
                                                                        
 
 
BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIES I TEXTOS VIA TWITTER I INSTAGRAM EN EL 
MARC DEL PROJECTE IMAGINE-LOW ENERGY CITIES 
 
1.-Introducció 
 
Figueres participa en la iniciativa europea “IMAGINE Low Energy Cities”, dins el projecte europeu 
Interreg IV-C. L’objectiu del projecte és establir una metodologia conjunta de conscienciació a totes les 
ciutats participants per a impulsar una nova cultura energètica basada en el foment de l’eficiència 
energètica, les energies renovables i la producció distribuïda. 
 
L’Ajuntament de Figueres desenvoluparà la iniciativa “IMAGINE Low Energy Cities” mitjançant la 
dinamització d’un procés participatiu que preveu, entre d’altres, l’intercanvi d’experiències dutes a terme 
a les ciutats europees participants del projecte, l’elaboració d’un qüestionari, la dinamització de diferents 
tallers participatius i l'organització d’un concurs de fotografies a través de Twitter i Instagram. 
 
2.-Objectiu 
 
L'objectiu d'aquest concurs de fotografies i textos a través de Twitter i Instagram és oferir l'oportunitat als 
ciutadans de Figueres d'expressar la seva visió sobre la situació de l'energia al municipi en l'actualitat i 
la seves expectatives respecte al futur de l'energia a Figueres en l'horitzó 2050.  
 
3.-Desenvolupament del concurs 
 
El concurs fotogràfic consisteix en la publicació de fotografies amb les etiquetes #Fgs2050Sí 
#Fgs2050No a les xarxes Instagram i/o Twitter.�Les fotografies han de servir per expressar l’opinió 
sobre el futur de Figueres en termes d’energia (generació, distribució i consum d’energia) i els estils de 
vida que es volen promoure o evitar i que tenen conseqüències directes en termes energètics. 
 
A través de les imatges compartides, que poden anar acompanyades de comentaris escrits, els 
participants tindran l'oportunitat d’expressar com voldrien que fos la ciutat de Figueres l’any 2050 
(#Fgs2050Sí) o com no voldrien que fos (#Fgs2050No). La intenció és convidar a la ciutadania a 
implicar-se en el projecte de forma interactiva i fent un exercici d’imaginació sobre el futur de l’energia a 
la ciutat.  
 
Les persones participants podran presentar tantes imatges i comentaris com vulguin. 
 
4.-Temàtica del concurs 
 
Les imatges i els textos que opcionalment les acompanyin han de referir-se exclusivament a aspectes 
vinculats amb l'energia i les seves conseqüències. Així, poden tractar aspectes com la producció 
d'energia (per mitjans convencionals o bé renovables), la distribució d'energia (xarxes de transport 
d'energia), l'estalvi energètic, els usos de l'energia, la mobilitat i la contaminació atmosfèrica associada, 
el consum energètic a la llar, el consum energètic a les empreses i els comerços, el concepte de 
pobresa energètica, el cost de l'energia, els impactes ambientals de l'energia, la vinculació entre energia 
i canvi climàtic, el consum de recursos naturals per produir energia, etc.  
Es descartaran aquelles imatges o comentaris que no tinguin una vinculació evident amb l'energia.  

Els guanyadors seran contactats a través d’un missatge a la seva fotografia. Els noms dels guanyadors 
també es faran públics als comptes de Facebook i Twitter de l'Ajuntament de Figueres i a la seva pàgina 
web. Els guanyadors hauran de posar-se en contacte amb l’organització al correu 
mambient@figueres.org enviant la fotografia escollida amb la major resolució possible. 



Les fotografies hauran d’estar fetes en el període del concurs. Se’n poden fer tantes com es desitgi, 
totes entraran en el concurs. 

Les fotografies han de ser originals i fetes amb dispositiu mòbil (Android/Iphone).La participació al 
concurs és gratuïta. 

5.-Ús de les imatges 

Les imatges quedaran a disposició de l'Ajuntament de Figueres i podran ser publicades al web d 
municipal. La publicació d’imatges a les etiquetes esmentades significa l’acceptació d’aquestes bases. 

6.-Comissió de qualificació. 
 
La comissió que valorarà les imatges rebudes i determinarà els treballs premiats estarà formada per: 
 
-El regidor de Medi Ambient i Joventut 
-El cap de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Figueres 
-El tècnic de Joventut de l'Ajuntament de Figueres 
-Un representant de la IAEDEN 
-Un representant dels mitjans informatius locals 
  
7.-Premis 
 
S'atorgaran un total de 6 premis distribuïts de la següent manera: 
 
-Primer, segon i tercer premi de la categoria #Fgs2050Sí 
-Primer, segon i tercer premi de la categoria #Fgs2050No 
 
Els premis consistiran en: 
 
Primers premis: 2 motxilles solars (una per cada categoria) 
Segons premis: 2 carregadors solars per a mòbils i tablets (un per cada categoria) 
Tercers premis: 2 kits de bombetes de tecnologia led (un per cada categoria) 
 
8.-Termini 
 
Les fotografies i els comentaris han de penjar-se al Twitter i a Instagram a partir de les 10 hores del dia 
1 de juliol de 2013 fins a les 23:59 hores del dia 15 d'agost de 2013. Quedaran excloses del concurs les 
fotografies que es pengin abans o després d'aquest període.  

El jurat emetrà públicament el seu veredicte el divendres 6 de setembre de 2013. 

La decisió del jurat és definitiva, però es reserva el dret a modificar la seva decisió si els guanyadors no 
contacten amb l’organització abans de les 17h del dia 13 de setembre de 2013, se seleccionarà com a 
guanyadora la següent imatge amb més números de vots pel jurat. 

9.-Incidències 
 
L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema en línia informàtic, 
servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol correu electrònic que pugui 
produir-se. 
 
Totes aquelles incidències que puguin produir-se i no hagin estat previstes seran resoltes segons el 
criteri de l'Ajuntament de Figueres" 


