
 

 

 

 

CONCURS DE FOTOGRAFIA A INSTAGRAM DE LA FESTA MAJOR  D’ANDORRA LA 

VELLA 2017  

 

La Festa Major d'Andorra la Vella és l'esdeveniment més esperat per tots els ciutadans de 

la parròquia, cada estiu. La nostra festa aplega grans i petits en un conjunt d'activitats 

festives a l'aire lliure amenitzades amb música i animacions que ens permeten gaudir dels 

diferents racons de la nostra parròquia, i de la nostra cultura popular. 

La festa de la nostra parròquia és l'ocasió propícia per retrobar-nos amb amics, veïns i 

família i sortir al carrer per gaudir de més d'una cinquantena d'animacions per a tots els 

gustos. 

A través del concurs #andorralavelladefesta17, per cinquè any consecutiu el Comú 

d'Andorra la Vella amb la col·laboració de Pyrénées Andorra, vol promocionar la festa de 

la parròquia a través de les vivències de tots aquells que hi participen. Si tu ets una 

d'aquestes persones, participa al concurs compartint les teves imatges, tantes com 

vulguis, a través de la xarxa INSTAGRAM i amb l'etiqueta #andorralavelladefesta17 

 

El Comú d'Andorra la Vella a través del seu Departament de Cultura i Participació 

Ciutadana amb seu al centre Cultural La Llacuna, organitza i convoca el concurs fotogràfic 

#andorralavelladefesta17 a la xarxa social INSTAGRAM, que es regirà per les següents 

bases: 

 

TEMA DEL CONCURS : La Festa Major d'Andorra la Vella 

 

PARTICIPANTS : Obert a totes aquelles persones que disposin d'un compte d'usuari a 

INSTAGRAM. 

 

COM PARTICIPAR AL CONCURS : Fotografia els teus millors moments gaudint de la 

Festa Major d'Andorra la Vella durant els dies 4, 5, 6 i 7 d’agost. Escull el filtre d'Instagram 

que més t'agradi i penja-la al teu perfil d'Instagram amb l'etiqueta 

#andorralavelladefesta17. 

 



 

 

TERMINIS: El Concurs s'inicia el divendres 4 d’agost a les 16 h i finalitza el dimarts 8 

d'agost a les 12h. Totes les fotografies publicades amb anterioritat o posterioritat a aquest 

termini no entraran en concurs. 

 

JURAT : 

El Jurat del concurs #andorralavelladefesta17 està format per les següents persones: 

• Els/les Hbles. Consellers/eres membres de la comissió de cultura, participació 

ciutadana, joventut i esports: Marc Pons, Esther Vilarrubla, Josep Anton Cortés, 

David Astrié, Victor Pintos i Lidia Samarra. 

• Un tècnic del departament de comunicació del Comú d’Andorra la Vella. 

Aquest Jurat es reunirà per escollir les millors fotografies presentades. El jurat resoldrà les 

possibles incidències que puguin ocórrer de forma inapel·lable. 

Els criteris seguits pel Jurat per a la selecció de les fotografies contemplaran la qualitat 

fotogràfica, l’originalitat, la creativitat i la representativitat de les imatges presentades. 

 

GUANYADORS : 

S'atorgaran 3 premis: 

1r premi :  un Samsung A3 (2017).2n premi: un abonament a la Temporada de música i 

dansa d'Andorra la Vella. 

3r premi: un abonament a la  51a Temporada de Teatre d'Andorra la Vella. 

 

CONDICIONS 

• No podran participar al concurs persones vinculades laboralment al Comú d'Andorra la 

Vella o en qualsevol dels serveis que d'aquest depenen. 

• Totes les imatges que vulguin participar al concurs hauran d'estar etiquetades amb 

#andorralavelladefesta17 

• Totes les fotografies que es considerin inadequades pel seu contingut obscè, 

sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori seran automàticament 

descartades. 

• La organització es reserva el dret de no publicar imatges que discriminen per 

qüestions de raça, sexe, religió o condició social. 



 

 

• Les fotografies presentades hauran de ser originals i inèdites, entenent com a tal 
aquelles que siguin de l’exclusiva propietat del concursant, sense signatura ni senyal 
que evidenciï l’autor de les imatges.  

• Es requereix que les fotografies no hagin estat premiades en un altre concurs 
anteriorment i que no vulnerin els drets a l’honor, la intimitat personal i/o familiar, i la 
pròpia imatge de tercers. 

 

 

DRETS 

• El fet de participar pressuposa l’autoria de les obre presentades i la titularitat dels drets 

d’autor d’aquestes. 

• Els participants es responsabilitzaran de que no existeixin drets a tercers en les 

fotografies presentades, així com de tota reclamació per drets d’imatge. 

• Tots els/les participants en el concurs autoritzen al Comú d’Andorra la Vella a reproduir 

i a utilitzar el seu nom, cognoms, i imatge en qualsevol activitat publi-promocional 

relacionada amb el concurs sense limitació temporal ni territorial, i sense que aquesta 

utilització li confereixi dret de remuneració o cap benefici en tal concepte. 

• Tots els/les participants en el concurs cedeixen al Comú d’Andorra la Vella els drets de 

difusió, exhibició, comunicació pública, divulgació i reproducció d’aquestes, així com el 

dret de transformació per a la seva publicació en qualsevol pàgina web, xarxes socials 

i demés publicacions del Comú. 

 

 

ACCEPTACIÓ  

La participació al concurs implica la acceptació d'aquestes bases i la decisió del jurat. 

 

PATROCINI 

El concurs de fotografia de la Festa Major 2017 està patrocinat per l’empresa Pyrénées 

Andorra, amb l’aportació del primer premi, un Samsung A3 (2017).  


