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LLISTAT PROVISIONAL DE PROPOSTES REBUDES PER AL 
CONCURS ‘EXPLOTAM SON BUSQUETS!’ 

 

Palma, 5 de desembre de 2018 

 

Avui, dia 5 de desembre de 2018, s’ha reunit a l'EASDIB (Escola d'Art i Superior de les 
Illes Balears) una comissió del Jurat del concurs ‘Explotam Son Busquets!’ i la presidenta de 
l’Associació dels Joves Arquitectes de Mallorca per fer recompte de les propostes rebudes i obrir 
el sobre 'C' del vot dels concursants.  

Finalment, s'han rebut 60 propostes que compleixen els requisits de la convocatòria, la 
relació de les quals s’adjunta a continuació. Dues propostes no compleixen les bases: 

- La proposta ‘Salvem Son Busquets’ no apareix entre el correu postal. Convidam a 
l’equip participant a tornar a fer l'enviament postal, amb el qual ens hem posat en 
contacte per correu electrònic. Per tal que el projecte pugui optar a premi s'haurà de 
rebre a la mateixa adreça (EASDIB, Carrer de l’Institut Balear, 5 – 07012 Palma) 
abans del dilluns 17/12 a les 16:00, hora que es reuneix el jurat. 

- La proposta ‘Dinamitzam Son Busquets’ no ens ha fet arribar el correu electrònic 
amb la confirmació que l'enviament es va realitzat abans de l'hora i dia assenyalats a 
les bases. Convidam a l’equip participant a fer-nos arribar el certificat per tal de poder 
optar a premi i no quedar desqualificat.  

- La proposta ‘Sense lema’ queda desqualificada per no haver escollit un lema 
identificatiu per a la seva proposta ni ha enviat el correu electrònic amb la confirmació, 
tal com s’assenyala a les bases,  

En relació al vot dels concursants per decidir el membre número setze del jurat, el 
guanyador ha estat Joan Miquel Oliver, músic i compositor mallorquí. La llista amb els tres més 
votats ha estat: 

1. Joan Miquel Oliver, músic i compositor. 
2. Marta González, dissenyadora. 
3. Rosalía, cantant. 
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ANNEX I. Llistat provisional de propostes admeses  
 

1. Cronos 

2. Cosim Son Busquets 

3. Aparca el CO2 

4. Segones Oportunitats 

5. Crear, unir, vertebrar 

6. Nyboder-Son Busquets  

7. Parc verd 

8. Teixim Son Busquets 

9. Cohabita Son Busquets 

10. Ecobusquets 

11. Experiència viva 

12. Cuestión de tiempo 

13. Compartim Son Busquets 

14. Educació per tots 

15. A Son Busquets qui manco fa, més hi guanya 

16. Pulmó 

17. Marès a marès 

18. Evitam Peri, habitam Son Busquets 

19. Som Convivència  

20. I si... 

21. Un claustro que vertebra 

22. soM Busquets 

23. ID [Carrer, naus, plaça] 

24. Nuevo Son Busquets 

25. Vida de Barri 

26. Son Busquets del somni a la realitat 

27. Espai d'economies transformadores 

28. 5 portes a l'oasi 

29. Son Busquets és l'opció, és un privilegi 

30. La ciutat respira 

31. Inspira't, inspira... 

32. Son Busquets no se destruye, se transforma 
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33. Compartir és viure 

34. El poble unit mai serà vençut 

35. Retallam Son Busquets 

36. Juguem amb Palma 

37. El secret del mercat antic 

38. Dona i guanya 

39. Tercer paisatge 

40. X todxs Son Busquets 

41. Quid pro quo 

42. Res no és important i tot ho és molt 

43. Relaciona't, aprén i conviu 

44. Obrim Son Busquets 

45. Generaciones Unidas 

46. Retallem Son Busquets 

47. Facultat Son Busquets 

48. Terra Nostra 

49. Ready, set, grow 

50. Cultivem Son Busquets 

51. Tot és posible a Son Busquets 

52. Tradició Contraataca 

53. Segundo Asalto 

54. Quedam a Son Busquets? 

55. La felicitat dels comuns  

56. SNBSKTS 

57. Wabi Sabi 

58. Por una segunda vida 

59. Esport-am Son Busquets 

60. Salvem Son Busquets1  

 

                                                
1 La proposta ‘Salvem Son Busquets’ no apareix entre el correu postal. Convidam a l’equip participant a 
tornar a fer l'enviament postal, amb el qual ens hem posat en contacte per correu electrònic. Per tal que 
el projecte pugui optar a premi s'haurà de rebre a la mateixa adreça (EASDIB, Carrer de l’Institut Balear, 
5 – 07012 Palma) abans del dilluns 17/12 a les 16:00, hora que es reuneix el jurat.  
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ANNEX II. Llistat provisional de propostes no admeses  
 

1. Dinamitzam Son Busquets2 

2. Sense lema3 
 

                                                
2 La proposta ‘Dinamitzam Son Busquets’ no ens ha fet arribar el correu electrònic amb la confirmació 
que l'enviament es va realitzat abans de l'hora i dia assenyalats a les bases. Convidam a l’equip 
participant a fer-nos arribar el certificat per tal de poder optar a premi i no quedar desqualificat. 

3 La proposta ‘Sense lema’ queda desqualificada per no haver escollit un lema identificatiu per a la seva 
proposta ni ha enviat el correu electrònic amb la confirmació, tal com s’assenyala a les bases.  


