
CONCURS DE GUARNIMENT NADALENC DE BALCONS DE 

CONSTANTÍ 

 

L’Associació de Veïns Centcelles de Constantí impulsa, amb el suport de l’Ajuntament, 

el 1r Concurs de Guarniment Nadalenc de balcons al municipi. Des de l’entitat es vol 

promoure, amb aquesta iniciativa, la implicació del veïnatge en el guarniment de 

Constantí en motiu de les festes de Nadal.  

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

Participants 

Podrà participar en el concurs qualsevol veí/na de Constantí amb balcó. 

Per prendre part en la iniciativa, caldrà que els/les veïns/es interessats en concursar 

s’inscriguin presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament (OAC) o a 

la seu de l’Associació de Veïns de Centcelles (carrer Centcelles, 28 Baixos) els 

dimarts i dijous  entre 17.30h i 19h. També poden fer-ho trucant al 722 65 26 61 

(Miguel) o al 685 89 45 53 (Toni).  

Caldrà inscriure’s abans del dia 5 de desembre de 2018. 

En el moment de la inscripció es recolliran les dades necessàries de la persona de 

contacte (nom, cognoms, adreça i número de telèfon/mòbil).   

La inscripció al concurs és gratuïta.  

 

Normes pel guarniment Nadalenc  

Per duu a terme la decoració del balcó es poden emprar elements de qualsevol 

material.  

Qualsevol component de la decoració penjat o col·locat sobre l’estructura ha d’estar 

correctament fixat per evitar que es precipiti a la via pública i que pugui ocasionar 

danys personals i/o materials.  



La detecció d’elements que puguin comportar un perill potencial serà motiu de 

desqualificació del balcó en qüestió.  

 

Durada del concurs 

Els balcons hauran d’estar decorats des del 10 de desembre i fins el dia 21 de 

desembre.  

Durant aquest període el jurat del concurs observarà els balcons presentats a concurs 

per tal de valorar-ne el guarniment.  

Es faran fotografies dels balcons decorats i aquestes imatges podran ser emprades 

per l’Ajuntament de Constantí com a element de difusió de la iniciativa i promoció de la 

col·laboració veïnal.  

 

Jurat  

El jurat encarregat de valorar el guarniment dels balcons i escollir els/les 

guanyadors/es del concurs estarà format per un/a representant de l’AAVV de 

Centcelles, un/a representant de la Unió de Botiguers de Constantí, un/a tècnic/a de 

l’Ajuntament i la dinamitzadora del Punt Òmnia de Constantí. 

El veredicte del jurat tindrà en compte els següents criteris: l’originalitat, l’atractiu del 

disseny, la qualitat artística de la composició i  l’ús de material reciclat.   

El veredicte del jurat serà inapel·lable.  

 

Premis 

S’atorgaran tres premis:  

- Un al balcó més original; 

- Un altre al balcó de major qualitat artística: 

- I un al balcó amb més materials reciclats. 

 



El/s premi/s podrà/n quedar desert/s si així ho estima el jurat. 

 

Anunci dels balcons guanyadors i entrega de premis 

El veredicte del jurat, i l’entrega de premis es farà públic coincidint amb el pregó de la 

festa major d’hivern de Constantí.  

 

Condicions generals 

Qualsevol detall no previst en aquest document serà resolt per l’organització del 

concurs per tal de facilitar el seu desenvolupament.  

Els canvis que es puguin produir en l’organització del concurs seran anunciats 

immediatament pels mateixos mitjans que s’usin per publicitar les condicions originals.  

La participació al concurs implica l’acceptació de les condicions de participació 

recollides en aquest document. 

 

 


