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L’objecte de la Beca Carnet Jove Connecta’t a la Fotografia - 2015 
és promoure l’accés professional dels joves al periodisme fotogràfic 
i oferir-los una primera experiència en aquest camp.

PERSONES DESTINATÀRIES

Poden ser beneficiàries de la beca les persones que tinguin entre 16 i 30 
anys al llarg de l’any de la convocatòria i siguin titulars del Carnet Jove de la 
Generalitat de Catalunya.

LLOCS I TERMINIS DE PRESENTACIÓ

Per optar a la beca cal presentar un formulari de sol·licitud amb la 
documentació que es detalla en aquestes bases.

El model de formulari de sol·licitud es pot trobar a la seu de l’Agència 
Catalana de la Joventut o a les pàgines web www.carnetjove.cat/connectat 
i http://jovecat.gencat.cat (Secció Carnet Jove).

El formulari de sol·licitud es pot enviar electrònicament a l’Agència Catalana de la 
Joventut a través del web del Carnet Jove www.carnetjove.cat/connectat, mitjançant un 
missatge de correu electrònic a connectat@gencat.cat o presencialment, a l’Agència 
Catalana de la Joventut, Programa Connecta’t del Carnet Jove (c. Calàbria, 147, 
08015 Barcelona) o a qualsevol de les oficines territorials de la Direcció General de 
Joventut del Departament de Benestar Social i Família (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 
Girona; rbla. d’Aragó, 8, 25002 Lleida; Sant Francesc, 3, 1r, 43003 Tarragona, 
i c. Montcada, 23, Palau Abària, 43500 Tortosa).
També es pot presentar a qualsevol de les oficines i registres previstos a l’article 
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 

Termini de presentació de sol·licituds: s’inicia l’endemà de la publicació 
de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza 
el 27 de maig del 2015.

Resolució: el procediment de concessió d’aquestes beques és de 
concurrència competitiva i s’ha de resoldre i notificar, com a màxim, en el 
termini de quatre mesos a comptar des de la data de finalització del termini 
per a la presentació de sol·licituds. La resolució es farà pública al tauler 
electrònic de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya 
(https://seu.gencat.cat) i al web www.carnetjove.cat.

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

Per sol·licitar la beca, les persones interessades han de presentar, 
juntament amb el formulari de sol·licitud, la documentació següent en català:

a) Cinc fotografies sobre un mateix tema, que pel seu format informatiu o 
documental tinguin un caràcter periodístic. Les fotografies han de tractar 
en profunditat sobre un tema de caire antropològic, cultural, social, humà 
o altres, i han de fomentar una imatge plural dels dos sexes allunyada de la 
reproducció d’estereotips i rols sexistes. 

Les fotografies han de ser en color i poden estar retocades. No poden ser 
panoràmiques, ni diapositives, ni tampoc sèries o muntatges. Tampoc poden 
ser fotografies d’estudi. S’han de presentar en format digital, en JPG o TIFF 
i tenir un pes mínim d’1MB. Han de ser inèdites i originals de la persona 
sol·licitant, que n’ha de ser l’autora.

b) Text amb una breu explicació que justifiqui per què s’ha escollit el tema 
presentat a les fotografies. 

c) Document personal amb dades acadèmiques i professionals de la 
persona sol·licitant de la beca que qualifiquen la seva aptitud professional 
en el camp que toca la beca. A tall d’informació, cal especificar el material 
fotogràfic de què es disposa: tipus de càmera fotogràfica, objectius i altres.

AVALUACIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

Les sol·licituds les avalua una comissió de valoració formada per cinc 
membres, que han de ser representants qualificats de l’Agència Catalana 
de la Joventut i/o de la Direcció General de Joventut, representants de 
La Vanguardia i professionals i fotògrafs de prestigi reconegut, els quals 
han d’avaluar tota la documentació rebuda.

Les sol·licituds s’han d’avaluar en dues fases. En una primera fase, la 
Comissió de Valoració analitza les sol·licituds d’acord amb els criteris 
següents:

• El valor antropològic, cultural, social i humà del tema fotogràfic escollit, 
amb una ponderació de 30 punts sobre 100.
• La qualitat fotogràfica i artística de les fotografies, amb una ponderació de 
60 punts sobre 100.
• L’explicació del text que acompanya les fotografies i el document personal 
de dades acadèmiques i professionals, amb una ponderació de 10 punts 
sobre 100.

La beca es pot declarar deserta només en cas que les obres no arribin a 
una puntuació mínima de 40 punts.

Les cinc sol·licituds presentades que obtinguin més puntuació passen 
a una segona fase d’avaluació que consisteix en entrevistes personals, 
amb l’objectiu de valorar l’adequació del perfil d’aquestes persones a les 
tasques que es desenvolupen en el marc de la beca. Aquesta segona 
fase d’avaluació es pondera amb un màxim de 20 punts, i es genera una 
puntuació màxima de 120 punts. 

CARACTERÍSTIQUES DE LA BECA

La persona beneficiària de la Beca Carnet Jove Connecta’t a la 
Fotografia ha de col·laborar com a becària de fotografia al diari 
La Vanguardia durant dotze mesos, en concret des del setembre 
del 2015 fins al setembre del 2016. Durant la seva estada, la persona 
beneficiària ha de publicar un mínim de vint fotografies al diari. 

La persona beneficiària haurà d’estar físicament a la redacció del diari, de 
dilluns a divendres, durant quatre hores, al torn de tarda, i un màxim d’un 
cap de setmana al mes, corresponent a quatre hores el dissabte i quatre 
hores el diumenge, en torn de matí o tarda, segons les necessitats de la 
Secció de Fotografia.

La dotació de la beca és de 5.000 euros.* L’abonament es fa en quatre 
terminis. En el moment de l’acceptació de la beca s’ordena el pagament 
de 1.000 euros. Els 4.000 euros restants es fan efectius d’acord amb 
la presentació dels informes de seguiment: un primer informe s’elabora 
tres mesos després d’haver començat les tasques, un segon informe es 
presenta tres mesos més tard, i, finalment, un tercer informe es presenta un 
cop acabades les activitats objecte de la beca. 

 *  L’aportació dinerària corresponent a la dotació de la beca està sotmesa al règim 
fiscal vigent aplicable en el moment del seu atorgament. D’acord amb l’article 137.4 
de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic que modifica l’article 92.2 del text refós de la Llei de finances públiques 
de la Generalitat, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment 
dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la Generalitat 
de Catalunya, aquest import podria ser reduït abans que no es dicti la resolució de 
concessió. En aquest cas, s’informaria convenientment a les persones interessades.

Bases completes, sol·licitud i participació a: 
http://jovecat.gencat.cat (Secció Carnet Jove) i carnetjove.cat/connectat.
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