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30 anys d’Interreg (Catalunya, Pirineus Orientals i Arieja) 
Concurs fotogràfic  

 
 

1. Context  
 
El 1990 la Comissió Europea va llançar el programa Interreg per finançar el desenvolupament de la cooperació 
transfronterera a Europa. El 2020 es proposen diverses accions per celebrar els 30 anys d’aquest programa, tot 
sovint poc conegut, encara, però que no obstant crea connexions a Europa, contribuint a reforçar els lligams i la 
solidaritat entre els ciutadans europeus.   
 
En aquest context, l’ADRET (Agence de Développement Rural Europe et Territoires)- Centre d’Information Europe 
Direct Pyrénées organitza al voltant del dia europeu de la cooperació transfronterera el concurs fotogràfic “30 anys 
d’Interreg (Catalunya, Pirineus Orientals i Arieja)” en col·laboració amb el Centre Europe Direct de Girona, el 
Departament dels Pirineus Orientals, el Departament de l’Arieja i la Generalitat de Catalunya, amb el suport de la 
Comissió Europea i de la Regió Occitània Pirineus Mediterrània.  
 
 

2. Objecte del concurs 
 
 El concurs consisteix en realitzar una fotografia d’un dels projectes finançats en el marc del programa Interreg 
transfronterer des del 1990 a Catalunya, als Pirineus Orientals o a l’Arieja.  
 
Per facilitar la identificació dels projectes, els participants poden consultar la llista completa dels projectes finançats 
durant els períodes del 2007 al 20131 i del 2014 al 20202. Un mapa interactiu mostra també diversos exemples dels 
projectes realitzats3.  
 

3. Condicions per participar-hi  
 
El concurs “30 anys d’Interreg” és obert a tothom sense límit d’edat. La participació en el concurs és gratuïta. No hi 
poden participar les persones implicades en l’organització, la realització, el desenvolupament, la promoció i la 
dinamització del concurs.  
 
Es pot participar en dues categories:  

 Categoria joves (-18 anys) 
 Categoria adults (+18 anys) 

 
 
En presentar-se al concurs, els participants accepten les normes presents sense limitacions ni reserves.  
 

 
1 2007-2013 : https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/POCTEFA_2007_2013_es.pdf  
2 2014-2020 : https://www.poctefa.eu/listado-de-proyectos/  
3 https://www.europedirectpyrenees.eu/ue/30-ans-interreg  
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4. Modalitats de participació   
 
Tots els participants podran presentar la seva fotografia entre el dilluns 10 d’agost del 2020 i el divendres 16 de 
octubre del 2020. La fotografia s’enviarà per via electrònica (mail o servei d’enviament de documents) a la següent 
adreça: contact@europedirectpyrenees.eu  
 
El participant haurà d’indicar:  

 Nom i cognoms  
 Data de naixement  
 Adreça 

 Codi postal - Ciutat - País 

 Telèfon 

 Mail 
 Localització del projecte  

 
Aquestes dades serviran per saber en quina categoria participa el candidat, per enviar les informacions 
relacionades amb el concurs, per comunicar els resultats i per al lliurament de premis. Aquestes dades no es podran 
utilitzar per a un altre fi.  
 
Els participants hauran de respondre breument a aquestes dues preguntes:  

 Per què ha decidit fotografiar aquest projecte?  
 Què representa aquest projecte per a vostè?   

 
Totes les aportacions presentades després de la data límit o amb dades incompletes, errònies, falsificades o que 
s’hagin realitzat incomplint el que disposa el reglament present seran considerades nul·les i no es tindran en 
compte.    
 

5. Modalitats de presentació 

 
Les fotografies s’hauran d’enviar en format JPEG en alta resolució. Cada participant haurà de conservar l’arxiu digital 
original per poder demostrar, si fos necessari, que és l’autèntic propietari de l’obra.  
 
Les fotografies es podran retocar utilitzant filtres. S’accepten fotografies fetes utilitzant diferents tècniques i 
s’autoritzen els efectes integrats de la càmera. Al contrari, les contribucions ofensives, difamatòries, obscenes o que 
divulguin informacions personals quedaran excloses del concurs. Tampoc no s’acceptaran les imatges amb 
filigranes.  
 
