha estat el guanyador del millor aparador de Nadal del Principat pel 2021 sota 

el títol “El pare Noël i els Reis teletreballen”. La botiga, situada a Andorra la Vella ha 

estat premiada amb una inscripció gratuïta pel proper Retail Tour a una ciutat Europea 

de referència.  

L’aparador destaca per la seva originalitat, que utilitza la tècnica de “fer volar” els regals 

de Nadal, de manera que sembla que travessen el vidre com si no hi hagués vidre. 

Segons el jurat l’estratègia de la composició i l’harmonia dels regals denota una gran 

preparació i anticipació en l’execució d’aquest aparador, escenari de sorpreses, molt 

original. 
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El projecte finalista que ha guanyat un forfet de temporada de Ski Andorra, ha estat la 

sabateria Mephisto amb l’aparador “Fantasia de Nadal”. 

Dins d’un escenari net, ample i molt ben distribuït, s’hi pot observar una decoració aèria 

amb boles de Nadal. La valoració del jurat ha fet menció a la composició exquisida i ben 

coordinada amb una distribució de la gamma de colors de les boles de Nadal que està 

col·locada estratègicament de manera perfecta.  
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Altres premis temàtics 

Els guanyadors d’aquestes categories han estat premiats amb un abonament doble per 

a la Temporada de Música i Dansa organitzada pel Comú d’Andorra la Vella i patrocinada 

per MoraBanc. 

• Premi a l’originalitat:  Bespoke Closet amb “El cotxe de les il·lusions” 

• Premi a l’impacte Comercial: Viladomat amb “ A Stellar Christmas” 

• Premi a la Qualitat Artística: Petit Albert amb “Somiar és volar” 
 

Pel que fa al premi especial per l’aparador més sostenible el guanyador ha estat per 

Biocoop amb “Un Nadal ecosol (ecològic i solidari)” que ha guanyat una panera de 

productes ecològics i de proximitat.  

Enguany, la Cambra també ha comptat amb la participació d’UNICEF amb un premi 

especial d’una 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 també ha 

estat Biocoop. A més, per als 20 primers aparadors que s’han decorat amb aquesta 

temàtica,  Morabanc ha aportat 100 € a UNICEF. 

Aquesta edició el concurs d’aparadors ha tingut un total de 53 inscrits. Com ha mostra 

d’agraïment la Cambra ha obsequiat a 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 2022.  

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 

https://www.instagram.com/aparadorsnadal/
https://ccis.ad/aparadorsnadal/

