
L’ENIGMAPA B+S – Joc de preguntes del Mapa B+S
1ª Edició, juny/juliol de 2020 – Bases del joc

1. Què és l’Enigmapa B+S? 

L’Enigmapa B+S és el concurs de preguntes del Mapa Barcelona + Sostenible (en 
endavant, Mapa B+S), concebut per donar a conèixer i posar en valor aquesta eina de 
comunicació i de sensibilització sobre la sostenibilitat a la ciutat de Barcelona. 

El Mapa B+S és un mapa virtual interactiu i alhora una xarxa social que reuneix les 
iniciatives sòcio-ambientals rellevants de la ciutat. En concret, el Mapa proporciona 
informació pràctica sobre punts d’interès (per ex., entitats, organitzacions, botigues, , 
equipaments i infraestructures), itineraris, i experiències ciutadanes (relats, fotografies, 
activitats) a la ciutat. El seu objectiu és dinamitzar la cultura de la sostenibilitat de 
Barcelona a través d’un mapa interactiu, realitzat de forma col·laborativa entre 
ciutadans, empreses, entitats i administració que mostra iniciatives i/o recursos que 
contribueixen a la millora de l’entorn urbà, a la construcció d’una estructura social més 
equitativa i inclusiva i a l’enriquiment del teixit comunitari i veïnal.

El Mapa B+S vol proporcionar una informació completa, actualitzada i de qualitat, 
veraç, precisa i accessible, que sigui d’utilitat per a la major quantitat de persones que 
la consultin. Aquesta actualització dependrà de les dades de què disposi l’Ajuntament i 
de les que proporcionin els tercers que hi col·laborin.

2. Quin és l’objectiu del concurs?  

L’objectiu del concurs és resoldre els diversos enigmes que s’aniran plantejant setmana 
a setmana i que trobareu al perfil d’usuari del web del Mapa B+S 
(www.bcnsostenible.cat). Per poder enviar les respostes, caldrà complir les condicions 
establertes en aquestes bases. 
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3. Qui pot participar?

Per participar al concurs les persones han de ser majors d’edat en el moment de 
participar. 

A més, per participar a la final de l’Enigmapa B+S, les persones hauran de ser usuàries 
registrades al Mapa B+S.  

Com a excepció a l’anterior punt, a la final de l’Enigmapa B+S no hi podrà participar:

- L’equip tècnic de l’Enigmapa B+S 
- El jurat de l’Enigmapa B+S

4. Quan es pot participar?  

El concurs estarà en funcionament del divendres 5 de juny al divendres 17 de juliol de 
2020. 

Durant aquest període, es podrà participar en qualsevol dels cinc concursos setmanals, 
i en cas de ser proclamat finalista, també es podrà participar a la final de l’Enigmapa 
B+S.

5. Com es pot participar? 

La participació a l’Enigmapa B+S es produeix en dues fases: la fase de concurs 
setmanal, i la final de l’Enigmapa B+S.

Concurs setmanal 

Per participar a la fase de concurs setmanal, cada setmana caldrà respondre un enigma,
que estarà compost per preguntes relacionades amb els continguts del Mapa B+S. 

L’enigma setmanal estarà plantejat en uns qüestionaris habilitats al perfil d’usuari del 
web del Mapa B+S (www.bcnsostenible.cat). 

Cada participant només podrà respondre un cop cadascun dels enigmes plantejats. Si 
es detecta que un mateix participant ha respòs més d’un enigma en una mateixa 
setmana, totes les seves participacions d’aquella setmana quedaran invalidades.

Del 5 de juny al 3 de juliol, cada divendres a les 8h es plantejarà un enigma setmanal, i
llavors es disposarà d’una setmana (fins el divendres següent a les 8h) per respondre 
les preguntes. Per tant, es plantejaran en total 5 enigmes (cadascun amb vàries 
preguntes).

Les persones que hagin respòs correctament l’enigma tindran dret a participar a la final
de l’Enigmapa B+S, i també al sorteig del premi setmanal. 
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A partir del 12 de juny, cada divendres es desvetllaran les respostes correctes a 
l’enigma de la setmana anterior, així com el nom de la persona guanyadora del premi 
setmanal. 

A més, a totes les persones que hagin respòs correctament l’enigma setmanal se’ls 
comunicarà, per correu electrònic, la condició de finalista, i se’ls convidarà a participar a
la final de l’Enigmapa B+S.  

Final de l’Enigmapa B+S

Totes les persones que hagin encertat almenys un dels enigmes setmanals tindran dret 
a participar a la final de l’Enigmapa B+S. 

Per participar a la final de l’Enigmapa B+S es disposarà de temps des del divendres 12 
de juny a les 8h (moment en que hi haurà els primers finalistes) fins al divendres 17 de 
juliol a les 23:59h. 

Per participar a la final, caldrà dur a terme les dues accions següents: 

1. Penjar una fotografia d’autoria pròpia al Mapa B+S , posar-li un títol i una 
descripció. Les fotografies han d'estar relacionades amb un punt d'interès ja 
mapat al Mapa B+S.

2. Publicar un relat de creació pròpia al Mapa B+S. 

A més, s’encoratjarà als participants a publicar la mateixa fotografia a la les xarxes 
socials de twitter o d’Instagram amb els hashtags #mapabcnsostenible i 
#bcnsostenible, i #enigmapa.

Important: 

- La persona participant es compromet a garantir que tant la fotografia com el 
relat són d’autoria pròpia. 

