
  
  
 
 

 
BASES DEL CONCURS: “LA MEVA RECERCA EN UNA IMATGE”  

(XIV Seminari de recerca – 1 de juliol de 2022) 
 

  
Objectiu  

En el marc de la propera celebració del XIV Seminari de recerca de la Universitat d’Andorra 
(UdA), s’ha organitzat un concurs amb la intenció promoure la difusió de les tesis doctorals i els 
projectes de recerca de la Universitat d’Andorra i d’altres universitats i centres de recerca 
d’Andorra a partir de la fotografia. D’aquesta manera, es vol fer visible l’ampli ventall de recerca 
multidisciplinària que s’està realitzant al país. 

L’objecte del concurs, amb el títol “La meva recerca en una imatge”, consisteix a comunicar a 
través d’una fotografia, de manera figurativa o metafòrica, la recerca que s’està realitzant i/o el 
procés de recerca que s’està duent a terme. Les fotografies han de servir per divulgar i apropar 
la recerca a un públic tant acadèmic com no acadèmic. 

 
A qui va dirigit? 

- Projectes d’investigadors/es dels grups de recerca de l’UdA. 
- Tesis dels doctorands/des de l’UdA que hagin passat la primera fita (Projecte de 

Recerca). 
- Tesis de doctorands/des d’altres universitats d’Andorra. 
- Projectes d’investigadors/es d’Andorra. 

 

Dinàmica del concurs 

Totes les participacions seran individuals i en una única categoria. Cada participant només podrà 
participar amb una fotografia que haurà de representar la recerca que estigui realitzant, o bé 
perquè es tracta de la pròpia tesi doctoral o bé perquè és partícep del projecte. 

Les persones interessades a participar hauran de fer la inscripció dins del termini fixat i, un cop 
l’organització hagi confirmat la seva participació*, hauran de lliurar una fotografia dins del 
termini establert, juntament amb un fitxer amb la informació sol·licitada. Posteriorment, hauran 
de fer una breu presentació de la imatge –i de la recerca que representa– en el decurs del XIV 
Seminari de recerca que tindrà lloc l’1 de juliol de 2022. Cada presentació ha de tenir una durada 
màxima de 3 minuts. 

*El concurs té places limitades. En cas que se superi el límit, els participants es determinaran per 
ordre d’inscripció. 

L’autor/a de les fotografies cedirà a la Universitat d’Andorra el drets de difusió de l’obra 
(fotografia, explicació, títol i nom de l’autor/a) per tal de fer-ne divulgació. 

Procés d’inscripció: el ternini d’inscripció finalitza el 15 de juny de 2022 a les 17 hores. Cal enviar 
un correu electrònic a doctorat@uda.ad expressant la voluntat de participar en el concurs i 
aportant el nom i cognoms de la persona i la institució a la qual pertany.  



  
  
 
 

El 16 de juny de 2022 l’organització confirmarà, via correu electrònic, la inscripció a cada 
participant i li comunicarà l’horari en què haurà de fer la presentació el dia 1 de juliol de 2022. 

Termini de lliurament: 27 de juny de 2022 a les 17 hores. Cal enviar un correu electrònic a 
doctorat@uda.ad amb dos fitxers: 

- Un fitxer amb la imatge, d’una mida màxima de 30 MB. El fitxer s’anomenarà de la 
forma següent: Cognom1_Cognom2_Nom 

- Un fitxer amb informació següent (el fitxer s’anomenarà de la forma següent: 
Cognom1_Cognom2_Nom): 

§ Nom i cognoms de l’autor/a. 
§ Institució a la que pertany l’autor/a. 
§ Explicació de 100 paraules de la recerca que s’està realitzant i la 

relació amb la fotografia. 
§ Títol de la fotografia. 

 
Presentacions: es duran a terme en el marc del XIV Seminari de recerca, que tindrà lloc el dia 1 
de juliol de 2022 entre les 9 i les 13.30 hores a la sala d’actes de la Universitat d’Andorra. Les 
presentacions, d’una durada de 3 minuts cada una, aniran acompanyades de la projecció de la 
fotografia i es dividiran en dues franges horàries: 

- De 9.15 a 10.15 hores: presentació de les fotografies dels projectes dels grups de 
recerca de l’UdA i d’altres investigadors/es d’Andorra. 

- De 12.15 a 13.15 hores: presentació de les fotografies de les recerques dels 
doctorands/des. 

En tot cas, l’horari de cada una de les presentacions es confirmarà per correu electrònic el 16 de 
juny de 2022. 
 
Premi 

La persona guanyadora serà premiada amb uns auriculars sense fils AirPods Pro. 

