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CONCURS JUVENIL PER A PROJECTES A LES XARXES SOCIALS 

QUE FOMENTIN LES LLENGÜES CATALANA I OCCITANA A L'EUROREGIÓ 

 

Busquem iniciatives juvenils a les xarxes socials que fomentin l’ús del català i l’occità per reconèixer el 

valor / la qualitat d’iniciatives juvenils que generen un impacte positiu sobre el català i l’occità en la 

societat, influeixen en la manera percebre aquestes llengües i en promouen el coneixement, la 

presència i l´ús en la comunitat jove. 

 

 

FORMULARI DE PARTICIPACIÓ 

 

INFORMACIÓ PERSONAL SOBRE LA CANDIDATURA 

Nom/Cognoms de l’entitat o candidat/a   

 

Et presentes en nom propi com a individu, o en 

representació d’una entitat? Omple aquest 

punt i el següent segons el cas.   

 

Nom de la persona representant (en el cas de 

grups o entitats) 

 

Gènere  

 

Estatut (estudiant / en formació professional / 

etc.)  

 

 

Lloc de residència actual (és a dir en quin 

territori de l’Euroregió vius actualment, en el 

moment de la candidatura) 

 

Any de naixement  

 

Adreça de correu electrònica  

Número de telèfon  

 

Localitat i codi postal 

 

 

 

 

El fet d'emplenar aquest formulari i de marcar la casella "Accepto" a continuació, indiquen que 

consentiu a que l'Euroregió Pirineus Mediterrània i els seus membres institucionals tinguin les vostres 

dades personals per tal de poder dur a terme la selecció de les candidatures i posterior contacte 

amb les persones implicades. Per a més informació sobre els vostres drets, consulteu el següent enllaç: 

https://www.euroregio.eu/politica-de-privacitat  

 

         Accepto  

 

Data:       Signatura: 

mailto:courrier@euroregio-epm.eu
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A QUINA CATEGORIA DE PREMI ET PRESENTES? 

 

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.). 

 

 

INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE 

Nom del projecte  

 

 

Nom del perfil que crea el 

projecte 

 

 

 

Nom de les persones 

participants al projecte 

 

 

 

Plataforma (Instagram, Twitter, 

Twich, TikTok, etc.) 

 

 

 

Durada de publicació  Del .... al .... 

 

Publicació activa des del... 

 

Descripció (màx. 500 

caràcters) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:courrier@euroregio-epm.eu


 
 

 
 

Eurorégion Pyrénées Méditerranée – GECT  courrier@euroregio-epm.eu   

El Centre del Món | 35, Boulevard Saint Assiscle | CS32032 | 66011 PERPIGNAN | France | Tél. : + 33 (0)4 48 22 22 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinataris  

 

 

Impacte (número de 

seguidors, recull de premsa, 

etc.) 

 

 

 

 

Enllaços d’accés al projecte  

 

 

 

Altra informació (imatges i 

altra documentació il·lustrativa 

que es consideri oportuna. El 

format d’aquesta presentació 

del projecte és lliure: dossier, 

vídeo, etc.) 
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