
CONDICIONS PER PARTICIPACIÓ REPTE DE VISUALITZACIONS DE
DADES PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE
L'AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

OBJECTIU

L’objectiu de les següents bases/condicions de participació és el regular la
participació per part de les persones i equips en l’esdeveniment “Repte de
visualitzacions de dades per a la igualtat de gènere en ciència i tecnologia” (en
endavant “Data Viz Challenge La Tecnòloga”) que organitza l'Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat en el marc de “La Tecnòloga. Campus de ciència i
tecnologia” en 2022.

"Data Viz Challenge La Tecnòloga" és una competició, un repte ciutadà per
visualitzar les escletxes de les dones en la ciència i les tecnologies digitals i
promoure la igualtat plena de les dones en aquests àmbits, donat que estan
condicionat tota la societat del segle XXI. Els treballs presentats han de
contribuir a la igualtat efectiva de les dones en les tecnologies digitals.

Entre tots els projectes presentats es seleccionaran les 8 millors dataviz o
infografies que formaran part de la exposició Virtual "Dades per les tecnòlogues
i les científiques. Presentem visualitzacions de dades per abordar la igualtat de
gènere en ciència i tecnologia" que es publicarà a la web http://latecnologa.cat
de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

A QUI S’ADREÇA?
La participació està oberta a qualsevol persona amb habilitats i capacitats per
cercar dades obertes, analitzar-les i visualitzar-les. Aquest repte proposa dues
categories per a participar: categoria juvenil i categoria adulta.

La categoria juvenil s’adreça de forma específica a persones joves, en concret
a les persones que cursin estudis als centres d'ensenyament secundari de Sant
Boi de Llobregat i/o joves -menors de 18 anys- que viuen a Sant Boi de
Llobregat, o joves que volem formar equips amb les persones anteriors.

Al menys una de les persones del grup de la categoria juvenil han d’estudiar a
un centre educatiu de Sant Boi o bé viure a Sant Boi de LLobregat.

La categoria adulta s’adreça a qualsevol persona major de 18 anys amb
habilitats i capacitats per cercar dades obertes, analitzar-les i visualitzar-les.

Els treballs presentats han de ser realitzats per grups de 2 a 4 persones.
Almenys el 50% dels components del grup han de ser dones.
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TERMINIS

El termini d’inscripció del equips serà el 22 d’abril del 2022 per la categoria
juvenil i el 28 d’abril del 2022 per la categoria adulta.

El termini per a presentar els treballs serà 3 de maig del 2022 per via del
formulari inclós a la web.

REQUISITS PER A PARTICIPAR

La inscripció dels equips es realitzarà única i exclusivament a través del
formulari inclós a l’espai web de l’ajuntament de Sant Boi de LLobregat destinat
a informar sobre el repte "Data Viz Challenge La Tecnòloga":
http://latecnologa.cat/dataviz (en endevant Web).

Per inscriure un equip de la categoria adulta s’hauran d’omplir les següents
dades mitjançant el formulari inclós a la web: nom, cognom, email, ciutat,
província, país, telèfon mòbil.

Un únic/a participant de cada equip inscriurà a la resta de l’equip, incloent-hi al
formulari les dades de la resta de persones integrants.

Per inscriure un equip de la categoria juvenil s’hauran d’omplir les següents
dades mitjançant el formulari inclós a la web: nom, cognom, email, ciutat,
província, país, telèfon mòbil, nom del centre educatiu -en cas de pertànyer a
un centre educatiu-

Un únic/a participant de cada equip inscriurà a la resta de l’equip, incloent-hi al
formulari les dades de la resta de persones integrants.

Un cop emplenat el formulari d’inscripció d’un equip correctament, des de
l’organització es comunicarà la correcta inscripció i es proporcionarà
informació necessària per a poder participar plenament en tot el procés del
repte.

Podran participar totes aquelles persones majors de 18 anys que disposen de
DNI/NIF, passaport o NIE en vigor, o un altre document que, d'acord amb la
legislació espanyola, acrediti la identitat i edat del participant. En el cas de ser
menor d’edat i no disposar-ne, caldrà una autorització del seu tutor o tutora
legal. En aquest sentit, l’organització de l’esdeveniment exclourà qualsevol
participant si les dades no s'ajusten a la seva identitat real o que incompleixin
qualsevol altra condició exigida.

S’acceptaran els equips inscrits per rigorós ordre d’inscripció fins a un límit de
30 equips.

No s'admetran a concurs propostes que hagin estat presentades anteriorment i
públicament a través de qualsevol mitjà o esdeveniment. En aquest cas, es
procedirà a la desqualificació de les mateixes. Si un equip no publica la seva
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solució/idea segons s’especifica en aquestes bases, la seva candidatura no
serà avaluada pel jurat.

La temàtica de la visualització ha de reflectir una realitat sobre escletxes de les
dones en les tecnologies digitals i la situació respecte a la igualtat de gènere en
la ciència i les tecnologies digitals. Per explicar-la, es poden fer servir una o
més visualitzacions gràfiques (dataviz).

La visualització ha d'estar basada en dades obertes que majoritàriament siguin
fonts d'institucions i/o administracions públiques

La visualització de dades es lliurarà mitjançant una URL, i ha de ser accessible,
a més, mitjançant un codi insertable (embed).

