
 

BALCONS IL·LUMINATS 2021 

L’objectiu d’aquest concurs és aconseguir traslladar la màgia del Nadal a totes les 

cases de Palamós decorant els balcons, finestres i l’interior de les nostres llars. Vol 

també incentivar i difondre la creativitat de la ciutadania perquè tothom aporti i 

comparteixi l’esperit del Nadal. 

 
 
Bases de participació 

 

 

Aquest concurs es regeix per les bases de participació següents: 

 

 
1. Participació 

Podrà participar qualsevol persona amb residència al municipi de Palamós. 

 

 
2. Forma de participació 

La temàtica de la decoració ha de ser nadalenca. 

Cal que hi aparegui un element típic del Nadal català. 

Per exemple: un tió, un caganer, els tres reis ( o elements que recordin els 

tres reis com corones, cartes, bústies), una taula parada amb el menjar 

tradicional català, un fanalet, etc. L’element pot aparèixer en forma de 

manualitat, d’impressió, projecció, o en qualsevol forma que el o la 

palamosina imagini i creii. 

Les fotografies o videos de la decoració resultant s’hauran de penjar a 

l’instagram etiquetant a @ajuntamentdepalamos i amb els hashtag 

#nadalapalamós i #balconsilluminats entre el 13 de desembre de 2021 i el 7 

de gener de 2022. 

 

2. Premis 

S’atorgaran tres premis valorats en 100€ cadascun d’ells. Dos premis 

destinats a les millors decoracions exteriors i un premi destinat a la millor 

decoració interior. Els premis van a càrrec de l’Ajuntament de Palamós. 



 

El jurat tindrà en compte els següents criteris de valoració: 

1. Originalitat. 

2. Ús de materials respectuosos amb el medi ambient. 

3. Integració de l’element típic del Nadal català dins la decoració. 

 

 
3. Jurat 

El jurat estarà format per dos membres de l’Ajuntament de Palamós (un de 

l’àrea de participació ciutadana i un de turisme) i un guanyador del concurs de 

l'any passat. 

 
 

S’anunciarà els guanyadors el dilluns 12 de gener de 2022. S’avisarà als 

guanyadors via instagram i s’informarà públicament a través de la pàgina web 

i xarxes socials de l’Ajuntament de Palamós. 

 
 

 
ORGANITZA: Ajuntament de Palamós 

 

 

 
OMPLIM DE MÀGIA I LLUM LES LLARS DE PALAMÓS! 


