Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana

CONVOCATÒRIA DE LA PRIMERA EDICIÓ
DELS PREMIS LA COLLA EN LA MAGDALENA (EDICIÓ 2020)

1. ENTITAT CONVOCANT
La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC), amb domicili a la ctra. del Polígon d’accés a Ademús,
s/n, 46100 Burjassot, València, i NIF A-98907975, és una societat mercantil constituïda en virtut de
l’escriptura pública atorgada davant la notària de València Sra. María Isabel Merino Cubells amb data 5 d’abril
de 2017, amb número de protocol 404.
El 100% del capital social de l’SAMC és titularitat de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació
(CVMC). Tal com expressa la Llei 6/2016 de 15 de juliol de la Generalitat, del servei públic de radiodifusió i
televisió d’àmbit autonòmic de titularitat de la Generalitat, “resulta inqüestionable que l’existència d’uns
potents i rigorosos mitjans de comunicació audiovisual de titularitat pública són essencials per a la
conformació d’una opinió pública plural i responsable, i un estímul per a la participació ciutadana en els
assumptes públics, a més d’una eina de vertebració social i afirmació de la identitat i l’autonomia política de
la nostra terra”.
D’acord amb aquests principis i en virtut de l’esmentada Llei 6/2016 i del mandat marc previst en l’article 6
d’aquesta llei, la CVMC atén diversos principis generals, tres dels quals són:
(i)

Promoure i difondre els valors històrics, culturals, educatius i lingüístics, amb tota la riquesa i la varietat,
per a contribuir al desenvolupament de la Comunitat Valenciana.

(ii) Promoure i difondre la identitat, els valors i els interessos de la Comunitat Valenciana –particularment
del patrimoni històric, cultural, lingüístic i econòmic– i de totes les polítiques que contribuïsquen a la
cohesió social i territorial.
(iii) Convertir els seus mitjans en instruments de referència perquè els xiquets i les xiquetes coneguen el
món en què viuen.
Per a assolir aquest últim principi, la CVMC aposta per la creació i difusió de continguts infantils i juvenils que
promouen valors com la convivència i el respecte; la diversitat en els continguts infantils i juvenils; el sentit
crític, la formació i el coneixement; la vida saludable; la igualtat de sexes; la llengua i la cultura, i la innovació
i les noves tecnologies. Tots ells figuren en la Carta de valors per als continguts infantils i juvenils, disponible
en el web d’À Punt Mèdia (https://apuntmedia.es/docs/carta-de-valors.pdf).
Per a aconseguir aquests objectius, la CVMC exerceix la funció de servei públic directament i a través de la
Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC), de la qual és titular, i del canals de televisió, ràdio,
internet i multimèdia operats per aquesta darrera, coneguts comercialment com a À Punt o À Punt Mèdia.

2. LA COLLA
La Colla és la comunitat infantil d’À Punt Mèdia al voltant de la qual gira tot un univers de continguts i
programes, d’experiències de diversió, aprenentatge i entreteniment, en les apps, el web, la ràdio, la televisió
i els espectacles que s’organitzen.
La programació d'À Punt per als més menuts i les més menudes consta de sèries en valencià i en anglés que
conviden a descobrir nous mons i a estimular el sentit crític, així com a fomentar la convivència, la diversitat
i el desenvolupament personal.
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À Punt convida els més joves de la casa a compartir aventures, a fer colla i a fer-se membres de La Colla, que
els identificarà i els donarà avantatges per a espectacles, cinema, teatre, llibreries, concursos i tot un ventall
de vivències per a compartir amb altres xiquetes i xiquets.

3. OBJECTE
L’SAMC convoca la primera edició dels Premis La Colla en la Magdalena, que tenen com a objecte guardonar,
amb motiu de la celebració de les festes de la Magdalena de l’any 2020, la gaiata infantil que presente la
millor il·luminació.

