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BASES 2n CONCURS DE BALCONS FLORITS 

L’Ajuntament de la Pobla de Segur convoca el segon Concurs de Balcons florits amb 

la voluntat d’embellir i posar color a la Pobla de Segur 

1. Participants 

Poden participar-hi totes aquelles persones que siguin propietàries o arrendatàries 

d’un habitatge a la Pobla de Segur que decorin els seus balcons, terrasses, porxos i 

finestres amb plantes naturals i siguin visibles des del carrer; també s’hi poden incloure 

altres elements ornamentals. 

2. Inscripcions 

La persona que vulgui participar haurà d’inscriure’s enviant un mail a 

telecentre@lapobladesegur.cat o presencialment al Telecentre. Les dades necessàries 

són: nom, cognoms, adreça i número de telèfon/mòbil. Les inscripcions es poden fer 

del dia 31 de maig a l’11 de juny, ambdós inclosos 

3. Distintius 

L’Ajuntament facilitarà a tots els participants un distintiu que acreditarà la seva 

participació al concurs i que haurà de ser col•locat de manera visible al balcó mentre 

duri el concurs. 

Les persones inscrites podran passar a recollir el seu distintiu al Telecentre. 

4. Jurat i valoració 

El jurat encarregat de seleccionar els guanyadors estarà format per: un/a regidora de 

l’Ajuntament, un representant del Comú de Particulars, un jardiner o florista 

especialitzat, un membre de l’Associació de Dones.  

Els balcons hauran d’estar guarnits des del 15 fins al 30 de juny. El jurat farà la 

valoració de forma conjunta la primera setmana del concurs. 

5. Criteris 

Els criteris de valoració seran els següents: originalitat, utilització de flors i plantes 

naturals, qualitat artística, disseny i color, perdurabilitat de la decoració i visibilitat des 

de la via pública. 

6. Resultat i premis 

El resultat es comunicarà el 5 de juliol. 

Es premiaran els 3 balcons amb més punts: 

• 1r premi: 200€ i una planta 

• 2n premi: 100€ I una planta 

• 3r premi: 50€ I una planta 
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Tots els participants rebran un diploma acreditatiu de la seva participació.  

7. Facultats de l’organització 

L’Ajuntament de la Pobla, com a institució organitzadora del concurs, es reserva el dret 

de modificar les bases. La participació al concurs implica l’acceptació total d’aquestes 

bases. La decisió del jurat serà inapel•lable. 

 


