BASES REGULADORES DEL CONCURS ‘NETREPORTER’
CONVOCAT PER LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, e.p.e. A
TRAVÉS DE LAMALLA.CAT.

Primera.- OBJECTE.
La XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, e.p.e, (en endavant XAL) a través del seu diari
digital LAMALLA.CAT, amb domicili a Rambla de Catalunya, núm. 126 i NIF
P0800149G convoca el concurs NETREPORTER amb la finalitat de fomentar
iniciatives de periodisme digital entre els joves de Catalunya.
El present document conté les bases que regulen el concurs NETREPORTER i
que
són
publicitades
a
través
de
LAMALLA.CAT
al
web
http://www.lamalla.cat/netreporter.
Segona.- PARTICIPACIÓ.
Els premis NETREPORTER s’adrecen a:
- joves estudiants de batxillerat o formació professional
- joves estudiants universitaris
Els límits d’edat seran:
- entre 16 i 18 anys per als estudiants de batxillerat o formació professional
- entre 18 i 25 anys per als estudiants universitaris
Els participants podran fer-ho a títol individual o en grup. Els grups podran
estar formats per un màxim de tres persones.
Tercera.- TREBALLS A PRESENTAR I CATEGORIES.
Els premis NETREPORTER es destinaran als millors bitàcoles o blocs realitzats
individualment o en grup per a cadascuna de les categories dels premis. La
finalitat dels premis és la de fomentar el bloc com a nova eina de
comunicació digital i multimèdia.
Els premis s’estructuren en les categories següents:
- Millor bloc fet per estudiants de batxillerat o formació professional (entre
16 i 18 anys)
- Millor bloc fet per universitaris (entre 18 i 25 anys)

Quarta.- INSCRIPCIÓ.
Els participants hauran d’enviar una fotocòpia del DNI, còpia d’un document
que acrediti el curs i el centre on cursen estudis i l’adreça Internet del bloc
amb el qual concursen. El bloc haurà d’estar totalment actiu, estarà escrit en
qualsevol de les dues llengües oficials i hi haurà de figurar clarament el nom
de l’autor o autors participants en el concurs.
En el cas de la participació conjunta de dues persones, la inscripció serà única
per a totes dues i incorporarà les dades (noms i DNI) de cadascuna d’elles.
La documentació s’enviarà a l’adreça de correu postal següent:
PREMIS NETREPORTER – LAMALLA.CAT
Xarxa Audiovisual Local
Travessera de les Corts, 131-159
Pavelló Ponent – Recinte Maternitat
08028 – Barcelona
o bé a l’adreça de correu electrònic netreporter@lamalla.cat
El període d’inscripció s’obrirà el dia següent de la data de publicació
d’aquestes bases. La data límit per a enviar la documentació serà el dia 17
d’abril de 2009.
Cinquena.- SELECCIÓ DELS BLOCS GUANYADORS.
La selecció de blocs guanyadors del concurs NetReporter es durà a terme en
dues fases:
a) Pre-selecció per part del Jurat: Els blocs participants seran analitzats i
valorats pel jurat que en farà una primera selecció entre els blocs
participants. La llista dels blocs seleccionats com a finalistes pel jurat es
donarà a conèixer el dia 23 de d’abril a través del diari digital LAMALLA.CAT.
b) Votació popular: Entre el dia 23 d’abril i el 15 de maig, restarà obert un
període de votació popular a través del diari digital LAMALLA.CAT. Del
resultat d’aquestes votacions sortiran els guanyadors en cadascuna de les
categories.
El resultat final del concurs, el nom dels guanyadors i el lliurament de premis
tindran lloc a mitjans del mes de maig de 2009.

