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Bases de participació: 

 

Concurs juvenil per a projectes a les xarxes socials que fomentin 

les llengües catalana i occitana a l'Euroregió 

 

Presentació: 

Creada el 29 d’octubre de 2004, l’Euroregió Pirineus Mediterrània (EPM), és una organització de 

cooperació política, entre el Govern de la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears i la 

Regió Occitània. Es va transformar en una Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) el 

2009, i, per tant, és reconeguda des d’aleshores com una institució de cooperació interregional 

d’àmbit europeu. 

L’any 2021 es va aprovar un nou full de ruta en què s’aposta per enfortir la cultura i la identitat 

euroregional mediterrània. En aquest sentit, pel que fa a l’eix estratègic de la cultura, l’Euroregió vol 

posar en valor les seves llengües euroregionals així com les noves cultures, dinamitzant la pràctica i els 

intercanvis entre els joves a l’entorn de les llengües i la cultura euroregional, i facilitant la integració 

social i la promoció de la diversitat cultural i lingüística. 

En aquest marc, es promou un concurs juvenil de projectes a la xarxa, de temàtica lliure, que 

promoguin actituds positives vers el coneixement i l’ús del català i l’occità en el marc de l'Euroregió. 

 

Objectius del concurs: 

- Posar en valor l’ús de les llengües catalana i occitana en tots els àmbits de la societat. 

- Donar impuls a les iniciatives juvenils que promouen l’ús de les llengües catalana i occitana 

entre la joventut a l’espai d’Internet. 

- Fer participar la ciutadania a l’acció euroregional i les persones joves, en particular, atès el 

context de l’Any europeu de la Joventut. 

- Motivar els intercanvis lingüístics i culturals entre les regions. 

- Donar suport a les persones joves que creen o presenten continguts de qualsevol temàtica a 

les xarxes socials en català i occità.  
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1. Objecte i mecànica del concurs:  

 

L’objecte d’aquest concurs és premiar iniciatives juvenils a les xarxes socials que fomentin l’ús del 

català i l’occità. I reconèixer el valor i la qualitat d’aquestes iniciatives juvenils, el seu impacte positiu 

sobre el català i l’occità en la societat i la seva influència en la manera de percebre aquestes llengües 

entre la comunitat jove. 

 

La convocatòria d’aquest concurs està dirigida a projectes existents actius a les xarxes, que estiguin 

en curs o ja finalitzats. No s’admetran propostes de projectes que estiguin en fase de preparació en 

el moment de presentar la sol·licitud. 

 

S’oferirà un premi econòmic i el reconeixement de l’Euroregió com a « projecte influenciador » a 

través dels canals de comunicació de les diferents institucions euroregionals. Es farà difusió a les xarxes 

i a espais educatius, així com a espais diversos vinculats a la vida juvenil.  

 

El Grup Llengües de l’Euroregió farà l’avaluació tècnica dels projectes segons els criteris d’admissió i 

els criteris de valoració establerts en aquesta convocatòria. L’Assemblea General de l’Euroregió 

adjudicarà els premis. 

 

2. Modalitats de premis i dotacions: 

 

Les modalitats en què es poden presentar els projectes, són les següents: 

 

CATEGORIA CATALÀ 

INDIVIDUAL: projecte / iniciativa individual. 

COL·LECTIUS: projecte / iniciativa col·lectiva feta per agrupacions informals de joves (grups de classe, 

agrupacions d’amics, etc.). 

ENTITATS: projecte / iniciativa col·lectiva feta per entitats formalment constituïdes (associacions, etc.). 

 

CATEGORIA OCCITÀ 

INDIVIDUAL: projecte / iniciativa individual. 

COL·LECTIUS: projecte / iniciativa col·lectiva feta per agrupacions informals de joves (grups de classe, 

agrupacions d’amics, etc.). 

