NOTES

PREMIS

"Les imatges enviades no poden vulnerar
la legislació vigent ni cap dret fonamental
de les persones que hi participin i, en
concret, no s'acceptaran continguts que
vulnerin el dret a la intimitat de les per
sones, que difamin o que tinguin una clara
intenció manipuladora de la realitat.

Cada mes es premiarà la millor proposta.

"Pel sol fet de participar en aquest projecte
de participació, els autors reconeixen ser
posseïdors del copyright de les seves fo
tografies i, en conseqüència, tenir-ne els
drets d'autor i els drets d'imatge. Així
mateix, l'organització s'eximeix de qualsevol
conflicte de publicació de l'obra.
"Les propostes premiades quedaran en
propietat de la Paeria de Cervera, que
podrà publicar-les fent constar el nom de
l'autor. Així mateix, es reserva el dret de
publicar qualsevol de les fotografies, sem
pre amb finalitats promocionals i/o cultur
als, citant-ne l'autoria.
"Pel sol fet de prendre part en aquest
concurs, els participants es comprometen
a no reivindicar els drets d'autor per la
reproducció de les seves obres en catàlegs,
cartells, dossiers de premsa, reportatges,
mitjans audiovisuals i informàtics, etc., fent
constar sempre el nom de l'autor.

El jurat farà públic els guanyadors durant
els primers dies del mes següent a través
de les xarxes socials i a la pàgina web de la
Paeria.
Els premis seran de 200  cadascun. Els
imports indicats seran atorgats als premiats
mitjançant l'entrega de vals de compra, els
quals s'hauran de recollir a la Paeria de
Cervera.
Els vals tan sols es podran gastar en aque
lls comerços de Cervera determinats en
el mateix val.
Els vals es podran utilitzar fins el dia 30
de setembre de 2018, tan sols als comer
ços indicats.
La Paeria es compromet a realitzar les pro
postes guanyadores durant l'any 2018.
Quan les millores d'aquests racons s'hauran
dut a terme, sortiran publicades als diver
sos canals de comunicació de la Paeria.

"La participació en aquest projecte implica
la total acceptació d'aquestes bases.
"Per a més informació, podeu enviar un
correu electrònic a l'adreça:
milloraunraco@cerverapaeria.cat

PAERIA DE CERVERA

OBJECTIU
L'objectiu d'aquest projecte és promoure que
els cerverins i les cerverines participin d'una
manera activa i directa en la millora de la ciutat
de Cervera mitjançant l'ús de les noves tecnol
ogies i les xarxes socials.

DESTINATARIS
La participació està oberta a totes aquelles
persones i entitats que desitgin col·laborar en
la millora del municipi.

PARTICIPACIÓ,
NOVES TECNOLOGIES
I MILLORA DE LA CIUTAT
Internet, les xarxes socials i les aplicacions de
telèfon que apareixen diàriament obren un
enorme ventall de possibilitats que poden util
itzar-se per millorar la comunicació entre les
administracions i la ciutadania. La Regidoria de
Territori i Serveis Urbans aprofitarà els avantatges
que proporciona aquest nou escenari per tal de
millorar la ciutat mitjançant projectes de
participació.
"Millora un racó de Cervera" és un projecte de
participació que pretén unir esforços amb
l'objectiu d'identificar aquells racons de Cervera
que tenen potencial per ser millorats.

El projecte no persegueix la reforma de carrers
o de grans edificis sinó la identificació de racons
que es poden millorar a través de petites actu
acions.
Una ciutat està plena de racons, llocs
emblemàtics. Què significa per tu la teva ciutat?
Quan passeges, què hi veus? Què es podria
millorar?

COM PARTICIPAR?
Per participar s'haurà de publicar una fotografia
del racó a les xarxes socials Facebook, Twitter
o Instagram amb l'etiqueta #milloracervera,
juntament amb un petit text que contingui
una proposta de millora. També es poden
enviar propostes per correu electrònic a:
milloraunraco@cerverapaeria.cat.

JURAT
El jurat encarregat de seleccionar els guanyadors
estarà format per representants de la Paeria
(Urbanisme i Serveis Urbans) i associacions
vinculades al paisatge de Cervera.
El veredicte del jurat serà inapel·lable.

CRITERIS DE VALORACIÓ
-Originalitat
-Integració amb l'entorn
-Sostenibilitat
-Factibles econòmicament

El racó escollit haurà de ser un espai públic
de Cervera o els pobles agregats del municipi.
No s'admetran racons privats. Es tracta de
fotografiar un racó amb potencial de millora.
No s'acceptaran propostes en les quals no
s'entengui clarament el lloc i la millora pro
posada.
El projecte de participació tindrà una durada
de tres mesos, des de l'1/04/2018 fins al
30/06/2018.
Les fotografies hauran d'estar fetes en el
període del concurs. Se'n poden fer t a n t e s
com es vulgui.
La participació al concurs és gratuïta.

