
 
 
 
 
 
 
 

Bases pel concurs #Masquefagramers 
 
1. Introducció 

 
Què és instagram? 
 
Instagram és una aplicació gratuïta per compartir fotos amb la que els usuaris poden 
aplicar efectes fotogràfics com filtres, marcs i colors retro i vintage, a més de compartir 
les fotografies en diferents xarxes socials com Facebook o Twiter. Una característica 
distintiva de l’aplicació és que dona una forma quadrada i arrodonida en les puntes de 
les fotografies en honor a les Kodak Instamatic y las cámaras Polaroid. 
 
L'aplicació era inicialment compatible amb qualsevol iPhone , iPad o iPod Touch que 
funcioni amb iOS 3.1.2 o superior, i el mes de novembre de 2011 comptava amb 12 
milions de seguidors.[2] L'abril de 2012 es va fer pública la versió per a Android.[3] 
L'aplicació s'ha fet coneguda entre els amants de la fotografia, i fins i tot durant la 
tardor de 2011 l'East Gallery de Londres va acollir una mostra de fotografies 
realitzades amb l'esmentada aplicació.[4] El mes d'abril de 2012 Facebook va anunciar 
la compra de la coneguda aplicació per 1.000 milions de dòlars[5] 
 
Durant el 2012 va augmentar un 284% la seva comunitat d'usuaris i a febrer del 2013 
fregava els 30 milions d'usuaris.[6] 
 
Com funciona? 
Instagram és una aplicació que es pot baixar a qualsevol terminar iphone o android. En 
el cas dels iphone a través de l’app market i en el cas dels androids a través de google 
play. També es pot accedir a través d’un ordinador a www.instagram.com . 
 
En el moment que s’instal·la al terminar, mòbil o tableta, ja pots efectuar les imatges i 
aplicar els filtres que l’usuari vulgui. Els filtres modifiquen no modifiquen la imatge, tan 
sols els colors i les intensitats. Es poden afegir marcs o desenfocaments 
 
Compartir imatges: 
L’aplicació instagram permet compartir les imatges de manera molt fácil a través de les 
xarxes, bàsicament facebook i twitter. I el més interessant, pots seguir un tema a 
través de la classificació de les imatges a partir d’un #. 
 
2. El concurs de l’Alzinar 
 
Objectius:  

- Promoure Masquefa i el seu entorn a la xarxa. Compartir imatges de Masquefa 
permetrà un millor coneixement de la població, del seu entorn i el seu paisatge.  

- Que els ciutadans de Masquefa s’identifiquin amb el seu entorn. 
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- Fomentar el coneixement de l’Alzinar entre tots els masquefins i fins i tot més 
enllà dels límits municipals.  

 
Com funciona: 
 
El funcionament és fàcil, ja que moltes persones ja fan ús de l’aplicació. Per tant la 
comunicació serà fàcil i divertida. 
 
Les persones que vulguin participar els ha d’agradar la fotografia digital a través de 
terminals mòbils, instagram i Masquefa. 
 
Les persones que vulguin participar també hauran de tenir un compte de twitter, a 
través del qual faran difusió de les imatges a través del #masquefagramers i #lalzinar. 
 
El comunity manager de l’Alzinar emmagatzemarà totes les imatges aparegudes amb 
aquests # i al final del concurs un jurat triarà la millor imatge. 
 
El concurs estarà actiu entre el 29 d’abril  i fins el 16 de juny, així agafarem dates i 
moments especials de la vida cultural de Masquefa com: Montserrat a Peu, Sant isidre, 
inici de la piscina... 
 
El jurat estarà format pels membres de la junta de l’Alzinar, que no coneixeran de 
manera prèvia els autors de les imatges.  
 
El premi: 
 
Un sol premi pel guanyador/a. Un passi de temporada per la piscina 2013. 
 


