#acaworldwaterday2017
Bases del concurs d’imatges a Instagram

Organitza:

Amb la col·laboració:

Bases del concurs WorldWaterDay2017 a Instagram

Introducció
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), per celebrar l’edició 2017 del Dia Mundial de l’Aigua (22 de
març), vol portar a terme un espai de participació activa per a la sensibilització en la gestió sostenible
del cicle de l’aigua mitjançant la xarxa social Instagram. L’objectiu del concurs és fomentar la reflexió
sobre la importància de l’aigua i activar a la ciutadania per tenir-ne cura i preservar el bon estat i la
qualitat dels rius i altres ecosistemes hídrics de Catalunya. Per això es convoca un concurs que
consisteix en publicar imatges al voltant del lema:
“L’aigua que ens mou” amb l’etiqueta #acaworldwaterday2017
Enguany s’hi podran presentar, també, dibuixos fets per nenes i nens de Primària que es publiquin a
través dels comptes d’Instagram de les escoles que hi vulguin participar.

Aquesta iniciativa compta amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat i el
Departament d’Ensenyament; el patrocini d’Aigües de Barcelona; i la col·laboració del
Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Facultat de Periodisme de la Universitat Pompeu
Fabra, així com també del meteoròleg i periodista, Tomás Molina, i la il·lustradora Roser
Capdevila.

Objecte
El concurs d’Instragram #acawordwaterday2017 es planteja com una activitat no competitiva i de tipus
clarament participatiu, orientada a la sensibilització d’una base molt àmplia de la societat catalana a
través de les noves tecnologies de la informació i les xarxes socials (Instagram).
El concurs consisteix en la publicació de fotografies o vídeos (d’un màxim de 20 segons de durada)
relacionats amb el món de l’aigua amb l’etiqueta #acaworldwaterday2017 a la xarxa Instagram.
Enguany també es podran presentar dibuixos fets per nens i nenes de Primària.
Es tracta de compartir imatges i mirades sobre l’aigua que convidin a la reflexió i que convidin a l’acció
per a la seva preservació, en línia amb el títol del concurs d’enguany: “L’aigua que ens mou”. Es
tindrà en compte la qualitat, creativitat i originalitat de les propostes que es presentin.
Es farà una preselecció de les 50 millors propostes d’acord amb el tema del concurs, de les quals el
jurat en triarà les 24 finalistes individuals (per a l’apartat de fotografia i vídeo) i 2 per a l’apartat
d’escoles.

Durada del concurs
El concurs s’iniciarà amb la publicació d’aquestes bases al web de l’Agència Catalana de l’Aigua, i
finalitzarà el dia 28 de febrer de 2017 a les 00:00h. No s’admetran a concurs fotografies, vídeos o
dibuixos publicats a Instagram més enllà de l’hora de finalització del concurs.
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Condicions de participació. Qui pot participar?
a. Categoria foto i vídeo:
Cada participant podrà presentar un màxim de 3 fotografies i/o vídeos
Podran participar en el concurs fotogràfic totes aquelles persones físiques de 16 anys o més
que no hagin estat implicades en la definició i/o preparació d’aquest concurs.
També hi poden participar les escoles presentant fins a un màxim de 3 fotografies o vídeos fets
per alumnes dels cicles d’ensenyament de Secundària.
b. Categoria dibuix (només per a escoles):
Cada escola participant podrà presentar un màxim de 3 dibuixos.
En l’apartat de dibuix, hi poden participar totes les escoles de Catalunya i presentar com a
màxim 3 dibuixos que hagin estat realitzats per nens o nenes de Primària (1 per cada cicle:
inicial, mitjà i superior).
Els i les participants assumeixen la responsabilitat envers l’ACA del contingut de la proposta
presentada i seran responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge de les persones
que apareguin a les fotografies i vídeos, amb total indemnitat per part de l’ACA. L’enviament d’una
imatge al concurs no por infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers.

Què cal fer per participar?
Per tal de poder participar en el concurs, s’haurà de tenir un compte a la xarxa social Instagram amb
un perfil públic i respectar les condicions de la xarxa (http://instagram.com/legal/terms/). Els participants
hauran de:
1. Publicar en el seu perfil d’Instagram –ja sigui individual o de l’entitat, si és una escola- una
fotografia, vídeo o dibuix sobre la temàtica AIGUA en qualsevol del seus aspectes relacionats
amb els valors de la sostenibilitat en la seva gestió: Per què és important l’aigua? D’on ens
arriba? Quin ús en fem? Com la retornem als rius? Quina relació té amb el canvi climàtic? Quin
és l’impacte dels nostres hàbits quotidians sobre l’aigua? Què podem fer per estalviar-la i per
fer-ne un ús més eficient? O com hem de tractar-la un cop l’hem fet servir.
2. Posar el títol a la fotografia/vídeo/dibuix, per destacar la reflexió que es vol traslladar amb
aquestes imatges (es pot escriure a continuació de les etiquetes).
3. Etiquetar la fotografia/vídeo/dibuix amb dues etiquetes: #acaworldwaterday2017 i una
segona etiqueta corresponent a una de les 3 categories possibles:
#acaciutadania (qualsevol persona major de 16 anys)
#acaescoles2aria (cada escola podrà presentar un màxim de 3 fotos o vídeos fets
per alumnes dels cicles d’ensenyament Secundari)
#acaescolesdibuix (cada escola podrà presentar un màxim de 3 dibuixos realitzats
per nens o nenes dels cicles d’ensenyament Primari)
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sens perjudici d’altres etiquetes que els autors/es de les imatges vulguin incloure.
4. Geotag. És optatiu ubicar geogràficament (geotag) la fotografia.
5. Fer-se seguidor del compte d’instagram aigua_cat (www.instagram.com/aigua_cat/) a fi que
puguem contactar amb els finalistes.
El fet d’etiquetar la fotografia amb l’etiqueta o hashtag #acaworldwaterday2017 implica el
reconeixement que les imatges presentades contenen motius relacionats directament amb el món de
l’aigua.
Es pot participar en el concurs amb fotografies i vídeos realitzats amb anterioritat a la publicació de les
bases del concurs, per bé que es valorarà l’esforç per presentar propostes adaptades als objectius
d’enguany. La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases, així com la
submissió expressa a les decisions interpretatives del jurat.

