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ODS YOUTH 
CHALLENGE
BASES DEL CERTAMEN

2020



Definició del certamen 
2020 ODS Youth Challenge és un certamen que premiarà el millor projecte 
resultant dels treballs de recerca acadèmics de les línies científica-tecnològica 
i social-humanística, en què es podran presentar equips d’alumnes dels 
Instituts de Terres de l’Ebre a l’entorn del projecte “Lo Crit del Delta”.


Objec4us 
๏ Sensibilitzar dels problemes mediambientals que amenacen el Delta de 

l’Ebre.


๏ Identificar solucions que donin resposta a la problemàtica mediambiental, 
social i econòmica del territori.


๏ Detectar talent, augmentar la vocació científica i incentivar el compromís, 
entre els joves, per protegir i restaurar la integritat del sistema ecològic de 
les Terres de l’Ebre.


๏ Promoure la divulgació de la ciència i les accions col·laboratives que 
generin un canvi constructiu per aconseguir formes de vida més diverses 
i sostenibles.


๏ Donar a conèixer experiències d’escoles, instituts i entitats que 
contribueixin a construir un món més sostenible.


๏ Fomentar l’emprenedoria cívica i la participació digital dels joves en els 
processos d’innovació oberta i descoberta  emprenedora.


๏ Potenciar  les experiències que afavoreixin el coneixement i la divulgació 
dels objectius de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre, i 
impulsar el coneixement de la Carta de la Terra.
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Àmbits temà4cs 
Els projectes presentats han de contribuir a la millora de la qualitat de vida de 
les persones i la cura del medi ambient a les Terres de l’Ebre.


Els àmbits temàtics del certamen corresponen a les àrees de coneixement del 
projecte “Lo Crit del Delta”: 

1. Regressió i subsidència


2. Biodiversitat i contaminació


3. Canvi climàtic, pesca i aqüicultura


En qualsevol d’aquests àmbits temàtics, cal tenir en compte la viabilitat 
econòmica, comunicació i finançament del projecte.


En el moment de la inscripció al certamen, els/les alumnes candidats/tes 
hauran d’optar per un dels àmbits temàtics especificats. Si bé, les entitats 
organitzadores podran reassignar-lo a un altre àmbit temàtic en funció de les 
característiques del projecte presentat. Aquesta reassignació no interferirà en 
la valoració global del projecte.
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Composició dels equips par4cipants 
Els equips seran interdisciplinaris i estaran formats entre 3 i 5 membres de la 
següent manera: 

- 1 o 2 alumnes de la línia científica-tecnològica.


- 1 o 2 alumnes de la línia social-humanística.


- 1 alumne/a de l’Escola d’Art i Disseny d’Amposta (ESARDI), amb la tasca 
de proveir pautes tècniques a partir d’interpretar el projecte, com 
proposar l’ús de tipografies, el disseny visual de les presentacions i 
l’aportació d’elements creatius del guió del vídeo. Prèviament, l’equip li 
lliurarà un briefing amb la problemàtica plantejada, la recerca realitzada, 
la solució proposada, la llista i enllaços dels referents i el timing.


La Fundació Cívica Innomnium facilitarà les eines tècniques de producció 

i post producció del vídeo.
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Format 
๏ Un vídeo de dos minuts de durada com a màxim, en què es presenti el 

projecte amb el problema plantejat i la seva solució. Original i inèdit, creat 
expressament per participar en aquest premi.


๏ La primera imatge del vídeo ha d’incloure el logotip del premi, que podeu 
descarregar del següent enllaç, i el títol.


๏ El vídeo mostrarà al final els noms dels autors/es.


Composició del jurat 
El jurat estarà integrat per representants de: instituts participants, Serveis 
Educatius a les Terres de l’Ebre, el centre de recerca IRTA i altres experts en 
els àmbits temàtics del certamen, i la Fundació Innomnium.
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Valoració del jurat 
Els criteris de valoració es basen en: 

1. RECERCA: la investigació realitzada sobre la temàtica en qüestió i el seu 
grau de consulta i interacció a la xarxa digital de coneixement 4dLife (25 
punts).


2. INNOVACIÓ: les solucions proposades per respondre als reptes 
plantejats en els projectes (25 punts).


3. CREATIVITAT: la creativitat i la qualitat tècnica del vídeo (25 punts).


4. IMPACTE SOCIAL: els beneficis socials previstos en el territori de les 
solucions proposades per fer front a la problemàtica plantejada (25 
punts).





Dotació del premi 
S’atorgarà un premi de 4 beques universitàries pel primer curs universitari, 
dues per als alumnes de la línia científica-tecnològica i dues per als alumnes 
de la línia social-humanística de l’equip guanyador.


Tots els participants rebran un diploma acreditatiu de la seva participació.
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Terminis 
Inscripció per par4cipar en aquesta convocatòria 
De l’1 al 15 d’octubre de 2020. Cal emplenar el formulari d’inscripció que 
trobareu a http://www.innomnium.cat i enviar-lo a info@innomnium.cat.


En aquest formulari d’inscripció, els equips d’alumnes participants declaren 
que:


๏ Accepten i compleixen les bases.


๏ El/la candidat/a presentant del projecte està degudament autoritzat/da 
per presentar-lo, així com per fer els tràmits i/o actuacions necessàries 
durant la duració del certamen. 


๏ Cedeixen els seus drets d’imatge a les entitats organitzadores en el marc 
del Premi 2020 ODS Youth Challenge, així com accepten que han 
obtingut les autoritzacions necessàries respecte l’ús de la imatge de 
tercers que apareguin en el vídeo proporcionat pels candidats.


๏ Accepten la clàusula de protecció de dades i consenten el seu tractament 
de conformitat amb el que s’indica en la mateixa.


๏ La informació lliurada és fidedigna.


๏ Són autors/es intel·lectuals de les idees que presenten i que no han fet ús 
d’informació privilegiada o registrada sense els permisos corresponents. 


๏ Els/les autors/es són responsables de qualsevol reclamació sobre 
propietat intel·lectual o utilització d’informació de domini privat, mantenint 
indemne a les entitats organitzadores davant qualsevol possible 
reclamació.
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Lliurament dels vídeos 
Data límit: 15 de febrer de 2021.


Un cop enregistrat el vídeo s’ha de penjar a Youtube, Vimeo o qualsevol altra 
plataforma d’emmagatzematge de vídeos online i enviar l’enllaç a 
info@innomnium.cat.


Lliurament de premis 
A principis d’abril de 2021, el jurat comunicarà els 3 equips finalistes.


Amb l’objectiu de continuar impulsant l’emprenedoria, els equips finalistes 
podran accedir a altres premis i iniciatives similars promoguts per institucions 
amb les que almenys una de les entitats organitzadores hagi subscrit acords 
en aquest sentit.


El mes de maig de 2021 i en el marc dels Premis Federico Mayor Zaragoza, es 
comunicarà el nom de l’equip premiat guanyador de la 1ª edició del 2020 ODS 
Youth Challenge a les Terres de L’Ebre. Aquest acte tindrà lloc a Tortosa i 
formarà part de les activitats dutes a terme com a capital catalana de la cultura 
2021. Es farà lliurament del premi.


Organitza 
๏ Fundació Cívica Innomnium.


๏ Serveis Territorials d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre.


๏ Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), SEO Birdlife i 
Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC).


๏ Instituts participants de les Terres de l’Ebre.
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