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PREÀMBUL

La Justícia Global, tal i com s'ha plasmat en el Decàleg de criteris per orientar el treball quotidià de
les entitats i  la pròpia Federació cap a la Justícia Global  treballat des de Lafede.cat és un repte
compartit entre les entitats i un conjunt d'actors  extens, que des de fa temps hem ampliat la mirada
del nostre treball conscients que cal anar a l'arrel dels problemes globals i aconseguir actuar sobre les
seves causes per avançar cap a majors cotes de justícia social, d’igualtat d’oportunitats, d’equitat, de
sostenibilitat ambiental, d’exercici de drets o de resolució dialogada dels conflictes, entre d'altres. 

Per continuar avançant en aquesta direcció, i aprofundir en aquesta mirada, Lafede.cat  impulsa la
segona edició de la «Beca Devreporter, periodisme per a la Justícia Global», en col·laboració amb
el Col·legi de Periodistes de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament, amb la voluntat de consolidar la beca a Barcelona i Catalunya.

La beca Devreporter promou col·laboracions entre periodistes, mitjans i organitzacions per la justícia
global de Catalunya per tal de millorar la qualitat de la informació sobre les temàtiques relacionades
amb la justícia global. 

En el marc del projecte europeu DevReporter, Lafede.cat, amb les plataformes d'organitzacions de
Piémont  i  Rhône-Alpes,  va  impulsar  entre  2013  i  2016  la  creació  d'una  xarxa  de  periodistes  i
professionals de la comunicació de les organitzacions,  que va elaborar el  «Vademècum per una
informació internacional responsable». Aquesta guia,  que pretén ser un brúixola,  tant per a la
comunicació de les organitzacions, com per a periodistes, constitueix una referència obligada per la
present convocatòria. 

Enguany,  i  gràcies al  recolzament de l'Ajuntament de Barcelona,  es posa a disposició un fons de
24.000 Euros, així com el reconeixement simbòlic del sector a la innovació en termes de comunicació
transformadora, i la col·laboració en la difusió dels reportatges becats per part de les institucions que
hi donen suport.

1. OBJECTIU DE LA BECA DEVREPORTER

La  present  convocatòria  vol  contribuir  a  la  realització  de  reportatges  que  tractin  temàtiques
relacionades amb la Justícia Global que aportin millores o innovacions en la cobertura i el tractament
informatiu d'aquests temes. 

Els reportatges seran impulsats per organitzacions sense ànim de lucre, actives en el sector de la
cooperació al  desenvolupament,  la pau i els drets humans i  es realitzaran  en col·laboració amb
periodistes de mitjans generalistes, locals i/o comunitaris/alternatius. 
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2. QUI POT PRESENTAR-SE

 Les organitzacions promotores dels reportatges han de ser entitats federades, amb activitat
demostrable a Catalunya

 Una organització només pot presentar una sol·licitud de reportatge.

 Les organitzacions beneficiàries de la beca han de realitzar  el reportatge en col·laboració
amb un/a o més periodistes. Caldrà signar un conveni de col·laboració entre l’organització i
el(s)/la(es) periodista(es). No obstant, i per raons administratives, només podrà dipositar la
sol·licitud l’Organització.  

 Les organitzacions promotores dels  reportatges tenen l'obligació de difondre els  reportatges
elaborats  en  coherència  amb  el  seu  pla  de  treball.  Presentaran  un  pla  de  comunicació  del
mateix. 

 Les organitzacions i periodistes han de presentar com a mínim un pre-compromís de publicació
del reportatge en un mitjà. Es valorarà també l'existència d'acords amb més mitjans, dels quals
caldrà especificar si es tracta d'acords tancants o previsions.

 Els  reportatges  poden  ser  realitzats  en  diversitat  de  formats:  vídeo,  àudio,  escrit,  web,
multimèdia,  etc.  El  jurat  vetllarà  per  la  multiplicitat  i  diversitat  de  formats  en  els  projectes
premiats.

 Les organitzacions i periodistes becats es comprometen a participar en un seminari d'intercanvi
entre becats a l'inici del període d'elaboració dels reportatges.

3. QUINS PROJECTES PRESENTAR

3.1. Per poder ser premiats, els reportatges han de tractar temàtiques relacionades amb la cooperació
al desenvolupament, la pau i els drets humans, enteses en el seu sentit més ampli, com a justícia
global.

