












El repte està obert a qualsevol persona amb habilitats i capacitat per treballar amb dades obertes,
analitzar-les i visualitzar-les.
Els treballs presentats s’han de portar a terme per un màxim de tres persones.
La temàtica de la visualització ha de reflectir una realitat o problemàtica de la ciutat de Barcelona.
Per explicar-la es poden fer servir una o més visualitzacions gràfiques (dataviz).
Tot i així, volem fer èmfasi en una temàtica de gran actualitat i impacte: les ciutats i l’emergència
climàtica, alineant-nos amb el Pla Clima de l’Ajuntament de Barcelona. Òbviament, deixem a
criteri dels participants tractar aquesta o qualsevol altra temàtica.
La visualització ha d’estar basada en dades obertes i, com a mínim, s’ha d’utilitzar un dataset del
portal Open Data BCN, el servei de dades obertes de l’Ajuntament de Barcelona.
La dataviz ha de ser accessible mitjançant una URL. En cas de presentar una infografia, caldrà
adjuntar-la.
Els treballs es poden realitzar en català, castellà o anglès.
No s'admetran treballs que hagin estat presentats a altres esdeveniments o concursos similars
amb anterioritat.
Els treballs presentats han d’estar sota llicència Creative Commons BY i les persones participants
autoritzen l’Ajuntament de Barcelona i l’organització col·laboradora a fer-ne ús de la imatge i nom
dels participants a les xarxes socials i en qualsevol altre mitjà i forma de comunicació sempre en
relació al World Data Viz Challenge 2019 Barcelona – Kobe.
La data límit de presentació dels formularis de participació amb les visualitzacions o infografies és
el 31 d’octubre de 2019.

La participació quedarà acreditada mitjançant la presentació del Formulari de participació que
s’habilitarà el 16 de setembre on constaran les següents dades:







Les dades dels autors: nom, cognoms i adreça de correu electrònic de contacte.
El títol de la visualització de dades (dataviz)
L’objectiu o la missió de la dataviz (400 caràcters màxim).
Una descripció curta del projecte (1.000 caràcters màxim)
Les dades obertes i les fonts d’informació emprades així com els seus formats.
Les eines utilitzades per a la realització del treball, preferiblement de programari lliure.

També caldrà adjuntar els següents arxius:
 L’enllaç (URL) a la dataviz o, si és el cas, la infografia.
 Una imatge en format .jpg i una altra en format panoràmic 1920x1080 que inclogui el nom de la
visualització per a l’exposició del treball a l’Smart City Expo World Congress 2019.
La negativa a proporcionar les dades indicades com a obligatòries suposarà la impossibilitat de participar
al repte.
L’usuari que facilita les dades i recursos sol·licitats declara ser el titular dels mateixos i ser major de catorze
anys, reservant el dret a l’organització d’excloure del repte a tot aquell que hagi facilitat dades falses o
que no corresponguin amb la titularitat del participant.
Avaluació de treballs
Un jurat format per experts en l’anàlisi de dades i TIC seleccionarà les 6 millors visualitzacions i els seus
autors tindran l’oportunitat d’exposar-les públicament a l’Smart City Expo World Congress, que tindrà lloc
a Barcelona del 19 al 21 de novembre. Els treballs finalistes del World Data Viz Challenge 2019 BarcelonaKobe realitzats a la ciutat japonesa es mostraran durant el mateix esdeveniment.

Autoritzacions
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Els participants, pel fet de participar al present concurs, accepten les seves bases i el criteri de
l’organització en quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs.
En cas que l’organització o qualsevol entitat que es trobi relacionada professionalment al present
concurs detectin qualsevol anomalia o sospitin que un participant està impedint el normal
desenvolupament del concurs alterant il·legalment el seu registre o participació, mitjançant
qualsevol procediment, tècnic o informàtic per falsificar la participació; podran eliminar la
inscripció del participant de manera unilateral.
La participació en aquest concurs implica l’acceptació plena de les condicions enunciades al
present document.