- Qualsevol contingut inclòs en el Mapa B+S ha d'evitar ser il·legal, difamatori, 
abusiu, ofensiu, obscè, discriminatori i/o invasiu amb la privacitat de qualsevol 
tercer. No podràs fotografiar rostres que identifiquin persones i no s'acceptaran 
imatges que no representin els punts d'interès fotografiats, sigui perquè no 
corresponguin a aquells punts o perquè incloguin elements distorsionants de la 
imatge. El contingut serà vostre però participant, doneu el vistiplau perquè sigui
utilitzat gratuïtament i sense condicions mentre sigui accessible des del Mapa 
B+S.

- Per fer la fotografia, la persona participant haurà de complir amb les indicacions
de les autoritats sanitàries pel que fa a la protecció davant la COVID-19. Per 
això, us recomanem utilitzar fotografies que ja disposeu al vostre arxiu personal.

- Per a més detalls, consulteu les condicions d’ús del mapa. 
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6. Premis

S’atorgaran dos tipus de premis: els setmanals i els de la final de l’Enigmapa B+S. 

Premis setmanals 

Optaran al premi setmanal totes les persones que hagin contestat correctament totes 
les preguntes de l’enigma setmanal. 

La persona guanyadora es determinarà de forma aleatòria entre tots els formularis 
correctes rebuts. El sistema assignarà un número correlatiu a cada un dels concursants, 
i s’assignarà un número a l'atzar a partir d’una aplicació digital. El concursant que tingui
aquest número, si no ha obtingut ja un premi, en serà el guanyador. En cas que el 
número triat correspongui a una persona que ja hagi estat premiada en una setmana 
anterior, es tornarà a assignar un número a l’atzar, fins que es correspongui amb una 
persona que no hagi guanyat abans. 

El premi setmanal s’anunciarà cada setmana, i consistirà en materials i productes que 
contribueixen a la sensibilització i l’acció ciutadana en favor de la sostenibilitat.  

L’adjudicació del premi s’anunciarà al web del Mapa B+S al final de cada setmana de 
joc, i l’Ajuntament de Barcelona es posarà en contacte amb la persona guanyadora per 
tal que aquesta pugui recollir el premi a les instal·lacions de la Fàbrica del Sol (Passeig 
Salvat Papasseit, 1).  

Premi de la final de l’Enigmapa B+S

L’equip tècnic de l’Enigmapa B+S recollirà totes les candidatures finalistes, fent la 
comprovació que han complert les dos accions requerides, farà una preselecció de les 
12 millors candidatures i li assignarà un codi numèric per tal que el jurat de l’Enigmapa 
B+S no pugui conèixer la identitat de les candidatures.  

El jurat de l’Enigmapa B+S valorarà la qualitat de la fotografia i el relat publicats al 
Mapa B+S.

Segons la valoració del jurat, es concedirà un únic premi consistent en materials i 
productes que contribueixen a la sensibilització i l’acció ciutadana en favor de la 
sostenibilitat, valorats en uns 150€. 

El nom de la persona guanyadora s’anunciarà a partir del 22 de juliol de 2020. 
L’Ajuntament de Barcelona podrà organitzar un acte de lliurament del premi per 
formalitzar la concessió del premi final de l’Enigmapa B+S.  
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7. Jurat de l’Enigmapa B+S

El jurat de l’Enigmapa B+S està format per set persones representants de set entitats 
integrants del grup d’impuls del Mapa B+S, un grup de treball que forma part del 
Consell Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona:

 Aethnic 
 Animal Latitude 
 Centre Ocupacional Sínia
 Espai Ambiental 
 Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social
 NaturalWalks  
 Raons Públiques 
 Rezero 

8. Protecció de dades

D'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, us informem 
que el fet de complimentar les dades del formulari, implica que doneu consentiment 
exprés a l'Ajuntament de Barcelona per a què tracti les vostres dades exclusivament per
a aquesta edició del concurs Enigmapa B+S 2020 (tractament: 0298: Premis, Concursos 
i Promocions).  Concretament, les vostres dades es tractaran amb la finalitat de 
gestionar la vostra participació al concurs.

Atenció:

 Les vostres dades no seran cedides a tercers, tret de per obligació legal. 
 Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir i sol·licitar la limitació en l’ús de les 

vostres dades de caràcter personal. També podeu contactar amb el Delegat de 
Protecció de Dades de l’Ajuntament de Barcelona i obtenir informació 
addicional al lloc web: www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.

 Les dades personals recollides a través dels formularis s’eliminaran un cop 
complertes les obligacions legals derivades de la gestió de les activitats 
relacionades amb les finalitats indicades. En aquest cas concret, després que 
s’hagi publicat el nom del guanyador durant el termini fixat a les bases del 
concurs, es procedirà a la supressió de totes aquestes dades.

 Un cop finalitzat el concurs, totes les persones participants mantindran la 
condició d’usuari del Mapa B+S, així com totes les aportacions que hagin fet al 
Mapa B+S.
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9. Acceptació de les bases i de les condicions d’ús del mapa

Tothom que participi en aquest concurs, pel sol fet de fer-ho, accepta les bases que el 
regeixen i les condicions d’ús del mapa. 

Així mateix, la participació en el concurs implica l’acceptació del criteri i la decisió que 
l’Ajuntament de Barcelona adopti sobre qualsevol qüestió que se’n derivi. 

10. Resolució d’incidències 

El jurat de l’Enigmapa B+S resoldrà qualsevol conflicte que pugui sorgir durant el 
període de joc. Les seves decisions seran inapel·lables. 

Tots els dubtes, reclamacions i consultes seran atesos a través del correu 
mapabcnsostenible@bcn.cat  
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