BASES

Presentació de fotografies

del 22 de març al 22 d’abril
1r premi: val de 800 € en material fotogràfic
2n premi: val de 350 € en material fotogràfic
3r premi: val de 250 € en material fotogràfic
5 accèssits: val de 100 € en impressió / revelatge
5 finalistes: val per un taller de fotografia

XIII Concurs de fotografia

Objectiu i tema

Jurat i premis

1. L’objectiu del concurs és fomentar la conscienciació sobre la importància de
l’aigua com a recurs natural i la reflexió sobre com l’aigua és fonamental per
a les tres dimensions del desenvolupament sostenible: social, econòmica i
ambiental.
2. Les fotografies que s’hi presentin han de representar el tema del concurs:
“El cicle de l’aigua a Palma”.

12. El jurat estarà format per professionals de la fotografia i de l’àmbit temàtic del
concurs, i decidirà per majoria l’adjudicació dels premis.
13. Es donaran els següents premis:
• 1r premi: val de 800 € per a utilitzar en productes de fotografia a Foto Ruano
• 2n premi: val de 350 € per a utilitzar en productes de fotografia a Foto Ruano
• 3r premi: val de 250 € per a utilitzar en productes de fotografia a Foto Ruano
• 5 accèssits: val de 100 € en impressió/revelatge a TotFoto
• 5 finalistes: val per a participar en un taller de fotografia a Foto Ruano
14. Els noms de les persones guanyadores del concurs es publicaran al web
www.opticaigua.com dia 11 de maig de 2022.

Participants
3. Hi pot participar qualsevol persona resident a Mallorca.
4. Cada persona participant hi pot presentar únicament 1 fotografia.

Obra
5. No s’hi poden presentar obres que hagin estat premiades en altres concursos.
6. El/la participant ha de ser l’autor/ra de la fotografia presentada.
7. La fotografia que presenti cada concursant s’ha d’identificar amb un títol, de
lliure elecció.

Format i entrega

Exposició de les fotografies i entrega de premis
15. Les tres fotografies guanyadores del concurs, els accèssits, les finalistes, com
també una selecció de les següents 10 millors, s’exposaran al pati del Casal
Solleric del 12 al 31 de maig de 2022.
16. Els premis s’entregaran dia 12 de maig de 2022, coincidint amb la inauguració
de l’exposició.

8. Les fotografies s’han de presentar en format JPG i poden tenir un màxim de 5 MB.
9. A més de la fotografia presentada s’ha d’aportar la informació següent:
• dades personals i de contacte del/de la concursant
• si, a la fotografia, hi apareix algun/na menor, autorització parental
10. Les fotografies i les dades s’han de lliurar a través del web www.opticaigua.com.

Ús de les fotografies i protecció de dades

Termini

19. La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

17. EMAYA es reserva el dret d’ús de totes les fotografies presentades.
18. Les dades personals estaran protegides d’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de
5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Acceptació

11. El termini d’admissió de les fotografies comença dia 22 de març de 2022 i finalitza
dia 22 d’abril de 2022 (ambdós inclosos).
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El cicle de l’aigua a Palma

Dia Mundial de l’Aigua
Amb motiu de la celebració, el 22 de març, del Dia
Mundial de l’Aigua, EMAYA organitza el concurs fotogràfic
OPTICAIGUA. El Dia Mundial de l’Aigua, promogut per l’ONU,
se celebra internacionalment amb els objectius de conscienciar la societat sobre la importància de l’aigua com a recurs
natural i de fomentar-ne el consum responsable.
Cada any l’ONU-Aigua determina un tema diferent.
Enguany l’atenció se centra en l’aigua subterrània.

Què és l’aigua subterrània?
L’aigua subterrània es troba davall terra, als aqüífers, que
són formacions geològiques de roques, arenes i graves que
contenen quantitats importants d’aigua. Les seves principals
fonts de recàrrega són la pluja i la neu, que s’infiltren al sòl.
L’aigua subterrània es pot extreure a la superfície per mitjà de
bombes i pous.
L’aigua subterrània és invisible, però els seus efectes es veuen
a tot arreu.

Per què és important l’aigua subterrània?
Gairebé tota l’aigua dolça en forma liquida del món és aigua
subterrània, i representa la base del subministrament d’aigua
potable, els sistemes de sanejament, l’agricultura, la indústria
i els ecosistemes.

L’aigua subterrània és decisiva per al bon funcionament dels
ecosistemes. Les conseqüències de la seva sobreexplotació
poden ser, entre d’altres, la inestabilitat del sòl i la subsidència,
i, a les regions costaneres, la intrusió d’aigua marina davall terra.

Per què hem de cuidar l’aigua subterrània?
Parlam de sobreexplotació quan s’extrau més aigua dels aqüífers de la que es recarrega amb la pluja i la neu. Si aquest problema es perpetua finalment suposa l’esgotament del recurs.
L’aigua subterrània està contaminada a molts llocs. Això augmenta els seus costs de tractament, i a vegades fins i tot
n’impedeix l’ús.
En d’altres llocs desconeixem la quantitat d’aigua subterrània
que s’amaga davall els nostres peus, la qual cosa significa
que podríem estar desaprofitant un recurs hídric potencialment vital.

L’estudi, la protecció i la utilització de l’aigua subterrània de
manera sostenible serà fonamental per a sobreviure al canvi
climàtic i adaptar-se als seus efectes.

Què podem fer?
• El que feim a la superfície repercuteix davall terra. Els únics
productes amb els quals hem de tractar els sòls han de ser
innocus i biodegradables, i hem d’utilitzar l’aigua amb la
major eficiència possible.
• L’aigua subterrània travessa fronteres. Hem de treballar
junts per a gestionar l’aigua subterrània transfronterera.
• No podem gestionar el que no mesuram. Necessitam estudiar i analitzar exhaustivament l’aigua subterrània.
• L’aigua subterrània exercira un paper fonamental en l’adaptació al canvi climàtic. Hem de trobar un equilibri entre les
necessitats de les persones i les del planeta.

