
Bases del concurs

Imagina el futur de Cervelló
Cervelló Passat Present i Futur - Bibliolab

Organitzadors:

El concurs “Imagina el futur de Cervelló” és una activitat dins el programa
“Cervelló Passat Present i Futur” organitzat per Cervemakers per a les
subvencions atorgades per Diputació de Barcelona en el marc del programa
BiblioLab 2020-21 desenvolupada per a la Biblioteca de Cervelló i amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Cervelló.

En aquesta activitat col·laboren també l’AFA del Institut de Cervelló amb l’entrega
d’un premi i com a membres del jurat l’AFA de l’Escola Nova, l’AMPA de l’escola
Santa Maria.

Objectius:

Aquest concurs neix dels objectius del programa “BiblioLab”. Vol fer d’accés a
l’aprenentatge i la creació de coneixement a través de l’experimentació, la creativitat
i la innovació en entorns col·laboratius oberts a la ciutadania.

El principal objectiu és fer reflexionar a joves, nens i les seves famílies, sobre el
futur que volen per a Cervelló, i que comparteixin aquesta reflexió amb la resta
d’habitants del poble on resideixen i/o on estudien.

El següent objectiu és que al compartir la seva reflexió i idees o facin exprimint la
seva creativitat i experimentin amb la forma d’explicar-ho.

Participants:

Poden participar, sense límits d'edat, tots els habitant de Cervelló i els alumnes
de l’escola bressol Pota Roja, Escola Santa María, Escola Nova i Institut de Cervelló.

Es pot presentar de forma individual o en grup. Els grups no podran ser de més de 4
persones, i tots els membres hauran de complir el punt anterior.

No hi ha límit en el número d’obres presentades per autor i/o grup.

Podran participar familiars dels membres del jurat però no podran ser avaluats per
aquest (més informació a l’apartat “Valoració de les idees”).
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Contingut i forma:

La reflexió que volem que els participants facin és “Imagina el futur de Cervelló”,
aquesta reflexió ha de generar idees, i aquestes poden ser, per exemple:

- Una idea per millorar un concepte, com la sostenibilitat econòmica, social o
ambiental del nostre municipi.

- Una idea per millorar un espai o lloc en concret de Cervelló.

La idea pot estar enmarcada en un futur tan immediat com llunyà .

La forma en que es poden explicar les idees és totalment lliure, i tindrà tant de
pes com el de la idea, a l’hora de ser valorada per el jurat.

Pot ser una redacció, un dibuix, un retoc fotogràfic, una maqueta, un vídeo.... o la
suma de varies d’elles.

El que sí poseen límit al temps de consulta i al pes del material digital entregat, és
a dir:

- El jurat ha d’entendre la idea i accedir al conjunt del material en un màxim
de 10 min. Si la quantitat de material és excessiu i/o poc entenedor qualsevol
membre del jurat pot decidir no evaluar-la.

- El pes del material digital ha de ser de com a màxim 250MB.

Les idees i la seva presentació han de ser originals i inèdites.

Premis

Premis generals:

- Participaran totes les obres presentades.
- Premi Cervemakers: 4 entrades per al Bosc Aventura i Catalunya en

miniatura i un dinar o sopar per a 4 persones al Restaurant Can Rafel.
- Premis Ajuntament de Cervelló: 4 premis (per 4 obres presentades) de part

de l’ajuntament d’un val per valor de 50€ cadascun per utilitzar en un
comerç del municipi (departament de promoció econòmica).

Premi Institut de Cervelló:

- Participaran les obres en que la idea sigui sobre el futur del Institut de
Cervelló.

- Primer premi: Entrades per a un escape room (a realitzar en grup, màxim 6
participants) i un joc de taula per cada membre del grup (si és el cas). Premi
a càrrec de l’AFA de l'Institut de Cervelló.

- Aquest premi no és excloent per als premis generals, és a dir una idea
sobre l’institut pot guanyar també un dels premis generals segons la valoració
global.
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La entrega del premi està subjecta a la presentació de les obres finalistes davant del
jurat i del públic assistent (en format telemàtic i/o presencial segons les restriccions
del moment). Si els participants no poden o no volen realitzar la presentació el jurat
te potestat per modificar la deliberació i escollir com a finalistes altres obres.

Presentació de les idees

Les obres es poden presentar des de les 00:00 h del 1 d’abril fins al 10 de maig a
les 23:59h.

La presentació serà completament digital, però si està realitzar també físicament,
i acaba sent premiat o finalista serà necessari presentar-lo per a l'exposició al
aparador de la biblioteca.

És a dir si heu fet una maqueta o dibuix manual, li haureu de fer fotografies i vídeos
per fer la presentació oficial al concurs, i després guardar-ho fins a saber si heu sigut
finalistes, en aquest cas us indicarem quan portar-ho a la biblioteca de Cervelló.

La presentació digital s’ha de realitzar enviant un e-mail a info@cervemakers.com
posant al cos del e-mail les següents dades.