Sisena.- JURAT.
El jurat estarà format per professionals de la comunicació audiovisual,
especialistes en mitjans digitals, i responsables institucionals en l’àmbit de la
gestió educativa o de joventut, convidats a participar per la direcció de
LAMALLA.CAT.
El jurat estarà format per cinc membres, un president i quatre vocals, que
ostenten els següents càrrecs:
•
•
•
•
•

Director general de la XAL (president)
Director de LAMALLA.CAT (Vocal)
1 Tècnic de la factoria d'Interactius de la XAL (Vocal)
1 Responsable de gestió del Pla Jove de la Diputació de Barcelona
(Vocal)
Director de les revistes Secundèria i L'Hiperbòlic (mitjans
col·laboradors amb els premis) (Vocal)

Setena.- CRITERIS DE VALORACIÓ.
El jurat valorarà els blocs a concurs com a eina per al coneixement, divulgació
o expressió d’una determinada realitat local o col·lectiva (una localitat, un
barri, un centre educatiu, un tema d’interès social, etc.) Pel que fa al
contingut es tindran en compte els criteris següents:
- capacitat creativa
- disseny
- actualització
- rigor i contrast de les informacions (en cas de tractar-se de blocs
informatius)
- creació de comunitat
- correcte ús de la llengua (català o castellà)
- integració d’elements multimèdia (vídeo, imatges, audio, etc.)
Vuitena.- PREMIS DEL CERTAMEN.
El jurat atorgarà els següents premis:
-

Premi al millor bloc en la categoria batxillerat:
1 MacBook i un Ipod Touch

-

Premi per al bloc finalista en la categoria batxillerat:
1 Ipod Touch

-

Premi al millor bloc en la categoria universitària:
1 MacBook i un Ipod Touch

-

Premi per al bloc finalista en la categoria universitària:
1 Ipod Touch

En els casos en que els blocs premiats siguin realitzats conjuntament per dues
persones, rebran el mateix premi cadascuna d’elles.
Tant els blocs guanyadors com aquells que, no essent guanyadors, tinguin la
qualitat i el valor suficients a criteri del jurat, seran promocionats
gratuïtament a través de LAMALLA.CAT o mitjançant la plataforma de blocs
del diari digital.
Novena - DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I D’IMATGE.
La participació al concurs no implica la cessió a la XAL dels drets d’explotació
sobre el contingut dels blocs participants.
Els guanyadors autoritzen la XAL a reproduir i utilitzar el seu nom, cognoms i
imatge, per a qualsevol activitat pública i promocional, relacionada amb el
concurs en què ha participat, sense que aquesta utilització pugui comportar
cap dret de remuneració o benefici de cap tipus a excepció del premi
guanyat. El tractament dels drets d’imatge, per part de la XAL, s’ajustarà a la
legislació vigent.
Desena - PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
1. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la normativa que la desenvolupa, la XAL
informa als participants de la incorporació de les dades personals a un fitxer
titularitat d’aquella. Les dades seran utilitzades amb la finalitat de gestionar
la promoció permetent l’entrega del premi al guanyador.
2. Els participants autoritzen la XAL expressament a ser informats dels
productes i serveis de LAMALLA.CAT, així com dels productes de qualsevol de
les entitats del grup.
3. La XAL garanteix als participants l’exercici dels drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició a les dades facilitades, en els termes recollits a la
LOPD, per a la qual cosa aquests podran dirigir-se, per escrit, a la XAL, al
següent domicili: Travessera de les Corts, núm. 131-159, Pavelló Ponent,
Recinte de la Maternitat, 08028 Barcelona, o bé mitjançant l’adreça de correu
electrònic: xal@xal.cat. La persona responsable del fitxer ha adoptat les
mesures legalment exigides de seguretat dels fitxers, obligant-se a respectar
la seva confidencialitat i a utilitzar les dades d’acord amb les finalitats del
fitxer.
4. Els participants garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat,
exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals proporcionades.

Onzena - ACCEPTACIÓ DE LES BASES.
Pel fet de participar en el concurs, els participants i els seus representants
legals en el cas dels menors d’edat accepten expressament les bases
contingudes en el present document. Qualsevol manifestació en el sentit de
no acceptar-les, implicarà l’exclusió del participant i com a conseqüència
d’això, la XAL romandrà alliberada del compliment de qualsevol obligació amb
el participant en qüestió.
La XAL es reserva la facultat de modificar les bases del concurs per raons
organitzatives; qualsevol canvi en la mecànica del concurs es farà pública al
web www.lamalla.cat/netreporter

Barcelona, 23 de febrer de 2009.
Xarxa Audiovisual Local, e.p.e.,