ENTITATS: projecte / iniciativa col·lectiva feta per entitats formalment constituïdes (associacions, etc.). 
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Les dotacions corresponents als premis de cada modalitat, figuren al següent quadre: 

 

CATALÀ 

INDIVIDUAL 
PREMI         600,00 €  

MENCIÓ         400,00 €  

COL·LECTIUS 

PREMI      1 150,00 €  

1ª MENCIÓ         800,00 €  

2ª MENCIÓ         600,00 €  

ENTITATS 
PREMI      1 200,00 €  

MENCIÓ      1 000,00 €  

OCCITÀ 

INDIVIDUAL 
PREMI         600,00 €  

MENCIÓ         400,00 €  

COL·LECTIUS 

PREMI      1 150,00 €  

1ª MENCIÓ         800,00 €  

2ª MENCIÓ         600,00 €  

ENTITATS 
PREMI      1 200,00 €  

MENCIÓ      1 000,00 €  
 

3. Presentació de les candidatures i àmbit territorial dels projectes: 

 

Les persones que vulguin participar, podran enviar les seves candidatures des de la data de 

publicació al lloc web de l’Euroregió indicat, fins al 8 de desembre de 2022 a les 23.00 hores. 

 

L’àmbit del concurs es restringeix a l’espai euroregional (Regió Occitània, Catalunya i les Illes Balears). 

 

4. Requisits de participació: 

 

Qui pot participar a cada categoria del concurs: 

 Iniciatives individuals: persones físiques d’edats compreses entre els 16 i els 30 anys, en el 

moment del tancament del termini de presentacions, amb residència legal als territoris de 

l’Euroregió (Regió Occitània, Illes Balears i Catalunya): 

o En el cas de persones menors d’edat caldrà adjuntar al formulari una autorització del 

pare/mare o tutor legal. 

o Caldrà estar en possessió dels drets legals vinculats a la propietat intel·lectual del 

projecte i tenir la cessió dels drets d’imatge corresponents, en cas que siguin necessaris. 
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 Iniciatives col·lectives realitzades per agrupacions informals de joves: col·lectius de persones 

joves d’edats compreses entre els 16 i els 30 anys , en el moment del tancament del termini de 

presentacions, (grups de classe, grups d’amistats, etc.):  

o Es designarà una persona com a cap de fila, que actuarà en representació del 

col·lectiu i serà la interlocutora i la receptora del premi.  

o La persona que exerceixi de cap de fila del projecte, ha de tenir residencia legal als 

territoris de l’Euroregió (Regió Occitània, Illes Balears i Catalunya), si bé la resta dels 

membres del col·lectiu podran tenir residència a altres territoris.  

o En el cas de persones menors d’edat, caldrà adjuntar una autorització del pare/mare 

o tutor legal. 

o Caldrà estar en possessió dels drets legals vinculats a la propietat intel·lectual del 

projecte i tenir la cessió dels drets d’imatge corresponents, en cas que siguin necessaris. 

 

 Iniciatives col·lectives realitzades per entitats formalment constituïdes: projectes 

desenvolupats per persones joves d’edats compreses entre els 16 i els 30 anys, en el moment 

del tancament del termini de presentacions, que pertanyin a associacions i entitats legalment 

constituïdes als territoris de l’Euroregió  

o Es designarà un cap de fila que actuarà en representació del col·lectiu i serà la 

persona interlocutora i rebrà el premi en nom de l’entitat o associació.  

o L’entitat o associació ha d’estar domiciliada al territori de l’Euroregió (Regió Occitània, 

Illes Balears i Catalunya) 

o En el cas de persones menors d’edat, caldrà adjuntar una autorització del pare/mare 

o tutor legal. 

o Caldrà estar en possessió dels drets legals vinculats a la propietat intel·lectual del 

projecte i tenir la cessió dels drets d’imatge corresponents, en cas que siguin necessaris. 

 

En el moment de presentar la candidatura, les persones participants, accepten la condició de 

col·laborador/s del concurs i concedeixen a l’organització del Concurs el seu consentiment per a 

socialitzar el projecte a les seves xarxes socials. Així mateix, també garanteix que són coneixedors de 

les regulacions i consells pel que fa a l’ús segur i responsable d’Internet emesos per les administracions 

competents.  
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Tipus de projectes admesos: 

Es seleccionaran projectes existents actius a les xarxes, que estiguin en curs o ja finalitzats, que facin 

ús de la llengua catalana i/o occitana en relació amb tota mena de continguts (moda, jocs, esport, 

cuina, viatges, estil de vida, tecnologia, etc.) que hagin sigut capaços d’atraure l’atenció del públic 

i que s’hagin difós per qualsevol tipus de plataforma de continguts digitals: blog, Youtube, Instagram, 

Tiktok, Facebook, Twitter, Twitch, plataformes de difusió de podcasts,  Snapchat, Pinterest, etc. 

