
 

VOTACIÓ POPULAR PER A ESCOLLIR EL DISSENY DEL NOU VESTUARI DELS GEGANTS DE LA PATUM 
 
 

L’Ajuntament de Berga promou un concurs de projectes amb l’objectiu d’escollir el disseny del nou 
vestuari dels Gegants de La Patum, adreçat a professionals del disseny de la moda, de la confecció i de 
la sastreria. Consulteu tota la informació en aquest enllaç:  >> CLIC AQUÍ << 
 
Durant el període de presentació de candidatures, entre els mesos d’abril i maig, han optat al concurs 
un total de tres projectes. Un cop valorats prèviament per un jurat qualificador d’acord amb els criteris 
tècnics i econòmics establerts, se sotmeten a votació popular dos projectes finalistes.  
 
Ambdós projectes s’adeqüen a la línia de la majestuositat del disseny tradicional del vestuari dels 
Gegants de La Patum.  
 
Els dos projectes finalistes són els següents:  
 

▪ ELS NOSTRES AVIS 
És una proposta de disseny actual, que a través de diversos elements estilístics introdueix un nou 
concepte artístic que manté un total equilibri entre tradició i modernitat. 

 

Gegant Nou Gegant Vell Geganta Nova Geganta Vella 

    
 

> Fes clic a aquest link per veure les imatges de ELS NOSTRES AVIS en mida grossa < 
 

▪ UNA MIRADA AL PASSAT 
Els colors i els teixits seleccionats són típics de la noblesa: blau, vermell, verd cru i or vell. Aquesta tria 
fa que els personatges s’identifiquin amb la solemnitat i la riquesa que aquests representen. 

 

Gegant Nou Gegant Vell Geganta Nova Geganta Vella 

    
 
> Fes clic a aquest link per veure les imatges de UNA MIRADA AL PASSAT en mida original < 

 
La puntuació obtinguda a través de la votació popular per a cada projecte se sumarà a la puntuació 
obtinguda mitjançant la valoració del jurat qualificador.   

 
Si tens més de 16 anys i estàs empadronat/da a Berga, vota els projectes repartint un màxim de 10 
punts entre aquests, podent destinar la totalitat de punts a un sol projecte o bé repartir-los entre els 
dos projectes. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=98281191&lawType=
https://static.civiciti.com/docs/stk-pro-001/documents/3128201/2fa32f82c9714a148af794faba467cb8.pdf
https://static.civiciti.com/docs/stk-pro-001/documents/3128201/5114edc6766a4d29bde61392bfbeb6ec.pdf