Característiques de les fotografies i vídeos
L’enviament d’imatges o vídeos al concurs implica la confirmació respecte a cada imatge que:
-

El vídeos seran d’una durada màxima de 20 segons.

-

Les propostes presentades (fotos o vídeos) inclouen algun element del món de l’aigua.

-

Han estat realitzats pel participant i són una obra original seva.

-

No contenen ni fan referència a marques de tercers.

-

No tenen cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o
difamatori.

-

Han obtingut l’autorització de les persones que hi puguin aparèixer, o dels pares si és menor
d’edat.

El comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que incompleixin les
bases, així com aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe religió, opinió o
qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Premis/ reconeixements
L’ACA seleccionarà 50 fotografies/vídeos i dibuixos entre totes les propostes que compleixin els
requisits de participació descrits en aquestes bases i es presentin entre el dia d’inici i el dia de
finalització del concurs. Les propostes seleccionades seran analitzades pel jurat per tal de triar les 24
fotografies o vídeos finalistes individuals, i les dues millors propostes de les escoles (una per foto/vídeo
realitzats per alumnes de secundària i una altra per la categoria de dibuix, realitzat per alumnes de
primària).
El jurat es reunirà la primera setmana de març per consensuar la decisió final. El jurat, en la seva
deliberació, valorarà la representativitat del món de l’aigua i de les accions que poden incidir en la seva
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millora o no; la qualitat de les imatges/vídeos així com també l’originalitat del contingut i l’impacte
generat per les propostes presentades. El jurat estarà integrat per:









La secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
El director de l’Agència Catalana de l’Aigua.
La degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
El vicedegà i director de la titulació de Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra.
La directora general d’Educació Infantil i Primària del Departament d’Ensenyament.
Un representant d’Aigües de Barcelona, empresa patrocinadora.
Un/una comunicador de reconegut prestigi (Tomàs Molina).
Un/una il·lustrador de reconegut prestigi (Roser Capdevila)

Comunicació als finalistes
L’ACA es posarà en contacte amb les persones guanyadores, bé sigui mitjançant el seu perfil a
Instragram, deixant un comentari a les propostes finalistes guanyadores, i/o mitjançant les vies al seu
abast i que consideri oportunes per tal de poder-los convocar a l’acte de lliurament dels premis.
El llistat de finalistes es publicarà a la pàgina específica del web de l’ACA sobre el Dia Mundial de
l’Aigua www.gencat.cat/aca/diamundialdelaigua

Cadascun dels 24 finalistes rebrà un diploma així com un petit obsequi vinculat al món de
l’aigua. En el cas de les dues escoles finalistes, el premi serà col·lectiu i es farà extensiu a tot
el grup de la classe del nen o nena que hagi realitzat el dibuix seleccionat.
Els premis es lliuraran el dia 22 de març a les 18.00 hores durant l’acte institucional que tindrà
lloc a l’auditori del Palau de la Generalitat.

Propietat intel·lectual i industrial
Les persones participants cedeixen expressament a l’ACA, amb caràcter d’exclusiva i sense limitació
temporal els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat al
concurs que seran utilitzats per l’ACA únicament com a elements de difusió, reflexió i sensibilització a
través de les plataformes públiques de comunicació pròpies de l’ACA; la difusió de les propostes en
qualsevol cas sempre serà amb caràcter públic i sense finalitat de lucre.

Protecció de dades
L’Agència Catalana de l’Aigua respectarà en tot moment la normativa vigent en matèria de protecció de
dades de caràcter personal, configurada per la Llei orgànica 15/1999, i el Reial decret 1720/2007, de 21
de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei.
Les persones participants en el concurs, pel fet de participar, consenteixen que les seves dades siguin
incorporades al fitxer de dades del qual és titular l’ACA. Les dades podran ser utilitzades per gestionar
el concurs i les accions de difusió posterior. El participant té la possibilitat d’accedir, rectificar, cancel·lar
o oposar-se a la informació facilitada adreçant-se a l’ACA.
Carrer Provença, 204-208. 08036 Barcelona o la bústia de correu: acaparticipacio@gencat.cat
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