4. DESCRIPCIÓ DELS PREMIS
L’SAMC concedirà els premis següents:
1) Primer premi:
- Organització d’una Festa La Colla amb l’actuació de La Banda de les Feretes o els Bíters, o la
representació d'Historietes Medievals, la instal·lació de jocs tradicionals de fusta en un espai cedit
per la comissió, decorat amb banderetes de La Colla i photocalls, i l’entrega de material promocional
de l’espai infantil d’À Punt, que se celebrarà durant l’any 2020, en una data i un lloc a convindre
entre l’SAMC i la comissió gaiatera guanyadora, segons l’agenda disponible dels actuants.
- Entrega d’un estendard amb menció de la concessió del primer premi a la gaiata infantil
corresponent.
- Participació en un reportatge en algun dels programes d’entreteniment o informatius d’À Punt
Mèdia.
2)

Segon premi:
- Organització d’una Festa La Colla amb la instal·lació de jocs tradicionals de fusta en un espai cedit
per la comissió, decorat amb banderetes de La Colla i photocalls, i l’entrega de material promocional
de l’espai infantil d’À Punt, que se celebrarà durant l’any 2020, en una data i un lloc a convindre
entre l’SAMC i la comissió gaiatera guanyadora, segons l’agenda disponible dels actuants.
- Entrega d’un estendard amb menció de la concessió del segon premi a la gaiata infantil
corresponent.
- Participació en un reportatge en algun dels programes d’entreteniment o informatius d’À Punt
Mèdia.

3) Tercer premi:
- Organització d’una Festa La Colla amb la instal·lació de jocs tradicionals de fusta en un espai cedit
per la comissió, decorat amb banderetes de La Colla i photocalls, i l’entrega de material promocional
de l’espai infantil d’À Punt, que se celebrarà durant l’any 2020, en una data i un lloc a convindre
entre l’SAMC i la comissió gaiatera guanyadora, segons l’agenda disponible dels actuants.
- Entrega d’un estendard amb menció de la concessió del tercer premi a la gaiata infantil
corresponent.
- Participació en un reportatge en algun dels programes d’entreteniment o informatius d’À Punt
Mèdia.
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5. CRITERIS DE VALORACIÓ
Les comissions gaiateres podran presentar al concurs qualsevol projecte de gaiata que complisca les bases
de participació del Patronat Municipal de Festes de Castelló de la Plana.
En tot cas, els projectes de gaiates presentats hauran de ser inèdits.
El jurat valorarà els projectes de gaiates presentades d’acord amb els següents criteris:
Originalitat en el plantejament de la il·luminació.
Originalitat de l’estructura.

6. PARTICIPACIÓ
6.1.

Requisits

Podran participar en la primera edició dels Premis La Colla en la Magdalena (edició 2020) totes les comissions
de gaiates infantils que ho sol·liciten en la forma descrita a continuació i que estiguen censades com
correspon en el Patronat Municipal de Festes de Castelló de la Plana.
6.2.

Formalització de la sol·licitud

La sol·licitud d’inscripció es formalitzarà emplenant un formulari allotjat en el lloc web de la Corporació
Valenciana de Mitjans de Comunicació (cvmc.es), en el qual serà necessari proporcionar les dades següents,
omplint els camps corresponents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6.3.

Número de la comissió gaiatera.
Nom de la comissió gaiatera.
Descripció del projecte.
Dades de contacte (nom i cognoms del representant de la comissió gaiatera, telèfon i correu electrònic).
Esbós o fotografia de la gaiata que es presenta al concurs, a grandària DIN A4.
Acreditació del compliment de les bases de participació del Patronat Municipal de Festes de Castelló de
la Plana.
Termini per a formalitzar la sol·licitud

El termini per a formalitzar les sol·licituds de participació en el concurs s’iniciarà l’endemà de la publicació
d’aquestes bases en el web de la CVMC i conclourà a les 14:00 hores del 6 de març de 2020.
Aquestes bases també es publicaran, a efectes merament informatius, en els llocs web de l’Ajuntament de
Castelló de la Plana i del Patronat Municipal de Festes de Castelló de la Plana. No obstant això, les sol·licituds
de participació hauran de formalitzar-se, en tot cas, a través del web de la CVMC en els termes descrits
anteriorment.
6.4.

Protecció de dades

L’SAMC garantirà que les dades personals i tota la documentació aportades per les comissions gaiateres
participants siga tractada d’acord amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de dades de caràcter
personal i, en particular, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals.
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7. COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT DEL JURAT
Els guanyadors dels premis seran proclamats per un jurat compost per un nombre imparell de membres, no
inferior a 3 i no superior a 11, escollits a discreció de la persona titular de la Direcció General de l’SAMC.
Els membres del jurat seran designats per la Direcció General de l’SAMC entre el personal de l’SAMC que
participa habitualment en la gestió de continguts i produccions relacionades amb La Colla d’À Punt Mèdia i/o
en la cobertura informativa i/o difusió pública de les Festes de la Magdalena de Castelló.
Una vegada finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds de participació, i abans del 15 de març de
2020, el jurat estudiarà els projectes presentats per les comissions gaiateres i seleccionarà un màxim de 10
finalistes.

