Barcelona és molt més als ulls dels instagramers:
IgersMapBCNmoltmes
L’any passat, amb motiu de l’Any del Turisme Cultural, des de la Diputació de
Barcelona vam crear l'IgersMap1 de la marca Barcelona és molt més per mostrar els
atractius turístics i culturals del territori des del punt de vista específic i particular dels
usuaris d'Instagram.
Durant aquest 2019 volem completar aquest mapa visual de les nostres comarques
afegint-hi noves capes dedicades a la natura, un dels aspectes més fotografiats pels
instagramers d’arreu. D’aquesta manera, realitzarem tres campanyes a les xarxes
socials, en què es recolliran fotos d’un concepte concret vinculat amb la natura.
L’objectiu és afegir tres capes temàtiques dins del mapa que englobin la totalitat de
l’entorn natural dividint-lo en: terra, aigua i aire.

Calendari
Les tres campanyes de recollida d’imatges es repartiran durant el 2019 de la manera
següent:
1) Del 17 de juny al 21 de juliol: Terra
Recollirem imatges de paisatges naturals, vistes panoràmiques, camins, fotografia de
muntanya, detalls de flora i fauna i d’activitats i experiències vinculades a la natura
(passejades, excusionisme, escalada, cicloturisme...).
2) Del 29 d’agost a l’1 de setembre: Aigua
Recollirem imatges de platges, llacs, estanys, rius, dolls naturals, salts d’aigua i
activitats vinculades al medi acuàtic (banys, navegació, ràfting, submarinisme...).
3) Del 9 setembre al 13 d’octubre: Aire
Recollirem imatges de postes de sol i albades, fenòmens metereològics, fotografia
nocturna i activitats aèries (vols en globus, parapent, fotografia ornitològica...).

_______________
1IgersMap és una plataforma col·laborativa que mostra el territori des dels ulls dels
instagramers locals, per donar-ne una nova visió i perquè altres instagramers que el
visitin sàpiguen on anar per aconseguir bones imatges. Els diferents mapes creats dins del
projecte es poden consultar a http://igersmap.com, un web totalment responsiu consultable
des de l’ordinador i els dispositius mòbils i en quatre idiomes diferents (català, castellà,
anglès i euskara). Els mapes que inclou utilitzen la tecnologia de Google Maps i poden
integrar-se en altres webs.
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L’IgersMapBCN+
Un cop les tinguem recollides, les imatges formaran part de l’IgersMapBCNmoltmes,
que inclourà en total 7 capes temàtiques. Els mapes mostraran els punts populars
(aquells punts que rebin més de 10 imatges) i els punts per descobrir. A cada punt es
podran visualitzar de manera intuïtiva la totalitat d’imatges rebudes. Cada imatge
inclourà la marca d’aigua amb el nick de l’autor, el nom del punt i les indicacions de
com arribar-hi.
Les noves capes es publicaran al mapa que actualment ja es pot visualitzar a
http://www.barcelonaesmoltmes.cat/ i a https://igersmap.com.

Com participar-hi
Les campanyes de recollida d'imatges es desenvoluparan amb una crida a la
participació a través de les xarxes socials de @bcnmoltmes, @igersmap i
@igerscatalonia als instagramers del territori.
Les imatges s'hauran d'enviar al correu electrònic igersmap@diba.cat, i hauran
de complir les característiques següents:










Cal que facin referència a la temàtica sol·licitada.
Se’n poden enviar un màxim de 10 i poden ser antigues o noves. Així,
doncs, si una persona gestiona més d'un perfil, podrà enviar un màxim de 10
imatges per cada perfil que gestioni.
S’han d'enviar com a arxiu adjunt al correu electrònic o també es podran
enviar els enllaços de les imatges a Instagram per tal que l’organització pugui
descarregar-les.
S’ha d’especificar la localització de les imatges, indicant-ne ja sigui la
població, l'adreça, localitzant-les o bé indicant-ne les coordenades.
Imprescindible per poder-les situar al mapa!
Caldrà indicar el nom d'usuari d'Instagram de l'autor de les fotos. L'equip
d'IgersMap afegirà a totes les fotos la marca d'aigua amb el nom de l'autor.
Les imatges hauran de ser de l'àmbit geogràfic al qual fa referència el
mapa: comarques de l'Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Barcelonès,
Berguedà, Garraf, Maresme, Moianès, Osona, Vallès Occidental i Vallès
Oriental.

Les imatges es pujaran en resolució de 640 x 640 px i format quadrat; en cas que
siguin en un altre format o resolució, l'equip d'IgersMap les transformarà, si cal, però
només afegint-hi marges blancs perquè la visualització original no es modifiqui.
Els drets d’explotació de les fotografies aportades seran cedits pels seus autors a la
Diputació de Barcelona i a la plataforma IgersMap, que podran exercir el dret a
reproduir-les, distribuir-les i fer comunicació pública a través de qualsevol mitjà de
difusió i suport existent, inclosos, entre d’altres, materials gràfics, audiovisuals, mitjans
publicitaris, Internet i xarxes socials per a usos no comercials. En concret, es preveu el
seu ús en la creació del mapa en línia i en paper sobre els recursos culturals, naturals i
turístics de la demarcació (IgersMap), en una exposició de cloenda del projecte amb
imatges seleccionades i en la promoció de la mateixa acció. En tots els casos, es farà
constar el nom de l’autor de la fotografia.
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