
ACCIONS AMB INSTAGRAM
3A EDICIO FESTIVAL D'ARQUITECTURA 48H OPEN HOUSE BARCELONA

1/ DIRIGIT AL PUBLIC EN GENERAL.
CONCURS FOTOGRÀFIC �OPENGRAM: PORTES DE BARCELONA�

El primer concurs fotogràfic Opengram en motiu del 48h Open House Barcelona, consisteix en la publicació 
de fotografies de portes de la ciutat de Barcelona amb les etiquetes #opengram i #portesobertes a la 
xarxa Instagram.

Les fotografies hauran d'estar fetes a Barcelona i incloure una porta, interior o exterior, com a  element 
identificable de qualsevol edifici de la ciutat de Barcelona, que ajudi descobrir o a conèixer els aspectes més 
rellevants de les portes de la ciutat. Es valoraran especialment les fotografies preses durant el festival 48h 
Open House Bcn que representin algun dels edificis de la programació d'aquest any.

DURACIÓ DEL CONCURS: DEL 20 D'OCTUBRE AL 20 DE NOVEMBRE DEL 2012. 

A qui va dirigit?
A totes aquelles persones físiques de 13 anys o més que no hagin estat implicades en la definició i / o 
preparació d'aquest concurs.

PREMI: ES TRIARAN ENTRE 50 I 100 FOTOGRAFIES FINALISTES QUE FORMARAN PART DE L'EXPOSICIÓ, 
ORGANITZADA PER L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, �PORTES DE BARCELONA� ENTRE EL 15 DE GENER I 
EL 30 DE FEBRER DEL 2013 A LA SALA CIUTAT. 

2/ DIRIGIT ALS NOSTRES VOLUNTARIS. 
INSTAVOL SOHB - ETS UN DELS NOSTRES?

Som molts i volem que és sàpiga! Puja la teva foto a instagram acabant el missatge: “Sóc VOLS OHB 
perquè... #volsopenhousebcn #openhousebcn”. No t'oblidis ambdós hashtags! 

Aprofitant la inauguració de l'instagram del 48h Open House Bcn per la nova edició, volem copar el canal i el 
hashtag amb tots els que feu possible que es celebri el festival any rere any, la nostre raó de ser, els VOLS 
OHB! Gràcies! 

No tens instagram? Envia'ns una foto teva a 48hopenhousebcn@gmail.com amb el vostre missatge i la 
pujarem al canal Instragram del festival! 

BARCELONA, 22 D'OCTUBRE 2012
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