En cas de que la persona guanyadora del concurs no reculli el premi el dia i hora assenyalats en 
aquestes bases, s’entendrà que aquesta renuncia al premi i perdrà el seu dret a reclamar-lo ni a 
rebre cap indemnització o compensació. En aquest sentit, la Universitat d’Andorra es reserva el 
dret de nomenar un nou guanyador o declarar deserta la categoria del concurs.  

  
Jurat  

El jurat del concurs serà el públic assistent al XIV Seminari de recerca, que votarà la millor 
proposta un cop s’hagin dut a terme totes les presentacions. Per determinar la fotografia 
guanyadora, el jurat en valorarà l’originalitat, l’adequació i la capacitat de transmetre l’objectiu 
i l’ànima del projecte o del procés de recerca. 

La resolució es farà pública el divendres 1 de juliol de 2022 a les 13.15 hores, com a cloenda del 
programa del XIV Seminari de recerca de la Universitat d’Andorra. 

 



  
  
 
 

Normativa d’aplicació  

Les aportacions hauran de ser originals i inèdites. Les persones participants garanteixen que la 
idea presentada no vulnera de cap manera cap dret de propietat intel·lectual o industrial, deure 
de secret o pacte de confidencialitat. La participació en el concurs implica la recollida de les 
dades de caràcter personal necessàries a tal efecte, les quals seran tractades per la Universitat 
d’Andorra d’acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals. Per 
exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les referides dades de caràcter 
personal, els quals reconeix la legislació vigent en la matèria, s’haurà d’enviar una comunicació 
escrita i degudament signada a l’adreça de correu electrònic dpd@uda.ad, a la qual s’haurà 
d’adjuntar una fotocòpia del document d’identificació personal de la persona interessada. En els 
actes de comunicació de les persones guardonades, es podrà difondre les característiques 
principals de la idea, així com el nom de les persones impulsores del projecte. Les persones 
membres del jurat respectaran la confidencialitat sobre la informació a la qual tinguin accés per 
la seva condició de membre del jurat del concurs. Els participants o membres del jurat que hagin 
tingut accés al saber fer i/o informació i/o dades tècniques i/o estadístiques i/o similars que li 
proporcioni la Universitat d’Andorra per poder elaborar o valorar el treball o accés a qualsevol 
altra informació i/o dades com a conseqüència d’aquest concurs, en guardaran estricta 
confidencialitat tant durant la seva vigència com de manera indefinida amb posterioritat a la 
finalització del mateix.   

La falsedat de les dades o l’incompliment dels requisits que s’assenyalen en aquestes bases 
donarà lloc a la desqualificació com a participant del concurs.  

La participació en aquesta convocatòria suposa que les persones autores de les idees 
presentades cedeixen a la Universitat d’Andorra el dret d'explotació, de propietat intel·lectual o 
de propietat industrial sobre aquestes idees, sempre que aquests usos tinguin un objectiu 
educatiu o de posada en marxa de les idees en el marc de l’activitat pròpia de la Universitat 
d’Andorra. En aquests usos sempre hi haurà un reconeixement de l’autoria. La cessió serà 
gratuïta i no exclusiva per a un àmbit territorial mundial i per a la màxima durada reconeguda 
per la legislació aplicable en matèria de drets d’autor.  

Les persones que es presenten al concurs, en acceptar el premi, donen el seu consentiment i 
cedeixen a la Universitat d’Andorra els drets d’imatge relatius a les fotografies i els vídeos en els 
que apareixen les persones. Aquestes fotografies i vídeos poden ésser utilitzades per la 
Universitat d’Andorra als mitjans de publicitat habituals, així com a internet i en tots els perfils 
de la Universitat d’Andorra a les xarxes socials, sense cap limitació en el seu àmbit temporal i 
territorial, en conformitat amb l’apartat 1 de l’article 5 de la Llei 30/2014, del 27 de novembre, 
qualificada de Protecció Civil dels Drets a la Intimidat, l’Honor i la Pròpia Imatge.  

La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria.  

Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquestes bases o incidència que es pugui produir durant 
tot el període de vigència d’aquest concurs serà resolt per la Universitat d’Andorra. La 
Universitat d’Andorra es reserva el dret prolongar, modificar, escurçar o anul·lar el concurs en 
cas de força major que fes impossible la continuïtat d’aquest conforme a l’esmentat a les bases. 
La Universitat d’Andorra podrà publicar modificacions durant el concurs, que seran considerades 
com annexos a las bases i com part integrant de les mateixes.   

  



  
  
 
 

  
  
Desavinences  

En el cas d’impugnació, reclamació o controvèrsia, les reclamacions hauran d’adreçar-se a la 
Universitat d’Andorra, dins del termini legal i per escrit, a l’adreça plaça Germandat número 7 
de Sant Julià de Lòria (AD600).   

  

  

  

  

  

  
 


