
BASES

Objectiu i tema
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: 
‘Aigua i canvi climàtic’.

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
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/la concursant
 - si a la fotografia hi apareix algun menor, autorització parental

10. Les fotografies i les dades es poden lliurar:
 - a través del web www.opticaigua.com
 - mitjançant un CD degudament identificat a les oficines d’EMAYA (c. de Joan 

Maragall, 3 · 07006 · Palma), juntament amb el full d’inscripció (disponible al 
web www.opticaigua.com)

Termini
11. El termini d’admissió de les fotografies comença dia 22 de març de 2020 i finalitza 

dia 22 d’abril de 2020 (ambdós inclosos).

Jurat i premis
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:

 - Primer premi: val de 800 € a utilitzar en productes de fotografia a Foto Ruano.
 - Segon premi: val de 350 € a utilitzar en productes de fotografia a Foto Ruano.
 - Tercer premi: val de 250 € 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 13 de maig de 2020.

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 Casal Solleric del 
14 al 29 de maig de 2020.

16. Els premis s’entregaran dia 14 de maig de 2020, coincidint amb la inauguració 
de l’exposició.

Ús de les fotografies i protecció de dades
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
19. La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes Bases.

Primer premi
Val de 800 € a utilitzar en productes de fotografia a Foto Ruano

Segon premi
Val de 350 € a utilitzar en productes de fotografia a Foto Ruano

Tercer premi
Val de 250 € a utilitzar en productes de fotografia a Foto Ruano

5 accèssits
Val de 100 € en impressió / revelatge a TotFoto

5 finalistes
Participació en un taller de fotografia a Foto Ruano

Termini de presentació de les fotografies
del 22 de març al 22 d’abril de 2020
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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 interna-
cionalment 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 el tema del Dia Mundial de l’Ai-
gua, que és el d’OPTICAIGUA; enguany, Aigua i canvi climàtic. 
Per tant, les fotografies presentades a concurs han d’estar relaci-
onades amb aquesta temàtica.

Aigua i canvi climàtic

La crisi climàtica mundial està inextricablement lligada a l’aigua. El 
canvi climàtic augmenta la variabilitat en el cicle de l’aigua, la qual 
cosa indueix fenòmens meteorològics extrems, redueix la previ-
sibilitat en matèria de disponibilitat d’aigua, afecta la qualitat de 
l’aigua i amenaça el desenvolupament sostenible, la biodiversitat i 
el gaudi dels drets humans a l’aigua i al sanejament arreu del món.

En funció de l’ús que feim de l’aigua, podem reduir les crescu-
des i les sequeres, lluitar contra l’escassetat d’aquest recurs i la 
seva contaminació, i ajudar alhora a combatre el canvi climàtic.

Adaptant-nos als efectes que el canvi climàtic té en l’aigua, pro-
tegirem la salut de les persones i salvarem vides. I, si utilitzam 
l’aigua de forma més eficient, reduirem les emissions de gasos 
d’efecte d’hivernacle.

No ens podem permetre esperar

L’aigua és part de la solució. La millora de la gestió dels recursos 
hídrics és un component essencial perquè les estratègies de miti-
gació i adaptació al canvi climàtic tinguin èxit.

Millorar les pràctiques de gestió dels recursos hídrics pot ajudar 
a augmentar la resiliència climàtica, millorar la salut dels ecosiste-
mes i reduir el risc de desastres relacionats amb l’aigua.

L’aigua, recurs davant el canvi climàtic

És necessari protegir les barreres naturals. Les zones humides i 
les praderies de posidònia són barreres eficaces i barates davant 
les crescudes, els fenòmens meteorològics extrems i l’erosió.

La recollida de l’aigua de pluja és particularment útil en aquelles 
regions amb una distribució desigual de les precipitacions per a 
potenciar la resiliència davant les crisis i vetlar pel proveïment d’ai-
gua en períodes de sequera.

Els recursos hídrics no convencionals, com aigües residuals trac-
tades i regulades, poden utilitzar-se per al reg i en els àmbits in-
dustrial i municipal.

Tots en podem ser part activa

Qualsevol persona pot posar en pràctica accions relacionades 
amb l’aigua per a lluitar contra el canvi climàtic, com:

Dutxar-se en 
5 minuts

Consumir més aliments 
d’origen vegetal

No tirar menjar 
en bon estat

Apagar els aparells 
electrònics quan no s’utilitzin

 Comprar de 
manera sostenible


