
 
 
 
 
 

 
 

BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIES #QuedatACasaMOIÀ 
 
L'Ajuntament de Moià proposa a tots el vilatans participar en un concurs de fotografia online que 
girarà sobre les diferents activitats que fem o que podem fer a casa durant el confinament degut al 
Coronavirus. Ha de servir per fer més lleugeres totes les hores que per obligació i responsabilitat 
hem de passar a casa i alhora estimular la creativitat i la imaginació. 
 
Les imatges hauran de ser divertides, enginyoses, curioses i amb un cert sentit de l'humor, cosa 
molt necessària en les circumstàncies en que ens trobem. 
 
El concurs és obert a tothom, xics i grans, sense cap limitació d'edat. 
 
Funcionament: 
- Es proposen vuit temes o categories d'imatges que podeu enviar, totes són de situacions 
quotidianes amb les que us podeu trobar o provocar, a casa durant aquests dies. El llistat de temes 
el podeu trobar al final d'aquestes bases. 
 
- Les imatges s'hauran d'enviar per correu electrònic a concursquedatacasa@moia.cat  En aquest 
correu hi haurà de constar el nom de l'autor, un pseudònim o una frase curta que permeti identificar 
cada imatge i la categoria en la que es vol participar. El nom dels autors de cada imatge no es farà 
públic, llevat dels premiats. 
 
- La data final per enviar imatges serà el dia de l'aixecament del confinament, llevat de la darrera 
categoria que s'acabarà tres dies després. 
 
- Cada participant pot enviar les imatges que vulgui i pot participar en totes les categories. 
 
- Si una imatge es considera ofensiva, discriminatòria o de mal gust, els organitzadors del concurs es 
reserven el dret a no admetre-la. 
 
- Una vegada rebudes es publicitaran a través de les diferents xarxes i se'n farà un àlbum recull al 
Facebook  i l'Instagram de l'Ajuntament. 
 
- Els premis s'atorgaran per votació popular a la imatge que tingui mes «likes» a Facebook o a 
Instagram de forma independent (no se sumaran els «likes» de les diferents plataformes) en cada 
categoria. En cas d'haver-hi un empat, un jurat especialment designat decidirà quina és la millor i 
mereixedora del premi. En l'atorgament de premis però, únicament es podrà donar un únic premi a 
la mateixa persona. 
Els premis consistiran en un abonament per la piscina municipal o un pack d'entrades a les Coves 
del Toll, a escollir per part dels premiats. 
 
- El fet de participar pressuposa l'autorització per part de l'autor a publicar la imatge a les diferents 
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xarxes socials, i, si s'escaigués, a fer-ne una exposició virtual o física. La finalitat de les imatges serà 
únicament la de participar en el concurs i no s'utilitzaran per a cap altra finalitat. Una vegada acabat 
el concurs, les imatges no guanyadores seran eliminades. 
 
PROPOSTA DE TEMES: 
 
- FEM ESPORT A CASA // Amb el confinament no podem fer esport a l'exterior per preservar la nostra 
salut i la dels altres. A tots ens agrada anar a córrer, sortir amb la bicicleta, jugar a futbol, a tennis, 
anar a esquiar, fer submarinisme, anar a pescar, fer zumba o gimnàstica ... us heu preguntat mai si 
totes aquestes activitats es poden fer al menjador de casa, o en algun passadís... proveu-ho i envieu-
nos la imatge! 
 
- FEM CUINETES // Els dies tancats a casa es fan llargs, sobretot el cap de setmana. És una bona 
ocasió per desvetllar el Ferran Adrià o la Carme Ruscalleda que tots portem a dins. També pot ser 
una bona ocasió per qui no cuina mai, provar-ho. Envieu-nos imatges de vosaltres cuinant un 
magnífic plat o també dels desastres que sou capaços de fer a la cuina de casa!  
 
- CARNESTOLTES CONFINAT // Fa un mes que estàvem de Carnestoltes. A tothom li agrada disfressar-
se. Organitzem un Carnestoltes confinat al menjador de casa! Poseu-vos la millor disfressa que 
tingueu i envieu una imatge divertida! Si no teniu cap disfressa de carnaval segur que a l'armari teniu 
algun vestit de fa moooooolts anys ... i si no, segur que amb unes tisores, cartolina, una mica de 
«pegamento» i dos «retuladors» sou capaços de fer una bona disfressa. 
 
- MASCOTES ADORABLES // Els nostres gossos, gats, periquitos i similars deuen estar sorpresos de 
veure'ns tant a casa. Nosaltres també tenim més temps per compartir amb les nostres mascotes. 
Busqueu aquella imatge «adoraaaaaaable», curiosa, entremaliada, del vostre animal de companyia 
i envieu-la! Ah, i si no teniu animal de companyia, el podeu crear, dibuixar o fabricar amb qualsevol 
element que tingueu a casa: serveix des d'un musclo a un dinosaure. 
 
- BRICOLATGE CASOLÀ // Aquests dies podem aprofitar-los per fer petites o grans reparacions a casa. 
Compte però! El bricolatge no és tan fàcil com sembla i penjar un quadre pot esdevenir una gran 
obra o un gran desastre. Envieu-nos imatges de vosaltres fent «bricomania», penjant un quadre, 
canviant unes cortines ... Envieu-nos també imatges de grans desastres, que segur que tots n'heu 
fet algun... 
 
- COSES DE NENS // A causa del confinament, els nens s'han quedat sense escola. De ben segur que 
amb les eines que s'ofereixen des dels centres escolars continuen fent coses i feina del curs. També 
però hi ha llargues estones on fer volar la imaginació o fer alguna trapelleria... Envieu-nos imatges 
de coses divertides que feu (si sou nens) o coses que fan els vostres nens (si sou pares). Segur que 
ens endurem alguna sorpresa! 
 
- SOFANING // Aquests dies hem de passar moltes hores a casa, i al final sempre s'acaba fent 
«sofaning» envieu-nos les vostres imatges al sofà, veient la tele, amb cara d'avorrits, fent una guerra 
de coixins, cinc persones en un sofà de tres places, el vostre gat o gos ocupant el sofà i vosaltres 
sense poder-hi seure... Volem tota mena de situacions divertides que es puguin donar al voltant d'un 
sofà ... 
 
- SOM LLIURES!!!!!!!! // Per fi s'ha acabat el confinament i som lliures! Mostreu-nos la vostra alegria 
i feu immortal la primera activitat que feu a l'exterior una vegada acabat el confinament. 