El tipus de projecte és lliure: vídeos, tutorials, fils socials (stream), canals de divulgació de continguts, 

perfils públics personals, etc. 

 

5. Documentació a presentar: 

 

Les persones, grups o entitats que vulguin presentar-se al concurs, hauran d’enviar un correu 

electrònic a l’adreça electrònica courrier@euroregio-epm.eu, esmentant al cos del correu la 

informació bàsica de la candidatura (nom del participant o, si escau, del cap de fila i 

entitat/col·lectiu, edats dels participants i nom del projecte presentat) i adjuntant-hi el formulari, 

publicat al lloc web de l’Euroregió dedicat al concurs, degudament complimentat amb la següent 

informació: 

 Informació dels participants al projecte: nom de les persones participants i del cap de fila, 

si escau, nom de l’entitat que presenta el projecte; edats dels participants; nom del 

projecte presentat. 

 Descripció del projecte, del seu impacte (número de seguidors, recull de premsa, etc.), 

imatges i altra documentació il·lustrativa que es consideri oportuna. El format d’aquesta 

presentació del projecte és lliure: dossier, vídeo, etc. 

 Enllaços URL al projecte que es presenta al concurs. 

 En el cas que els participants siguin menors d’edat, caldrà adjuntar l’autorització del 

pare/mare o tutors/-es legals. 

 Els projectes presentats a la categoria de projectes col·lectius de grups informals, hauran 

d’adjuntar una Carta de Compromís acordant la distribució de la dotació del premi entre 

els membres del grup.  

  

mailto:courrier@euroregio-epm.eu
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6. Criteris de valoració dels projectes:  

 

Es valorarà l’originalitat, la coherència, la qualitat i pertinència dels continguts; la difusió de valors 

positius per a la nostra societat; la sostenibilitat del projecte; les dimensions de la comunitat creada i 

la capacitat d’atreure nous seguidors, i el poder de prescripció. 

 

Criteris de valoració: 50 punts. 

- Valor euroregional: 10 punts. Es valorarà positivament una motivació del projecte vinculada a 

l’Euroregió i a la cooperació interregional i transfronterera. Es valorarà especialment aquells 

projectes que hagin estat capaços d’establir vincles a l’àmbit de l’Euroregió (Catalunya, Illes 

Balears i Regió Occitània), o amb altres territoris on es fa ús de les llengües catalana i occitana. 

- Qualitat lingüística: 10 punts. Es valorarà molt positivament la capacitat de generar un missatge 

juvenil / informal a través d’un ús de la llengua modern i de qualitat.  

- Inclusió social i diversitat cultural: 10 punts. Es valorarà molt positivament la capacitat del projecte 

per atraure l’interès de membres de diversos grups socials i culturals.  

- Impacte : 5 punts. Es valorarà positivament la capacitat d’atracció de públics del projecte. 

- Originalitat de la proposta. 5 punts. Es valorarà positivament, que no sigui una proposta singular 

que faci ús de dinàmiques innovadores. 

- Accessibilitat. 5 punts. Es valoraran positivament aquelles propostes que tinguin en compte la 

diversitat funcional i tinguin capacitat d’adaptar la proposta a diverses capacitats. 

- Pluridisciplinarietat; 5 punts. Es valoraran positivament les propostes transversals que promoguin 

l’encontre entre la tradició i la contemporaneïtat a través d’eines o i continguts. 

 

 

7. Composició del jurat : 

El jurat estarà format per membres del Grup Llengües de l’Euroregió i s’hi podran incorporar altres 

persones especialistes en representació de les entitats que conformen l’Euroregió.  

 

 


