
	
 

BASES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC: 
“DESCOBREIX LA VALL DEL MADRIU-PERAFITA-CLAROR”- 2a edició 

 
 
 
La comissió de gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror organitza la segona edició del Concurs 
fotogràfic “Descobreix la Vall del Madriu-Perafita-Claror”. En aquesta segona edició, el tema del 
concurs és “la pedra seca i l’arquitectura tradicional”.  
 
La vall ofereix un ampli territori ric en estructures tradicionals que mostren l’important 
patrimoni cultural que va valdre a la vall ser inscrita a la llista del Patrimoni Mundial de la 
UNESCO l’any 2004. Animem als participants a capturar aquests elements i fer-los descobrir a 
tothom! 
 
El concurs és obert a tothom.  
 
 
Bases del concurs  
 
1. Participació  
La participació és lliure i gratuïta. El certamen s'adreça a tots els públics de qualsevol nacionalitat 
i país de residència majors de 18 anys. 
 
S’exclouen del concurs els membres del personal de La comissió de gestió de la Vall del Madriu-
Perafita-Claror i qualsevol persona que hagi participat de manera directa o indirecta en el 
disseny, producció o gestió del concurs, així com el seu cònjuge, membres de les seves famílies: 
ascendents i descendents directes o altres parents que visquin o no visquin sota el seu sostre. 
La organització es reserva el dret de demanar a qualsevol participant que justifiqui les condicions 
anteriorment indicades. Qualsevol que no compleixi aquestes condicions o es negui a justificar-
les quedarà exclòs del concurs i no podrà obtenir el seu premi en cas de guanyar-lo. 
 
Es considerarà nul·la qualsevol identificació o participació incompleta, errònia o il·legible, 
voluntàriament o no, o realitzada en una forma diferent de la prevista en aquestes normes. La 
mateixa sanció s'aplicarà en cas de participació múltiple. 
 
La participació en el concurs implica l’acceptació plena d’aquestes normes. 
 
2. Temàtica  
En aquesta segona edició, el tema del concurs és “la pedra seca i l’arquitectura tradicional”.  
 
La pedra seca és “una tècnica de construcció tradicional i popular que es fa a partir de pedres 
encaixades sense l'ús de cap tipus de morter d’unió per unir-les, només sorra seca per acabar 
d'omplir els buits que hi puguin quedar. D'aquí el seu nom: com que no s'ha usat cap pasta, la 
paret és seca.“  
 
La vall és rica en estructures tradicionals: camins empedrats, bordes, parets de pedra seca, 
cabanes, etc.. Algunes són exemples de l’arquitectura de pedra seca, d’altres es defineixen com 
exemples de l’arquitectura tradicional on sí es va utilitzar lligam entre les pedres en la seva 



	
construcció, però totes mostren com els nostres avantpassats van treballar i utilitzar els pocs 
recursos que els oferia el territori de manera sàvia, respectuosa i enginyosa. 
 
3. Requisits  
Les obres han de tenir caràcter inèdit.  
Les fotografies poden ser fetes amb càmera, mòbil, tauleta o altres dispositius i han d’entregar-
se en format digital i amb una mesura mínima de 2000 x3000 píxels i a 300dpi i en format TIFF 
o JPG.  
S’accepta l’ús raonable de certes tècniques d’edició, com ara el retallament, l’alineament, la 
modificació del color, contrast o lluminositat. No s’accepten muntatges, fotografies pintades o 
retocs que alterin el contingut de la fotografia.  
No es permet contingut inadequat, obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o 
difamatori, i el comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges 
que consideri inapropiades.  
 
4. Procediment 
Les fotografies s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça portal@madriu-perafita-claror.ad. 
El fitxer ha d’incloure el nom del concursant i el títol de la fotografia (en català). 
 
Al cos del missatge, juntament amb el títol de la fotografia, s’haurà d’indicar el dia i lloc on s’ha 
realitzat, així com una breu descripció de la imatge que ajudi a definir-ne el contingut (en català). 
També cal incloure l’adreça del participant així com un telèfon de contacte.  
 
Les fotografies es proporcionaran a la més alta definició possible (per obtenir la millor 
impressió). La qualitat mínima a la que s’han de presentar les fotografies és de: 2000X3000 píxels 
a 300dpi i en format TIFF o JPG 
 
S'hi podran presentar fins a un màxim de tres fotografies per participant (mateix nom i adreça), 
tot i que només podrà rebre, com a màxim, un premi. L'organització es reserva el dret de 
realitzar qualsevol verificació per al compliment d'aquesta norma. 
 
Els concursants cedeixen a la comissió de gestió de la VMPC els drets per penjar les fotografies 
a les xarxes socials.  
 
5. Termini de presentació  
Aquest concurs s’inicia en el moment en què es fan públiques aquestes bases, i el termini de 
presentació de fotografies acaba a les 23.59 del 30 de setembre del 2021. La data del correu 
electrònic rebut farà fe del termini respectat. 
 