Assumpte del e-mail:

- L'assumpte al correu electrònic que envieu ha de ser “Imagina + DNI*”

Dades al cos del e-mail:

- Nom i cognoms de l'autor/a (de tots els membres del grup)

- Any de naixement (de tots els membres del grup)

- Telèfon mòbil (de tots els membres del grup)

- D.N.I* (només del representant del grup)

- Títol de la idea presentada i breu descripció (màxim 200 caràcters), i llistat
dels arxius presentats i si s’han enviat adjunt o amb link de descàrrega.

Documents adjunts i/o link de descàrrega:

- Fotocopia d’algun document acreditatiu de ser resident o estudiant a
Cervelló** (ex: DNI, padró, matrícula…)

- El nom de tots els arxius presentats han de començar amb el DNI* del
autor/a únic o del representant del grup. En el cas que la mateixa persona
presenti més d’una obra, haurà d’afegir al final (després del DNI) un guió i
un número més, per tal de poder distingir cada una de les obres
presentades.

- Dins dels arxius i de l’obra presentada no pot haver cap menció o nom ni
fotografía de cap dels autors/res.
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- Si ens envieu un enllaç fer la descàrrega nosaltres (Wetransfer, Dropbox,
Google drive…) al compartir amb info@cervemakers.com indiqueu als
comentaris res més que el DNI del representat. El màxim de pes que
acceptem per cada obra és de 250MB

* DNI del autor/a únic o representant del grup es sol·licita com a mesura per vincular
les dades personals i els arxius, mantenir l'anonimat i facilitar la classificació del
material. No té cap altre ús ni finalitat al concurs.

** Els alumnes o famílies que enviïn el e-mail amb domini @escolanova.cat o
@institutcervello.com no serà necessari aquests punt.

Valoració de les idees

Les idees presentades seran valorades pel jurat segons la imaginació i contingut
innovador de les propostes, el seu caràcter social i de sostenibilitat (econòmica,
social o ambiental) i/o el seu contingut urbanístic (utòpic o realista, segons el cas).
També es valorarà la presentació, la seva qualitat artística però sobretot
comunicativa/informativa, és a dir que sigui entenedora.

Es valoraran en concret els següents punts
- Idea/concepte: El seu caràcter social i/o urbanístic (si és social + urbanístic

tindrà més valor), la imaginació i la innovació.
- Presentació: La qualitat comunicativa i forma artística/gràfica.

Es realitzarà una avaluació de cada una de les obres, i es farà una mitja de les
puntuacions obtingudes per els membres en cada obra i s’escolliran les propostes
amb millor puntuació com a referència per a la deliberació final. A partir de les obres
amb millor puntuació es farà una reunió telemàtica conjunta del jurat per assignar els
premis.

El jurat té llibertat per decidir el número d’idees finalistes per a la deliberació final i
per a la presentació el dia de l’entrega de premis o per declarar el premi desert.

Jurat

El jurat estarà compost per:

- Un representant de la Biblioteca de Cervelló
- Un representant de Cervemakers
- Un representant de l’Ajuntament de Cervelló
- Un representant de l’AFA de l’Institut de Cervelló
- Un representant de l’AFA de l’Escola Nova
- Un representant de l’AMPA de l’Escola Santa Maria
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Exposició i entrega de premis

Es realitzarà la presentació i entrega de premis el 30 de maig, telemàtic i/o
presencial segons les restriccions del moment.

Totes les idees presentades s'exposaran en una galeria virtual, que s'inaugurarà
un cop finalitzada la presentació i entrega de premis.

A més les 6 obres guanyadores s'exposaran també a l'aparador de la biblioteca.

Drets de reproducció i d’autor

Tots els participants, autors i membres dels grups, en participar en aquest concurs,
cedeixen els drets de reproducció de les obres a Cervemakers, la Biblioteca de
Cervelló i l'Ajuntament de Cervelló i les obres amb temàtica sobre el futur de l'Institut
de Cervelló, compartiran aquest dret amb l'AFA de l'Institut de Cervelló.

El dret de reproducció consisteix a poder mostrar les obres finalistes i exposar-les
físicament o virtualment i donar-les a conèixer tant a mitjans de comunicació com al
públic en general.

El dret de reproducció no serà exclusiu, els autors podran continuar fent l'ús que
considerin de la seva obra, així com presentar les obres en altres concursos.

El període dels drets d'explotació és indefinit, ja que l'exposició virtual no tindrà data
específica de tancament i el contingut es donarà als arxius històrics oficials i/o
associacions que preservin la memòria de Cervelló.

Tots els propietaris dels drets d'explotació es comprometen a mencionar sempre
l'autoria de les obres presentades.

Els elements físics es retornaran als seus propietaris un cop finalitzi l'exposició a
l'aparador de la biblioteca.

Altra informació

La participació en el concurs pressuposa l'acceptació plena de les bases d'aquest.

La decisió del jurat serà inapel·lable i en tot el concernent al desenvolupament del
concurs que no quedi especificat expressament en aquestes bases, serpa decisió
del jurat i/o els organitzadors.
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