
  2a EDICIÓ ONESEUROPA 
   
   BASES DEL CONCURS MICRORELATS DIGITALS 
 
 
Europe Direct Girona, convoca la segona edició del concurs ONESEUROPA, amb l’objectiu de 
promoure l’apropament dels ciutadans a la Unió Europea a través del llenguatge audiovisual. 

Des del 1986, hem experimentat canvis radicals en el nostre entorn i en les nostres vides fruit de 
l’entrada de Catalunya a la Unió Europea: una moneda en comú, estudiar sense inconvenient a 
una universitat europea, creuar fronteres sense ser controlats o comptar amb trens d’alta velocitat 
en són una mostra. Hi ha molta feina feta i la volem treure a la llum convidant-vos a crear un mi-
crorelat digital centrat en els 30 anys de Catalunya a la Unió Europea (#arafa30anys). Vine a 
l’exposició sobre els 30 anys que hi ha a la Biblioteca Carles Rahola entre l’1 i el 31 d’octubre i 
inspira’t. 

BASES DEL CONCURS 

1.- CONDICIONS GENERALS 

El concurs comença l’1 d’octubre de 2016 a les 00.00 hores i acaba el dilluns 31 d’octubre de 
2016 a les 23.59 hores. 

La participació és gratuïta. 

2.- REQUISITS DELS MICRORELATS DIGITALS 

a. Han de ser realitzats en el període del concurs, ser originals i inèdits. 

b. Poden gravar-se en qualsevol càmera (càmera de vídeo, càmera fotogràfica, telèfon mòbil, 
tableta,….) i es poden editar utilitzant tecnologia externa. S’accepten documents audiovisuals 
d’animació i 3D. 

c. La durada màxima és de 120 segons. Títols i crèdits, apart. 

d. El tema principal del microrelat digital és 30 anys de Catalunya a la Unió Europea. 

e. Els fets que s’expliquin, ficticis o reals, han d’adequar-se al que és i/o regula la Unió Europea. 

f. El participant o grup de participants han de ser els propietaris del contingut del microrelat digi-
tal. En cas d’utilitzar imatges de terceres persones en el microrelat digital, s’ha de comptar 



amb autorització expressa d’aquestes (document firmat de consentiment sobre la cessió gratu-
ïta de la imatge per a ser utilitzada en aquest concurs i còpia del DNI). 

g. El microrelat digital ha d’anar acompanyat d’un títol que ha de contenir la paraula clau oneseu-
ropa  i un tuit (màxim 140 caràcters). 

h. En cas que els microrelats digitals incorporin locució i/o subtítols, aquests seran en català, 
castellà, francès o anglès.  

i. El microrelat digital s’ha de penjar en un web que permeti la seva visualització pública (youtu-
be, vimeo,…) fent constar que forma part de la 2a. edició del Concurs amb les etiquetes #one-
seuropa #arafa30anys 

j. En la modalitat centres escolars, el microrelat digital ha de ser el resultat d’un treball col·lectiu. 

3. PARTICIPANTS I PROCÈS D’INSCRIPCIÓ 

Dues modalitats de participació: 

- PER GRUPS: Alumnes de centres d’educació secundària, batxillerat, cicles formatius o centres 
de formació d’adults tan públics com privats de la província de Girona. 

- INDIVIDUAL: Qualsevol persona a títol individual major de 16 anys. 

En ambdues modalitats, s’ha d’omplir el formulari disponible al web d’Europe Direct Girona 
( http://europedirect.udg.edu/oneseuropa). En el cas de centres escolars o de formació 
d’adults, caldrà fer constar curs, grup escolar i nom del professor responsable. S’ha de fer una 
inscripció per a cada microrelat digital que es presenti a concurs i per a cada grup d’alumnes.  En 
aquesta modalitat es podran presentar un màxim de 10 microrelats digitals per centre. En la mo-
dalitat individual, cada participant pot presentar com a màxim 3 microrelats, però només optarà a 
un premi..  

En el formulari on line, s’hi trobarà un camp específic on incloure l’enllaç al microrelat digital penjat 
a la plataforma.   

4. SELECCIÓ i PUBLICACIÓ 

Tots els microrelats digitals rebuts passaran per un procés de validació previ. No s’acceptaran 
microrelats digitals amb fins publicitaris. Quedaran exclosos aquells amb contingut obscè, violent, 
sexista, racista, que vulnerin els drets fonamentals de les persones o la legislació vigent. No 
s’acceptaran vídeos que vulnerin les lleis de propietat intel·lectual vigents en tot moment. 