Es valorarà la col·laboració de periodistes del Sud als reportatges.

Quant a l'enfocament dels temes es valorarà especialment la incorporació d'alguns dels  següents
elements:

 Enfocament de drets per a la justícia global

 Incorporació de la perspectiva de gènere

 Visió  Sud:  visualització  del  paper  actiu  i  central  dels  actors  del  Sud  en  les  accions  de
cooperació i desenvolupament, d'educació, campanyes, etc. 

 Orientació  a  la  comprensió  del  model  de  desenvolupament  global  i  de  les  relacions
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d'interdependència entre actors i països

 Aproximació  a  les  causes  dels  conflictes  i  les  desigualtats,  i  les  estratègies  i  propostes
destinades a denunciar-les i a superar-les 

 Presentació de les aportacions i  resultats de l'acció de les  organitzacions en relació a la
justícia  global  prioritzant  els  processos  per  davant els  projectes.  Queden  exclosos  els
reportatges centrats en difondre l'acció de l'organització.

3.2. L'elaboració del reportatge requereix un treball professional i de qualitat que tingui en compte els
següents aspectes: 

 Afavorir la comprensió dels fets i la seva complexitat, aportant causes i context

 Diversitat de fonts d’informació

 Presentació de fonts i testimonis directes (es valoraran especialment les fonts i testimonis de
països del Sud)

 Noticiabilitat,  vinculació  a  l'actualitat  informativa  o  presentació  d'elements  que facilitin  la
difusió 

 Innovació en discurs, recursos o formats 

 Presència d'imatges o elements gràfics 

 Afavorir el periodisme de "solucions"

 Aportar  la  dimensió  global  dels  fets  per  afavorir  la  comprensió  de  les  interdependències
presents i futures

4. CRITERIS D'AVALUACIÓ DELS PROJECTES

Només seran admesos els reportatges que responguin als enfocaments, les temàtiques i els criteris de
qualitat especificats en l’apartat 3.

A més, l’anàlisi de les propostes es basa en els següents criteris de selecció:

 La proposta es recolza en un treball periodístic professional i de qualitat, segons els criteris
generals especificats al punt 3.2.  (40/100 punts) 

 El reportatge, de manera específica, concedeix importància al rol dels actors del Sud (10/100
punts)

 El tema del reportatge té relació directa amb els temes que treballa l'organització, amb les
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seves activitats o estratègies i/o les de les seves xarxes (10/100 punts) 

 El reportatge, de manera específica, integra la perspectiva de gènere (10/100 punts)

 L’organització que presenta la sol·licitud i els/les periodistes implicats/des disposen de més
d'un acord de publicació amb mitjans de comunicació (diaris, televisions, ràdios, web, etc.)
(10/100 punts)

 La iniciativa contribueix a consolidar la col·laboració i el treball en xarxa entre professionals
de la comunicació de les organitzacions i periodistes. Es valoraran especialment les propostes
que  impliquin  més  d’una  organització,  xarxes,  periodistes  i  mitjans,  i  els  que  impliquin
periodistes/mitjans del Sud (10/100 punts)

 L’organització que presenta la sol·licitud aporta recursos propis o cerca esponsorització per
cofinançar la realització del reportatge (10/100 punts)

5. ELS TERMINIS 

La data límit de presentació de les sol·licituds és el 15 de desembre.

El procés de selecció tindrà lloc entre el 16 de desembre del 2016 i el 24 de febrer del 2017. 

Els resultats es comunicaran com a màxim el 15 de març del 2017. 

El període d'elaboració dels reportatges serà de  7 mesos (de març a setembre) a partir del pagament
de la beca i la signatura d'un Conveni entre Lafede.cat i l'organització becada. 

El període de publicació en mitjans i difusió per part de les organitzacions serà de dos mesos a partir
de  la  finalització  del  període  d'elaboració  (octubre  i  novembre).  Aquest  termini  no  exclou  la
possibilitat de publicar abans d'aquest període.

La justificació de la beca s'haurà de lliurar  abans de 9 mesos després  del  pagament de la beca
(desembre de 2017).

Lafede.cat  es  reserva  el  dret  de  no  autoritzar  la  difusió  del  reportatge  i/o  de  reclamar  el
reemborsament de part o del total de la beca si no es respecten els terminis establerts.

