
I Concurso de Balcóns e Xanelas Xinzoenflor 2020

O Concello de Xinzo de Limia convídavos a participar no I Concurso de em-
belecemento de balcóns e xanelas, #Xinzoenflor:

OBXECTIVO
Premiar á cidadanía que, 
embelecendo os seus balcóns e 
xanelas, contribúa á mellora da 
calidade ambiental e estética do 
noso entorno, tanto na vila como nos 
pobos, e, á súa vez, axude a divulgar 
este costume entre a veciñanza.
O obxectivo é, por un lado, premiar o 
esforzo e o interese da cidadanía por 
enfeitar a súa vivenda e contribuír 
a crear un entorno agradábel e 
saudable. Unha colaboración entre 
a cidadanía e o Concello para coidar 
e mimar os espazos privados que se 
poden mirar dende as rúas. Pero por 
outro, tamén se busca manter viva a 
homenaxe ao persoal sanitario polo 
seu traballo durante a crise sanitaria, 
substituíndo os aplausos que xa 
cesaron por flores e plantas.

PARTICIPANTES
A participación está aberta a toda a 
cidadanía do Concello de Xinzo de 
Limia.

INSCRICIÓN
A partir do día 6 de xullo e ata 
o 15 de agosto. Para inscribirse 
será necesario cubrir un impreso 

cos datos de cada participante. 
O impreso pode descargarse da 
páxina web www.xinzodelimia.
gal e, unha vez cuberto, envíalo 
ao correo electrónico concello@
xinzodelimia-ayto.com. Tamén 
se pode facer de forma presencial, 
no departamento de Información 
municipal, no 1º andar da Casa 
Consistorial.
Cada participante, unha vez inscrito 
e entregado o formulario, recibirá 
unha planta ata fin de existencias.

BASES
• Premiarase o balcón ou xanela 

máis bela. Deben utilizarse 
plantas vivas como elementos 
ornamentais e deben ser visibles 
dende a rúa.

• As persoas participantes terán 
liberdade para embelecer os 
seus balcóns e xanelas, pero 
sempre respectando a contorna 
(vivendas doutros veciños, rúa…) 
e garantindo a seguridade.



XURADO
O xurado do presente concurso 
estará integrado por un representante 
de cada grupo municipal, e por tres 
veciños ou veciñas que queiran 
participar na deliberación. De non 
existir voluntarios, solicitarase a 
presencia dun xardineiro titulado. 
O xurado visitará os balcóns e xanelas 
adornadas con flores e plantas 
durante o mes de xullo e agosto 
co fin de premiar aos conxuntos 
ornamentais máis fermosos.

CRITERIOS DE VALORACIÓN
• Orixinalidade e creatividade da 

composición.
• Calidade ornamental.
• Harmonía e deseño do conxunto.
• Laboriosidade.

PREMIOS
Haberá dous tipos de premios:
• Xinzo Vila: dous bonos de 100 

euros para utilizar en comercios 
de Xinzo.

• Xinzo Pobos:  dous bonos de 100 
euros para utilizar nos comercios 
de Xinzo.

O fallo do xurado e a entrega de 
premios terá lugar o 30 de agosto. 

As persoas participantes serán 
avisadas con antelación da data e 
hora da entrega dos premios.

COMPROMISO
O Concello poñerase en contacto 
coas persoas gañadoras por 
teléfono e publicará os nomes na 
web municipal: 
www.xinzodelimia.gal.
Coa inscrición acéptase permitir a 
divulgación das imaxes dos balcóns 
e xanelas participantes.
Esta inscrición conleva a aceptación 
das bases do concurso, así como a 
decisión do xurado.


