
	

 
 

III CONCURS MUNICIPAL DE BETLEMS SANTA MARIA DEL CAMÍ 2017 
BASES DEL CONCURS 

 
L’Ajuntament de Santa Maria del Camí amb l’objectiu de fomentar la participació 
ciutadana a les festes de Nadal, convoca un concurs de Betlems i convida a 
tothom a participar-hi. L'objectiu és recuperar un dels elements més propis de 
les festes de Nadal i fer-ne difusió per tal fomentar els valors artístics i culturals 
més arrelats a Mallorca.  
 
1. OBJECTIUS  
A) Actualitzar tradicions amb el foment d'activitats pròpies de les festes de Nadal.  
B) Potenciar la participació dels santamariers i santamarieres mitjançant aquesta 
tradició nadalenca.  
 
2. PARTICIPANTS I MODALITATS  
Poden participar al concurs totes les persones residents al municipi.  
 
3. INSCRIPCIÓ  
La inscripció es farà mitjançant butlleta d'inscripció degudament emplenada 
(annex 1) Termini: abans del 21 de desembre  
Lloc: Ajuntament de Santa Maria del Camí (horari de 9 a 14hores) o al correu 
electrònic cvpons@ajsantamariadelcami.net 
 
4. VALORACIÓ  
En els betlems presentats a concurs es valorarà la creació artística (enginy, 
originalitat, perspectives, moviment d'elements, il·luminació...), els materials 
utilitzats, la presència d'elements tradicionals, l'esforç i feina del betlem en el seu 
conjunt.  
 
5. JURAT  
El jurat passarà per les cases dels betlems participants dia 23/12/2017 a partir 
de les 10 hores i l'horabaixa del mateix dia a partir de les 16 (si no hi hagués 
temps en un dia es continuaria l'endemà). Cada membre del jurat puntuarà el 
betlem visitat de 0 a 10 punts. La suma de tots els punts rebuts donarà lloc al 
betlem guanyador. En cas d’empat, es tornarà a puntuar entre els empatats, però 
aquesta vegada la puntuació serà d’1 a 3 punts. Aquesta operació es repetirà 
fins que es produeixi un desempat.  
 
6. PREMI  
El primer classificat d'ambdues categories optarà a muntar el betlem guanyador 
durant el Nadal de 2018 a un edifici municipal. També tendrà com a premi 100€ 
amb vals de 10€ per invertir en els comerços locals.  
 
7. LLIURAMENT DE PREMIS  
El resultat es donarà a conèixer com a màxim dos dies després de la visita del 
jurat. Primer, s'avisarà l'autor per via telefònica i immediatament després es 
publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament i  a les seves xarxes socials  juntament 
amb la fotografia de tots els betlems participants. 