6. QUÈ COBREIX LA BECA I COM ES JUSTIFICA?

La beca pot cobrir fins a un 100% dels costos dels reportatges o una part d’aquests (en el cas que les
iniciatives  informatives  rebin  cofinançament  d’organitzacions  promotores  i/o  d’altres  entitats
públiques o privades).

5



El tipus de despeses subvencionables són: recursos humans,  desplaçaments, prestació de serveis
(incloent  les  traduccions  i  subtitulacions  dels  reportatges),  material  i  equipament,
comunicació/difusió, despeses derivades del seguiment, justificació i difusió del projecte.

Els reportatges elaborats es difondran gràcies a acords de publicació amb mitjans de comunicació i/o
a través de llicències “Creative Commons”.

L'organització  becada  haurà  de  justificar  davant  Lafede.cat  la  correcta   destinació  dels  fons
mitjançant:

-   un informe tècnic de valoració de l'acció,  en el  que s'especificaran les activitats de difusió del
reportatge realitzades per l'entitat, així com les planificades

- un dossier de premsa on s'especificaran el 100% de les publicacions obtingudes durant el període, i
es relacionaran les publicacions previstes posteriorment a la data de l'informe

- el document d'ingrés de la beca al compte de l'entitat.

7. QUANTIA DE LA BECA

La present convocatòria preveu un pressupost total de 24.000 Euros. 

El  finançament  per  organització  becada  s’ha  establert  en  un  màxim  de  8.000  Euros,  que  serà
ingressat a bestreta a l'entitat becada. 

8. COM PRESENTAR UN PROJECTE?

Cal fer arribar el document de sol·licitud a becadevreporter@lafede.cat  .

Només s'acceptaran les trameses electròniques que arribin en la data prevista per aquestes bases.

Les questions relacionades amb aquesta convocatòria s'adreçaran a la mateixa adreça electrònica.

8.1  El  document de sol·licitud es  pot complimentar  el  català o  en castellà,  i  ha  de constar-hi  la
informació següent:

1- Dades del/de la sol·licitant

2- Descripció  de  l’equip  de  treball  (organització  de  la  societat  civil,  periodistes,  mitjans  de
comunicació) i rol que desenvolupa cadascú

3- Objectius del reportatge i justificació de la seva adequació als criteris de selecció descrits més
amunt

4- Justificació  de  la  temàtica  del  reportatge  en  relació  al  pla  estratègic  i/o  de  treball  de
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l'organització

5- Calendari de realització del reportatge: activitats previstes per la realització del reportatge i la
seva difusió en mitjans i per part de l'organització beneficiària

5-   Pla de comunicació del reportatge, que inclogui: 

a. pla de mitjans: acords de publicació als mitjans, especificant si es tracta d'acords tancats o
espertats, i possibles propostes de nous reportatges a futur

b. pla de difusió de l'entitat: incorporació al pla de comunicació de l'organització, difusió a
través  de les  xarxes  socials,  entre  els  públics  interns  i  vies/propostes  de participació de
públics  interns  o  externs,  incorporació  del  reportatge  a  accions  d'educació  per  al
desenvolupament, etc. 

 Pressupost en què constin les despeses i els ingressos (finançament propi i altres formes de
finançament previstes), segons el model adjunt. 

8.2 El document de sol·licitud tindrà un màxim de 10 pàgines. 

La  presentació  de  sol·licituds  es  farà  d'acord  als  models  previstos  en  la  convocatòria.  No  serà
necessari incloure annexes o altres tipus de documentació complementària. El comitè de selecció es
reserva el dret de sol·licitar documentació complementària en cas de dubte o necessitat.

9. AVALUACIÓ DELS PROJECTES I RESOLUCIÓ

Els projectes seran revisats en un primer temps per un comitè tècnic de Lafede.cat, que examinarà
els  projectes  presentats  en  funció  dels  criteris  de  selecció  especificats  en  aquestes  bases.
L'incompliment  d'algun  d'aquests  criteris  serà  motiu  suficient  per  desestimar  la  proposta.  Els
projectes que superin aquesta fase passaran a ser valorats pel jurat, que els qualificarà i valorarà per
establir  la  resolució  de  la  convocatòria  seguint  l'ordre  de  classificació  obtingut  i  fins  a
l’esgotament dels recursos.

Els projectes presentats que no assoleixin una puntuació mínima de 60/100 punts quedaran
exclosos.

El jurat estarà composat per les organitzacions convocants i col·laboradores, periodistes de mitjans
generals i independents, i experts en comunicació.
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