CONCURS DE DIBUIX “NI 1 FOC AL BOSC!” 2020 A LES ILLES BALEARS
El concurs de dibuix “ni 1 foc al bosc!” es troba davant la seva 14ena edició a
Mallorca, 8ena edició a Eivissa i 1ra a Menorca i Formentera, en unes
circumstàncies tan excepcionals com les que ha provocat l’emergència sanitària del
COVID-19. L’equip coordinador d’aquesta iniciativa ha preparat una nova proposta
de participació per que el concurs es pugui dur endavant, sempre contant amb el
suport dels ajuntaments de les nostres illes.
Recordeu que això és una iniciativa que impulsa la Conselleria de Medi Ambient i
Territori amb l’ajuda de diferents ajuntaments amb motiu de la celebració del Dia
Internacional dels Boscos (21 de març) per tal de realitzar una campanya local de
sensibilització per a la prevenció dels incendis forestals. Enguany reubicarem
el concurs al calendari i el presentarem lligat al Dia Internacional del Medi Ambient,
5 de juny. Per tot això, s’han elaborat unes noves bases del concurs.

BASES
1. Hi poden participar tots els alumnes de 5è i 6è de primària, 1er i 2n d’ESO
2. El tema únic és: “Ni 1 foc al bosc de l’1 de maig al 15 d’octubre”. Amb
aquest tema es poden representar diferents aspectes relacionats amb els incendis
forestals i la seva prevenció. El cartell no ha d’incloure el lema ni cap text.
3. S’admet màxim un sol dibuix original per alumne.
4. Els dibuixos s’han de realitzar a tamany A3 o A4 i en posició vertical per tal
de mantenir la qualitat al moment de la impressió. La tècnica de dibuix és lliure o
mixta.
5. Les il·lustracions es faran arribar mitjançant l’enviament d’una foto des d’un
compte d’Instagram particular al compte d’Instagram de “Xarxa Forestal” o bé al
correu electrònic de xarxaforestal@gmail.com
6. Al missatge d’Instagram o al correu electrònic han de constar: nom complet de
l’alumne/a, edat i el curs, grup, centre educatiu, telèfon o correu electrònic
de l’alumne i municipi al qual pertany. Els dibuixos que no incloguin aquestes
dades seran eliminats.
7. El termini d’enviament de les imatges dels dibuixos mitjançant Instagram o
correu electrònic finalitza el dia 15 de maig de 2020; els guanyadors i finalistes
hauran d’entregar els originals més endavant (en un període no superior a una
setmana després de que es facin conèixer els guanyadors i finalistes) per a la seva
impressió.

8. El professorat ajudarà a promoure aquesta campanya entre els alumnes de la
seva classe i assessorarà en l’enviament de les fotos.
9. Es valorarà sobretot la capacitat expressiva del dibuix que permeti cridar
l’atenció dels ciutadans i comunicar el missatge de sensibilització i prevenció front
als incendis forestals.
10. Un jurat format per tècnics de l’administració competent triarà tres obres per
Eivissa, i un altre grup de tres obres per a Mallorca i Menorca. D’aquestes
il·lustracions es triarà un dibuix guanyador i dos finalistes per Eivissa i Formentera,
i un dibuix guanyador i dos finalistes per Mallorca i Menorca.
11. El guanyadors i finalistes s’anunciaran el dia 25 de maig de 2020.
12. Als 2 dibuixos guanyadors se’ls concedirà un premi a cada un que consistirà
en la publicació en pòster del dibuix i un obsequi de la Conselleria de Medi Ambient
i Territori. Així, les il·lustracions s’utilitzaran per fer els cartells de la campanya de
prevenció d’incendis forestals de “ni 1 foc al bosc” 2020.
13. Als 4 dibuixos finalistes se’ls concedirà un obsequi de la Conselleria de Medi
Ambient i Territori a cada un i les seves il·lustracions s’utilitzaran per fer postals de
conscienciació ciutadana de la campanya de prevenció d’incendis forestals “ni 1 foc
al bosc” 2020.
14. Els dibuixos guanyadors i finalistes quedaran a disposició de la Conselleria de
Medi Ambient i Territori.
15. Els participants permeten la reproducció i distribució de les seves obres sense
limitació en qualsevol format, mitjà de comunicació o xarxa social per a ús didàctic i
divulgatiu per a la prevenció d’incendis forestals.
16. La Conselleria es compromet a fer-ne l’edició de dites postals i cartells i
repartir-los entre els diferents municipis de les illes Balears.
17. La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases.