La organització es reserva el dret a ampliar, escurçar, modificar o cancel·lar el concurs en 
qualsevol moment, en particular en cas de força major, sense que sigui possible reclamar cap 
compensació per part dels participants. 
 
El dia 26 d’octubre, tindrà lloc l’entrega de premis al Portal de la Vall.  
 
6. Jurat  
El jurat estarà format pels mateixos organitzadors dels concurs, per experts en fotografia i per 
experts en la temàtica del concurs: 

- Neus Mola, Cap de l’escola d’Art del comú d’Andorra la Vella 
- Montserrat Altimiras , professora de fotografia de l’escola d’Art del comú d’Andorra la 



	
Vella 

- Un representant del departament de patrimoni cultural del Govern d’Andorra 
- Susanna Simon, directora del pla de gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror 

 
Es valorarà la qualitat, originalitat i creativitat de les fotografies presentades. El jurat es reserva 
el dret d’interpretar les bases del present concurs en els casos no previstos. Així mateix, es 
reserva el dret de declarar deserts els premis en el cas que les fotografies no reunissin, al seu 
criteri, mèrits suficients o consideressin que s’han vulnerat les bases del concurs.  
Entre totes les fotografies presentades, el jurat escollirà per votacions el primer i el segon premi 
del concurs, mentre que el tercer premi serà la fotografia més votades a les xarxes socials 
Facebook i Instagram de la VMPC (per la suma de votacions de ambdues xarxes). 
Els autors de les fotografies premiades seran informats de la seva condició de guanyadors del 
concurs. Els premiats seran notificats fefaentment, segons les dades que hauran facilitat. 
Les decisions del jurat seran definitives. 
En cas d’empat, el jurat desempatarà.  
 
 
7. Premis  
Hi haurà un primer premi i un segon premi que s’atorgarà per les votacions del jurat. Mentre 
que el tercer premi s’obtindrà per la suma de les votacions realitzades via Facebook i Instagram.  
 
El primer premi consisteix en un xec de 300€, el segon premi consisteix en un xec de 200€ i el 
tercer premi serà un xec de 100€.  
A més, les fotografies guanyadores i les més votades a les xarxes socials podran formar part 
d’una  exposició al Portal de la vall i a d’altres indrets dins del marc de la comissió de gestió de 
la VMPC, posant de relleu l’autoria de les fotografies.  
 
Els organitzadors contactaran amb els guanyadors. 
 
 
8. Drets d’autor 
Els participants garanteixen que són propietaris dels drets d’autor de les fotografies que 
s’ofereixen. En cas que l’organitzador premiï una obra de la qual el participant no sigui l’autor 
real, es reserva el dret de prendre represàlies contra el participant. No es tolerarà cap plagi. 
 
Els participants cedeixen tots els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les fotografies 
a la Comissió de gestió de la VMPC en totes les seves declinacions, utilitzacions, i suports 
possibles, per la comunicació i per potenciar el patrimoni natural i fomentar-ne la preservació. 
La publicació d’aquestes fotos serà únicament sense ànim de lucre. La Comissió de gestió es 
compromet a citar l’autoria de les fotografies.  
 
En el cas de sol·licitud de compra de les fotografies o de sol·licitud d'informació sobre els autors, 
la Comissió de gestió de la VMPC es compromet a proporcionar als fotògrafs participants en el 
concurs les dades de contacte dels compradors potencials per a les seves fotografies perquè ells 
mateixos es posin en contacte amb ells. La Comissió de gestió de la VMPC no pot vendre 
directament les impressions de les fotos del concurs a possibles compradors, ni utilitzar-les amb 
finalitats altres que la divulgació i preservació del patrimoni de la vall. 
 



	
La informació dels participants serà registrada i utilitzada per la Comissió de gestió de la VMPC 
per memoritzar la seva participació al concurs i permetre l'assignació dels premis. No es farà cap 
ús comercial de les dades de contacte dels participants. 
 
Els participants aporten a la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror de manera 
voluntària les seves dades personals necessàries per presentar-se al concurs regulat per les 
bases corresponents. 
  
S’informa des d’ara als participants que d’acord amb el que disposa la Llei 15/2003, del 18 de 
desembre, qualificada de protecció de dades personals, les dades facilitades s’incorporaran els 
fitxers automatitzats de la Comissió per a l’única finalitat del concurs regulat per les bases, on 
es conservaran amb caràcter confidencial, i sense perjudici de les remissions d’obligat 
compliment. 
  
Els participants podran exercir davant de la Comissió i en tot moment els seus drets d’accés, 
rectificació, supressió i oposició, en els termes i modalitats legalment establerts. 
  
Els participants també han d'acomplir l'establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell de 27 d´abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el 
que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació entre aquestes dades, les 
parts s´informen mútuament del tractament de dades de caràcter personal de les persones que 
es presenten al concurs fotogràfic, amb la finalitat de donar compliment a les obligacions 
contingudes en les bases. 
 
 