Criteris de selecció i jurat  
 
Els 5 guardonats en el concurs s’escolliran tenint en compte els següents criteris:  

 Que es respecti el tema escollit  
 El caràcter apropiat del missatge  
 La qualitat estètica i la creativitat  

 
El jurat estarà format per membres de l’equip de l’ADRET – Centre d’information Europe Direct Pyrénées i els socis 
col·laboradors del projecte. El jurat es podrà completar amb un o diversos professionals aficionats a la fotografia. La 
decisió del jurat serà definitiva i no s’acceptarà cap reclamació.   
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6. Premis    
 
Els 5 guardonats obtindran com a recompensa llibres de fotografies sobre l’espai transfronterer o reproduccions de 
la seva creació (per ex. postals, punts de llibre, calendaris…). En funció del nombre de participants i de possibles 
acords de partenariat, l’organitzador es reserva el dret d’adaptar els premis. S’obsequiarà els participants amb 
petits objectes de regal amb els colors d’Europa o grafismes dels socis col·laboradors.  
 
Els guanyadors rebran un correu electrònic o se’ls trucarà per telèfon. Els lots de regal no es podran retornar ni 
intercanviar, ni se n’abonarà el valor equivalent en espècies. Qualsevol disconformitat amb el lot pel motiu que sigui 
suposarà el rebuig definitiu d’aquest.  
 

7. Drets d’autor  
 
Totes les contribucions han de ser obres originals i el participant ha de ser l’únic propietari o cessionari dels drets 
d’autor relacionats. Els participants accepten de cedir a l’organitzador l’ús il·limitat espacial i temporal de l’obra 
enviada i de la seva idea a través de tots els mitjans coneguts i per conèixer. Entre aquests figura el dret a la 
reproducció i a la difusió del treball. Aquest acord d’ús no donarà dret a cap tipus d’indemnització.    
 
Els participants garanteixen que cap tercera persona té cap dret d’autor sobre l’obra presentada i la seva idea i que 
poden disposar del treball amb total llibertat. A títol preventiu, eximeixen l’organitzador de qualsevol reclamació 
basada en el fet que les afirmacions anteriors siguin inexactes.  
 
Els participants que presentin una fotografia amb menors de 18 anys hauran d’obtenir l’autorització per escrita dels 
pares o de la persona que tingui la tutela d’aquests menors. Els participants s’han d’encarregar de sol·licitar a les 
autoritats o propietaris les autoritzacions que hagin aconseguit per poder demostrar si calgués que aquestes 
autoritzacions els han estat concedides.  
 

8. Protecció de les dades  
 
Aquest concurs està organitzat per ADRET, Agence de Développement Rural Europe et Territoires. L’entitat està 
subjecta a les obligacions de confidencialitat previstes en el reglament general sobre protecció de les dades  
(reglament (UE) 2016/679).  Les dades es conservaran fins al desembre del 2021 i després s’eliminaran de forma 
automàtica. La persona responsable del tractament de les dades de caràcter personal recollides per nomenar i 
contactar amb els guanyadors noms i cognoms, data de naixement, adreça de correu electrònic…) serà 
l’encarregada de conservar-les fent-ne ús amb l’únic propòsit d’aquest concurs. ADRET es compromet a protegir les 
dades de caràcter personal. Les dades de caràcter personal es tractaran de conformitat amb el reglament (UE) 
2018/1725.   
 

9. Contacte i preguntes  
 

Els participants que tinguin alguna pregunta sobre el concurs s’hauran de posar en contacte amb l’organitzador per 
correu electrònic escrivint a contact@europedirectpyrenees.eu indicant en l‘assumpte del correu “Concurs 
Fotogràfic – 30 anys d’Interreg”.   
 

10. Informacions generals  
 

L’ organitzador es reserva la possibilitat d’escurçar, prolongar, modificar o anular el present concurs si les 
circumstàncies ho requereixen, quedant eximit de qualsevol responsabilitat per aquest motiu.   
 