Els microrelats digitals validats es publicaran al web d’Europe Direct Girona 
( http://europedirect.udg.edu/oneseuropa) en ordre d'arribada. La web s'anirà actualitzant peri-
òdicament fins a la data límit de lliurament i s’hi  mantindran accessibles durant un any. 

 

http://europedirect.udg.edu/oneseuropa
http://europedirect.udg.edu/oneseuropa


5. JURAT, VALORACIÓ, PREMIS i LLIURAMENT 

El jurat està format per: 

Un representant del Centre Europe Direct Girona i del Centre de Documentació Europea  

Un representant de la Diputació de Girona 

Un representant de l’Ajuntament de Girona 

Un representant del Departament d’Ensenyament de la Generalitat a Girona 

Un representant d’Innova’t Educació 

Un representant de la Fundació Princesa de Girona  

La decisió del jurat és definitiva. Les qüestions no previstes en aquestes bases es resoldran se-
gons el criteri del jurat. Els membres del jurat es reserven el dret a declarar desert algun dels pre-
mis. 

En la valoració dels microrelats digitals, els membres del jurat tindran en consideració els se-
güents aspectes: adequació amb el tema, originalitat, guió, i, en última instància, la qualitat tècnica 
i artística.    

S’atorgaran 6 premis en la categoria GRUPS consistents en una aportació econòmica a bescanvi-
ar per a material escolar: 

CATEGORIA GRUP. Educació Secundària 

-Primer premi: 800 € en material escolar 

-Segon premi: 600 € en material escolar 

-Tercer premi: 350 € en material escolar     

CATEGORIA GRUP. Batxillerat, cicles formatius i centres de formació d’adults  

-Primer premi: 800 € en material escolar 

-Segon premi: 600 € en material escolar 

-Tercer premi: 350 € en material escolar 



S’atorgaran 3 premis en la CATEGORIA INDIVIDUAL: bitllet d’avió i una nit d’hotel per a dues 
persones a Brussel·les, capital de les institucions europees pel guanyador/a i entrades per un es-
pectacle cultural a la ciutat de Girona dins el Programa d’activitats de l’Ajuntament de Girona, pels 
dos finalistes. 

Europe Direct Girona donarà a conèixer els guanyadors a través dels seus perfils a les xarxes 
socials de twitter i facebook.  (@EDGirona ) i al web ED Girona . 

El lliurament dels premis als guanyadors serà durant el mes de novembre. L’ED Girona comunica-
rà personalment el lloc i la data als guanyadors.  

6. INFORMACIÓ ADDICIONAL 

1. Els participants cedeixen el dret de reproducció i permís d'explotació dels microrelats digitals 
concursants a Europe Direct Girona sense límit de temps ni àmbit territorial, de conformitat 
amb la vigent Llei de propietat intel·lectual, inclosa la seva explotació a Internet. 

2. L'organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d'un sistema en línia infor-
màtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol correu electrònic 
que pugui produir-se. 

3. Les dades de caràcter personal que les persones participants comuniquin a Europe Direct Gi-
rona per participar en aquest concurs es recolliran i seran tractades de conformitat amb el que 
estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i al 
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que la desenvolu-
pa.  

4. La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases. 

Crèdits 

Organitza: Europe Direct Girona 
 
Hi col·laboren: Centre de Documentació Europea, Diputació de Girona, Ajuntament de Girona, 
Representació de la Comissió Europea a Barcelona, Departament d’Ensenyament de la Generali-
tat de Catalunya a Girona, Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya a Girona, In-
nova’t Educació i Fundació Princesa de Girona. 
 
Direcció de l’activitat: Mariona Illamola Dausà, directora del Centre Europe Direct Girona 

Idea original i coordinació: Mònica Plana, responsable Elink. European Territorial Consultancy. 

Responsable de l’organització tècnica: Eva Monge, responsable del Centre Europe Direct Girona 

 



Per a més informació 

Contactar amb Eva Monge, responsable del Centre Europe Direct Girona 

Adreça: Parc Científic i Tecnològic, Edifici Jaume Casademont. Despatx 14, A 

   C/ Pic de Peguera, 15 

  17003 Girona 

Telèfon: 972418218 

Correu electrònic: europedirectgirona@udg.edu 

Web: http://europedirect.udg.edu/oneseuropa 

http://europedirect.udg.edu/oneseuropa

