
 

Comunicado da Organización do  
Concurso de fotografía "Carnota é túa": 

 

Levamos convocados varios concursos de fotografía, nos cales, ata o de agora, os/as gañadores/as 
viñan determinados por un xurado de expertos. Nesta ocasión, o 11 de febreiro lanzamos este 
concurso, deixando a decisión final, por primeira vez na votación popular dos usuarios/as no noso 
portal web e na rede social Instagram. 
 
Así, contabamos con que con este cambio cabía a posibilidade que a fotografía gañadora podía non 
ser a de mellor calidade, senón a que ao público lle gustase máis. Esta idea era, para nós, o principal 
reclamo do concurso, así como dar a coñecer o noso concello, grazas aos disparos da xente que se 
animase a participar, mostrando dende a súa perspectiva emocional os innumerábeis recunchos, 
paisaxes e patrimonio en xeral, que ofrece o concello de Carnota. 
 
Para regular o concurso, redactamos unhas bases que estaban enfocadas ao bo desenvolvemento 
deste: limitando o número de fotografías máximas por usuario, estipulando unha resolución 
mínima para as obras presentadas, definindo un prazo para a votación das imaxes, etc. dando por 
feito a boa fe e honestidade dos posíbeis participantes. 
 
En ningún caso, dende o Concello, chegamos a pensar que neste concurso -orientado a promover 
a cultura, o turismo e a divulgar a nosa zona- habería participacións que adoitaran prácticas fóra de 
toda ética, deixando de lado o antedito, e centrándose unicamente no premio final, desvirtuándose 
non só a eles mesmos, senón tamén ao desenvolvemento limpo deste evento. Estas prácticas son 
alleas e nada representativas dos principios que queremos ver reflectidos en todas as actividades, 
concursos e demais eventos organizados por este Concello. 
Partindo desta última premisa, unha cousa é acadar votos porque un usuario está ben posicionado 
en redes sociais e outra moi distinta acadalos de forma fraudulenta. 
 
Despois de todas as chamadas, mensaxes, correos electrónicos, etc. recibidos por parte de 
participantes do concurso, tanto activa coma pasivamente, revisamos atentamente todas as obras 
presentadas, así como os seus autores. 
Comprobamos que existen casos baixo sospeita que falsean o reconto final, por exemplo: 

‒ Publicacións de Instagram cunha cantidade desproporcionada de likes: constatamos que 
estes están fóra da escala tanto polo seu alcance real en redes sociais, coma nos tramos 
temporais en que se teñen acadado, que levan o rastro a aplicacións de xeración de likes 
falsos.  

‒ Votacións na web do Concello con IPs de dubidosa fiabilidade, provenientes de Data 
Centers, non de redes de consumo particulares. 

 
Por todo isto, o comité de organización do concurso está a cotexar os datos de analítica web, e para 
a semana reunirase para ofrecer unha solución ou alternativa que satisfaga a todos os usuarios e 
veciños de Carnota. 
 
 

Carnota, 22 de marzo de 2019 


