
Ajuntament de Capdepera

I CONCURS DE VIDEORECOMANACIONS CULTURALS PER A JOVES
YOUTUBERS DE CAPDEPERA

1. Objectiu

L'Ajuntament de Capdepera i la Direcció General de Política Lingüística del Govern 
de les Illes Balears organitzen el I Concurs de Videorecomanacions Culturals per a 
Joves per promoure la difusió de continguts i obres audiovisuals en llengua catalana.

Aquest concurs té per finalitats estimular la creació i la difusió de continguts 
audiovisuals a Internet en català i promoure la lectura i el consum de material 
audiovisual en llengua catalana entre els joves del municipi.

Hi col·labora l’IES Capdepera.

2. Participants

Hi poden participar els joves entre 14 i 30 anys que resideixin en el  municipi  de
Capdepera o que, sense residir-hi, hi cursin estudis. 

La participació és individual.

S’estableixen dues modalitats segons la franja d’edat:

a)  joves de 14 a 17 anys

En aquest cas, amb la inscripció, han d’adjuntar una autorització d’un progenitor o
del tutor legal.

b) joves de 18 a 30 anys

3. Temàtica dels vídeos

Atès que aquest concurs és de videorecomanacions culturals, els vídeos que s’hi
presentin han de versar sobre recomanacions, crítiques o valoracions de productes o
esdeveniments culturals. Per exemple:

a) Videorecomanacions  de  llibres.  Els  llibres  han  de  ser  originals  en  català  o
traduccions al català.

b) Videorecomanacions de sèries i pel·lícules. Les obres audiovisuals recomanades
han de ser, preferentment, originals en català, o doblades o subtitulades en català.

c) Videorecomanacions de videojocs. Els videojocs han de tenir, preferentment, una
versió en català (per a més informació: llengua.gencat.cat/ca/serveis/videojocs/)

d) Videorecomanacions  d’altres  productes  o  esdeveniments  culturals  en  català:
obres de teatre, esdeveniments de cultura popular, etc.
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4. Condicions de participació

 Termini de participació: des de l’entrada en vigor fins a l’1 d’abril a les 23.59 h

 Durada dels vídeos: entre 1 i 3 minuts.

 Cada participant pot rebre més d’un premi.

 Es valoraran l’originalitat  i  la creativitat,  la qualitat  del contingut,  la qualitat
tècnica, la qualitat lingüística, la capacitat expressiva (comunicació fluida de
les idees i de les emocions, teatralitat) i la capacitat per captar l’atenció de
l’espectador.

 Per  inscriure’s  cal  emplenar  el  següent  formulari  (googleForms):
https://forms.gle/A2WoWQKPFMcGMQd18

5. Premis  

S’estableixen els premis següents: 2 primers premis i 2 segons premis (un per a
cada franja d’edat).

Els  primers  premis  consistiran  en  subscripcions  a  la  plataforma  de  continguts
audiovisuals  en  català  FilminCAT,  que  aporta  la  Direcció  General  de  Política
Lingüística.

Els segons premis consistiran en el lliurament d'un lot de publicacions municipals.

Classificació dels premis en funció de la franja d’edat:

A) Per a joves de 14 a 17 anys. Premi a la millor videorecomanació cultural:
literària, sèrie o pel·lícula, videojocs, entre d’altres

- Primer premi: una subscripció anual a FilminCAT.

- Segon premi: lot de publicacions municipals. 

B) Per a joves de 18 a 30 anys. Premi a la millor videorecomanació cultural:
literària, sèrie o pel·lícula, videojocs, entre d’altres

- Primer premi: una subscripció anual a FilminCAT.

- Segon premi: lot de publicacions municipals.

6. Jurat

El jurat estarà format per cinc persones relacionades amb la cultura, la literatura,
l’audiovisual, la creació i difusió de continguts digitals i la normalització de la llengua
catalana:

- Tomàs Pomar, professor de català de l’IES Capdepera 

- Dani Molina, monitor del Centre Jove 

- Tomeu Sureda, creador de continguts a Canal Malaia

https://forms.gle/A2WoWQKPFMcGMQd18
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- Joana Maria Diez, estudiant de Disseny gràfic i creacions digitals

- M. Àngela Melis, Servei d’Assessorament Lingüístic municipal

- David Llobet, tècnic de la Direcció General de Política Lingüística

El jurat tendrà l’opció d’agrupar els premis si ho considera oportú. 

7. Resolució i lliurament de premis

La resolució final del jurat, que serà inapel·lable, es donarà a conèixer mitjançant el
web de l'Ajuntament de Capdepera i les xarxes socials municipals durant la setmana
la setmana del 4 al 8 d’abril de 2022.

I el lliurament de premis es faria dia 25 d’abril de 2022 en horari d’esplai.

8. Difusió

Per a la difusió dels vídeos participants a través de les xarxes socials d’Internet es
faran servir les etiquetes #JovesCapdepera i #Videorecomanacions2022

9. Acceptació de les bases i tractament de les dades

En compliment  del  Reglament  (UE)  del  Parlament  Europeu i  del  Consell,  de  27
d’abril  de 2016, relatiu a les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals  i  a  la  lliure  circulació  d’aquestes  dades (RGPD),  i  de  la  Llei  orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, l’Ajuntament de Capdepera, com a responsable del tractament de les dades
dels  participants  del  Concurs  de  Videorecomanacions  Culturals  per  a  Joves
Youtubers, tractarà les dades, amb el  consentiment dels participants, amb la finalitat
de gestionar la participació en aquest concurs. Les dades seran conservades mentre
siguin necessàries per a les finalitats del  tractament. L’Ajuntament de Capdepera no
cedirà les dades a terceres persones ni a altres destinataris, excepte en els casos
previstos legalment o quan sigui  d’obligat compliment,  i  tampoc no seran objecte
d’altre tractament. D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades,
els  participants  poden  exercir  els  drets  d’accés,  rectificació,  supressió,oposició  i
limitació  del  tractament  o  portabilitat  mitjançant  un  escrit  dirigit  al  Servei
d’Assessorament Lingüístic municipal, responsable del tractament.

La  participació  en  el  concurs  implica  la  total  acceptació  d’aquestes  bases  i  el
consentiment  per  al  tractament  de  les  dades  personals  amb  les  finalitats
esmentades.

Els  participants  o  tutors  legals  seran  responsables  de  les  reclamacions  que  es
produeixin per danys a tercers (plagis, danys morals, etc.).


