PREMIS DEL PODCAST EN CATALÀ

Bases Premis

del podcast en català

OBJECTE
En un moment en què el podcast s’està consolidant com un dels nous formats comunicatius estrella, LA MIRA impulsa, amb la col·laboració de Catalunya Ràdio, la primera
edició dels Premis Sonor del podcast en català. Aquest guardó vol premiar en aquesta
edició els millors podcasts difosos durant l’any 2021.

PREMIS
Poden optar a aquests premis els treballs produïts o coproduïts i emesos en català en el
període de l’1 de gener al 31 de desembre de 2021. La participació als premis està oberta
a organismes, empreses, productores i freelance. El producte ha d’haver estat publicat a
qualsevol plataforma d’àudio o ràdio. És vàlid un treball que tingui un sol episodi o diversos.
El podcast es pot presentar a títol individual o bé conjuntament quan es tracti d’un
producte coproduït per dues o més persones, organismes o empreses.

7 categories
Premi del públic
(per votació popular; el públic envia propostes
i les de més èxit se sotmeten, en una segona ronda, a votació popular)
Millor podcast de ﬁcció
Millor podcast de narrativa no-ﬁcció
(inclou periodisme i investigació periodística)
Millor podcast d’entreteniment
(inclou humor)
Millor podcast conversacional
Millor podcast publicitari
(branded-podcast)
Millor podcast innovació

4 categories a proposta del jurat
Les següents 4 categories no estan pensades per a projectes
que s'hagin inscrit. Són propostes que farà el jurat.
Millor realització i disseny sonor
Millor guió (idea original)
Millor producció
Millor podcaster (presentador/a, conductor/a)
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PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
La presentació de candidatures es farà a través d’un formulari que es trobarà al web del
projecte (www.sonor.cat), on caldrà detallar les dades del treball, adjuntar els documents
sonors i una memòria del projecte.
Dades personals:
Nom, cognoms, DNI o NIF de l’empresa, telèfon de contacte, correu electrònic i adreça
postal.
Documents sonors:
Enllaç a la plataforma d’àudio o ràdio on està publicat el projecte.
Material gràﬁc:
Dues fotograﬁes representatives del projecte en format vertical i dues en format horitzontal (format JPG; 1200px la part ampla de la foto). El material gràﬁc facilitat se cedeix per
a l’ús comunicatiu dels Premis Sonor.
Memòria del projecte:
Ha de constar el títol i un resum del projecte, l’equip, les dates de publicació i la plataforma on està publicat. Es pot aportar, a més, informació complementària. Els documents
han de ser en format PDF.

PERÍODE D’INSCRIPCIÓ
Els productes presentats en aquests premis seran admesos del 24 de gener a les 10 h
(data d’obertura de les inscripcions) al 31 de març a les 23.59 h (data de tancament
d’admissions).

ACCEPTACIÓ DE LES BASES
Tots aquells que presentin candidatura, pel sol fet de presentar-la, accepten les condicions exposades en les presents bases i el criteri i decisió que el jurat adopti sobre la
selecció dels guanyadors i sobre qualsevol qüestió que se’n derivi.

MODIFICACIÓ DE LES BASES
Alguns aspectes concrets d’aquestes bases poden veure’s modiﬁcats durant el transcurs
de les inscripcions. Qualsevol modiﬁcació serà notiﬁcada als participants.
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JURAT
Es formarà un únic jurat constituït per 7 membres. Les decisions seran preses per majoria de vots i la votació serà a porta tancada. La identitat dels membres del jurat es farà
pública en l’acte de lliurament dels premis.
El jurat podrà declarar deserts alguns premis si considera que no tenen la qualitat
suﬁcient. El jurat es reserva també la facultat d’interpretar les bases. El seu veredicte serà
inapel·lable.

ENTREGA DELS PREMIS
Durant la gala de lliurament dels premis es farà pública la resolució del jurat.
Cada un dels premis consisteix en un trofeu de creació exclusiva, així com un diploma
d’honor.

PROTECCIÓ DE DADES
Les dades dels participants seran tractades amb l’única ﬁnalitat de gestionar-ne la
participació als Premis Sonor i seran incorporades a un ﬁtxer responsabilitat de Quelcom
Global, SL (en endavant LA MIRA), amb domicili c /Alí Bei, 25, 4t 1a, 08010 Barcelona.
La ﬁnalitat d’aquest ﬁtxer és gestionar els Premis Sonor d’acord amb allò establert en
aquestes bases i informar públicament sobre aquests premis en qualsevol mitjà de
comunicació, incloent premsa, televisió, ràdio, pàgines web i xarxes socials.
La imatge dels assistents als esdeveniments relacionats amb el Premis Sonor podrà ser
captada i publicada a efectes informatius i promocionals. La base jurídica que legitima
aquest tractament és l’interès legítim de LA MIRA i Catalunya Ràdio d’informar públicament sobre els Premis Sonor.
Les dades seran tractades d’acord amb allò indicat en les bases de forma indeﬁnida en el
temps ﬁns que els interessats exerceixin els seus drets.
Els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectiﬁcació, supressió, oposició,
limitació i portabilitat a través de correu postal a qualsevol dels domicilis indicats, identiﬁcant-se com a participant o interessat en els Premis Sonor i dirigint-se a l’adreça d’e-mail
premis@sonor.cat.
Així mateix, si l’interessat considera vulnerat el seu dret de protecció de dades, podrà
presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Per qualsevol consulta relacionada amb aquestes bases podeu adreçar-vos a premis@sonor.cat.

