
 
 
 
 
 
 

Concurs “INVESTIGUEM LES CORTS” 2016 

CONCURS: GIMCANA PER FESTA MAJOR 

DISSABTE 8 D'OCTUBRE A LES 11 H 

Participa en el concurs de festa major i col·labora amb la ciència! 

Gràcies a una col·laboració amb la Universitat de Barcelona, la vostra posició GPS serà 
enregistrada durant tota la prova a través de la aplicació mòbil Bee-Path. Al final de la 
prova l'app us mostrarà les vostres estadístiques de moviment així com un mapa del 
vostre recorregut. A més a més, la cessió de les vostres dades estarà contribuint a 
un projecte de ciència ciutadana en mobilitat humana de la Facultat de Física de la UB 
en el marc del programa de Ciència Ciutadana als Barris, organitzat per l'Institut de 
Cultura de Barcelona.

Inscripció prèvia abans del 28 de setembre 
Al CC Joan Oliver “Pere Quart”, al CC Josep Ma Trias i Peitx o bé al CC Can Deu. 

Bases del concurs: 

1) Inscripció. Gratuïta i oberta a tothom.

Us podeu inscriure per grups de màxim 4 persones o bé de manera individual.

Cal realitzar la inscripció prèvia abans del 28 de setembre a qualsevol dels tres
centres cívics organitzadors de l’activitat.

2) Modalitat. Gimcana amb suport Smartphone.

3) Bee- Path: Aplicatiu necessari que heu de descarregar per fer l’activitat.
(descàrrega gratuïta en Android o Iphone)

4) Temàtica. Gimcana “Investiguem les Corts”. Activitat lúdica lligada a la
col·laboració amb la ciència ciutadana.

5) Presentació. Haureu d’activar l’aplicació a l’inici de l’activitat que registrarà la
vostra GEO localització durant tota la prova. Al finalitzar la prova, s'haurà de
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finalitzar l'aplicació davant del jurat i els investigadors de la universitat de 
Barcelona us comentaran el resultat de l'anàlisi dels vostres patrons de moviment. 

Amb motiu de mantenir viu l’esperit i la xarxa, envieu les vostres fotos amb el nom 
del vostre grup a: #investigacorts16  (opcional) 

6) Jurat. Aquest any la tecnologia ens facilitarà les dades dels millors temps en passar
per totes les proves. Així doncs, qui tingui el millor temps guanya! Trobeu els camins 
més ràpids per a arribar a les vostres fites! 

7) Lliurament de premis. Tindrà lloc la darrera setmana d’octubre, data, lloc i hora 
a determinar; conjuntament amb el del concurs de pintura ràpida. S’hi mostraran 
els mapes de mobilitat generats pels 3 grups guanyadors del concurs.

8) Dotació dels premis. Es concediran tres premis, de caràcter personal i
intransferible, als tres grups guanyadors amb els millors temps:

 1r premi: 4 entrades de dia per al Sónar 2017 
 2n premi: 4 entrades per al Museu Blau + 4 entrades per al CosmoCaixa 
 3r premi: 4 entrades al Miba (Museu d’idees i invents de Barcelona) 

9) Exposició:  Els mapes de mobilitat resultants dels guanyadors, així com el mapa
agregat de tots els grups s’exposaran als tres Centres Cívics.

10) La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.