Els treballs es poden presentar en català o castellà.

Els treballs presentats han d'estar sota llicència Creative Commons BY.

Cada grup només podrà presentar com a màxim un treball.

Per a presentar el seu treball els grups hauran d'emplenar un formulari inclós
en la web què constarà la següent informació:

- Títol de la visualització.
- Descripció curta (400 caràcters màxim).
- L'objectiu o el missatge del treball (1.000 caràcters màxim).
- Les fonts emprades, les dades obertes utilitzades i els seus formats.
- Les eines utilitzades per a la realització del treball, preferiblement de

programari lliure.
- L'enllaç a la visualització (URL) i el codi d'incrustació.
- Les dades de les persones autores: nom, cognoms i adreça de correu

electrònic i de contacte.
- Una presentació de cinc diapositives màxim amb el nom de la

visualització per a tenir com a suport de la presentació del projecte.
A més a més cada grup realitzarà una exposició d’entre 3 i 5 min -segons el
temps que determini l’organització, equitatiu per tots els grups d'una categoria-
del treball en l’acte de presentació de projectes "Data Viz Challenge La
Tecnòloga" que s’organitzarà el dia 5/05/2022, davant un  jurat  format entre 3 a
5 persones expertes designades per l'ajuntament de Sant Boi.
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Premi / reconeixement

Les 8 millors visualitzacions  - 4 de cada categoria - seran premiades i formaran
part d'una Exposició Virtual que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat publicarà
del projecte: “Dades per les tecnòlogues i les científiques. Presentem
visualitzacions de dades per abordar la igualtat de gènere en ciència i
tecnologia”.

Els treballs i el nom de les persones premiades apareixeran explícitament i
juntament amb un link de referència - aquell que hagin proporcionat les
persones participants, si l’ha proporcionat -.

A més, segons la categoria, els guanyadors rebran un premi tecnòlogic per a
cada integrant de l’equip:

Premis categoria juvenil
- 1r Premi - Mòbil
- 2n Premi - Mòbil
- 3r Premi - Llum selfie
- 4t premi- Llum mòbil

Premis categoria Adulta
- 1r Premi - Tauleta
- 2n Premi - Disc dur

ALTRES NORMES I OBLIGACIONS DE PARTICIPACIÓ

Les persones participants han d'acceptar expressament aquestes Bases de
Participació. L’organització no es fa responsable de les conseqüències
jurídiques derivades de l’incompliment de les bases del concurs.

La inscripció és totalment gratuïta.

Des del moment que una persona hagi formalitzat la seva inscripció,
l’organització podrà contactar amb aquesta participant per a validar la
informació facilitada.

L’organització garanteix que es seguiran criteris objectius i professionals de
manera que quedi assegurada la imparcialitat del procés de selecció dels
guanyadors.
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LLICÈNCIES, PUBLICITAT i PROTECCIÓ DE DADES

Les persones participants autoritzen als organitzadors a fer ús de la imatge i
noms dels participants a les xarxes socials o qualsevol altre mitjà de
comunicació sempre relacionada amb “Data Viz Challenge La Tecnòloga”

Les persones participants autoritzen expressament a l’organització la utilització
de la seva imatge en mitjans audiovisuals (fotografies, vídeos, etc) sempre amb
continguts relacionats amb “Data Viz Challenge La Tecnòloga”

Amb l’acceptació de les Bases, les persones participants declaren que els
dissenys, imatges, projectes i aplicacions presentades els pertanyen
legítimament conforme a dret, que no són còpia ni modificació total o parcial de
cap altra i que no vulneren cap deure de secret ni confidencialitat, ni la
legislació de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret que ostenti
un tercer a Catalunya, la resta de l’estat espanyol o l’estranger sobre aquells,
eximint a l’organització de qualsevol responsabilitat al respecte o bé o tenen
una llicència que permet la seva reutilització per a qualsevol propòsit, inclòs el
comercial amb l'única necessitat de l'atribució dels seus autors.

En particular, les persones participants garanteixen que les idees i el codi
aportat són originals i no infringeixen drets de tercers o compten en el seu cas
amb les autoritzacions pertinents per a participar en l’esdeveniment, com ara
disposar d'una llicència que permet la seva reutilització per a qualsevol
propòsit, inclòs el comercial.

Els i les participants també seran responsables d’assegurar que les idees
presentades no són sexistes, ofensives, denigrants o inciten a la violència o el
racisme, ni vulneren els drets fonamentals, ni les llibertats públiques, ni tampoc
suposen una intromissió en la intimitat personal o familiar de les persones
físiques ni una violació del dret a l’honor de tercers.

Les propostes seleccionades podran ser objecte de divulgació per part de
l’organització, en les comunicacions que realitzi de caràcter informatiu o
divulgatiu, i tant en mitjans de comunicació escrits en suport físic com en
Internet. Sempre amb la finalitat de difondre les activitats realitzades durant
l’esdeveniment.

Les dades personals de les persones participants en l’esdeveniment seran
tractades d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal, amb la finalitat del desenvolupament del repte.

Sant Boi de LLobregat, 1 d’abril  de 2022.

5