8. SELECCIÓ DELS GUANYADORS DELS PREMIS
Una vegada finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds de participació, i abans del 16 de març de
2020, el jurat estudiarà els projectes de gaiates presentades.
El 16 de març de 2020, els membres del jurat visitaran presencialment les gaiates de les comissions
participants per tal d’avaluar in situ el treball dels artistes gaiaters i valorar-lo segons els criteris esmentats
anteriorment. Així mateix, els membres del jurat hauran de comprovar que la gaiata presentada s’adequa al
projecte presentat a través del web de la CVMC. Aquesta visita presencial es podrà ajornar a l’endemà en cas
que, per raons meteorològiques de força major, no es poguera dur a terme en la data prevista.
Una vegada efectuada la visita presencial, el jurat es reunirà a fi de proclamar les gaiates guanyadores dels
premis. El veredicte del jurat es limitarà a designar els vencedors del primer, segon i tercer premis sense
entrar en consideracions sobre les gaiates de les restants comissions que no hagen resultat vencedores de
cap premi, excepte si el jurat acordara per unanimitat el contrari.
La decisió del jurat s’adoptarà en una primera votació, per a la qual es requerirà unanimitat. En cas que no
s’assolisca aquesta unanimitat, se sotmetran a votacions successives els guanyadors del primer, segon i
tercer premi, per aquest orde, i s’adoptaran els acords per majoria simple dels membres del jurat (més vots
a favor que en contra).
La decisió del jurat quedarà recollida en una acta i el veredicte serà inapel·lable. L’SAMC es reserva el dret
de considerar deserts tots o alguns dels premis, en cas que el jurat considere que cap de les gaiates
presentades al concurs compleix els requisits mínims exposats en aquesta convocatòria o els nivells mínims
de qualitat desitjables.
El veredicte del jurat es farà públic en l’acte d’anunci oficial organitzat pel Patronat Municipal de Festes de
Castelló de la Plana, el dimarts 17 de març a la plaça Major.
Els estendards corresponents als guanyadors del primer, segon i tercer premis els entregarà en l'acte oficial
de repartiment de premis obtinguts per les gaiates la persona o persones que haja designat la persona titular
de la Direcció General de l’SAMC.

9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en la primera edició dels Premis La Colla en la Magdalena (edició 2020) suposa la plena
acceptació d’aquestes bases per part de les comissions gaiateres participants.
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Les comissions gaiateres participants accepten, amb l’enviament de la sol·licitud d’inscripció, que la CVMC i
l’SAMC fotografien, graven i publiquen les gaiates presentades al concurs, així com els seus voltants, en
qualssevol de les seues plataformes (web, xarxes socials, ràdio i televisió).
Aquelles comissions gaiateres que hagen obtingut algun dels premis de la primera edició dels Premis La Colla
a les gaiates infantils millor il·luminades (edició 2020) es comprometen a col·locar en un lloc visible
l’estendard que se’ls proporcionarà des del dia del lliurament fins a la finalització de les festes. Igualment, les
comissions gaiateres guardonades facilitaran als mitjans de l’SAMC les millors condicions de gravació i
producció, facilitant entrevistes amb els membres de la comissió, les gaiates infantils i l’artista guardonat. En
particular, les comissions gaiateres seran exclusivament responsables d’obtindre les autoritzacions
necessàries en cas que les persones menors d’edat membres i/o participants de les seues comissions
gaiateres prenguen part o apareguen en els continguts audiovisuals de l’SAMC i aquests puguen ser emesos
a través d’À Punt Mèdia o altres mitjans de difusió de caràcter públic.

10.

ATENCIÓ AL PARTICIPANT

L’SAMC posa a disposició de les comissions gaiateres interessades a participar en el concurs un servei
d’atenció per a la resolució dels dubtes i les qüestions que se’ls puguen plantejar.
Amb aquesta finalitat, les comissions gaiateres interessades es podran dirigir a l’SAMC pels mitjans següents:
-

Correu electrònic: premis.festes@cvmc.es
Telèfon: 96 282 55 00
Correu postal: Projecció Social
Ctra. del Polígon d’accés a Ademús, s/n
46100 Burjassot

LA DIRECTORA DE LA SOCIETAT ANÒNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA
85075928D
EMPAR
MARCO (R:
A98907975)

Firmado digitalmente
por 85075928D
EMPAR MARCO (R:
A98907975)
Fecha: 2020.02.21
14:26:36 +01'00'

Empar Marco Estellés

Dijous, 20 de febrer de 2020
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