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CONVOCATÒRIA 2018



FRAME, VOICE, REPORT!

Les convocatòries 2018 i 2019 de la Beca 
Devreporter s’emmarquen en el projecte
europeu:



PROJECTE FVR!

Entitats + periodistes + mitjans



FRAME, VOICE, REPORT!

• Més de 7 milions d’euros

• Acompanyament i finançament de 200-
300 entitats a 7 països i regions: 
Dinamarca, Finlàndia, Holanda, Bèlgica, 
Rhône-Alpes, Piemont i Catalunya

• 3 anys

• 2 convocatòries a cada país/regió

• A Catalunya: 480.000 euros (2018 i 2019)



OBJECTIU FVR

Millorar el coneixement i el compromís de la 
ciutadania europea en relació als Objectius
de Desenvolupament Sostenible 
(Nacions Unides, 2015-2030)



FRAME, VOICE, REPORT!

Construït en base a l'experiència prèvia de les 
organitzacions sòcies en comunicació i educació 
per al desenvolupament:

• FRAME: Reframing the message (DK, NL)

• VOICE: Enhancing Southern voices (FI)

• REPORT: Devreporter network (CAT, FR, IT)

file:///C:/Users/marta/Downloads/011215.3_Reframing_Kursusmatr_UK_web[1].pdf
https://www.globaalikasvatus.fi/sites/default/files/attachments/enhancing-southern-voices-global-education_0.pdf
http://devreporternetwork.eu/wp-content/uploads/2016/04/vademecum_DR_ESP.pdf


REFRAMING THE MESSAGE

• Reflexió crítica sobre les 
narratives tradicionals de 
la comunicació per al 
desenvolupament 
(«valors» i «marcs»)

• Interconnexió global i les 
causes i el context de la 
pobresa i la desigualtat



ENHANCING SOUTHERN VOICES

• Qualsevol enfocament i 
acció de comunicació 
de desenvolupament ha 
de basar-se en la 
participació i 
l'experiència d’actors 
del Sud i del Nord 
globals



DEVREPORTER NETWORK

• Enfortir la col·laboració 
entre periodistes i ONG per 
millorar la qualitat de la 
informació als mitjans 
relacionada amb els reptes 
globals, el 
desenvolupament i la 
cooperació internacional



DEVREPORTER NETWORK

• Impuls de la Xarxa 
Devreporter

• Vademecum sobre com 
informar de forma 
responsable sobre 
problemes globals

• 1a convocatòria de la Beca 
Devreporter l'any 2015 (6 
beques a Catalunya)



BECA DEVREPORTER 2016

• 2016: Segona edició de 
la Beca Devreporter

• Suport de l'Ajuntament 
de Barcelona 

• 3 reportatges becats



MARC DE REFERÈNCIA

Aquest bagatge s’incorpora al projecte actual, 
que pretén informar dels ODS:

• Objectius de Desenvolupament Sostenible, 
que posen l'èmfasi en la interconnexió de les 
problemàtiques i reptes mundials

Lafede hi aporta el paradigma de Justícia Global:

• Vademecum per a una informació
internacional responsable

http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Informes/2016/Agenda_2030_CAT/20160923_InformeAgenda2030_lliurat_vf.pdf
http://lafede.cat/fentipensant-justiciaglobal/index.html
http://devreporternetwork.eu/wp-content/uploads/2016/04/vademecum_DR_ESP.pdf


QUÈ FINANCEM?

Realització i difusió

de reportatges periodístics

Diversitat de formats



QUÈ FINANCEM?

Temàtiques prioritàries

• Migracions

• Desigualtat de gènere

• Canvi climàtic
interconnexions

No s’exclouen altres temàtiques



QUÈ FINANCEM?

Fons de 240.000€

CATEGORIES

10.000€      20.000€       30.000€

A B C

Cada entitat pot presentar un únic projecte a una única categoria



PER QUÈ PRESENTAR-SE A, B o C?

• Major coordinació d'actors (organitzacions, xarxes, 
equips professionals de periodistes i tècnics)

• Més desplaçaments internacionals

• Pre-acords amb mitjans que garanteixin:

• alt impacte a nivell de públic

• més alta qualitat periodística 

Categoria C: 

• Només per a projecte en consorci (2 o + entitats, 
totes elegibles)

• Excel·lència i compliment de tots els criteris



QUI POT PRESENTAR-SE?

Requisits de les organitzacions sol·licitants:
• Activitat demostrable a Catalunya
• Estar registrades a Catalunya (Registre 

d'associacions de la Generalitat de Catalunya o 
registres d'associacions locals)

• Mínim 2 anys d'antiguitat
• Mínim de 30 membres (membres, voluntaris, 

socis)
• No haver gestionat fons europeus de les 

convocatòries DEAR 2014 i 2016 (com a 
sol·licitants o com a cosol·licitants)



QUI POT PRESENTAR-SE?

Requisits de les organitzacions sol·licitants:

• Incloure com a finalitat als seus estatuts la 
justícia global, la promoció de la pau, la 
promoció dels drets humans, la cooperació 
internacional i/o l'educació pel 
desenvolupament
Les entitats que tenen per finalitat el treball entorn a 
les temàtiques de gènere, migracions i/o medi 
ambient podran presentar-se sota l'epígraf d'educació 
pel desenvolupament, sempre i quan la seva activitat 
respongui a un enfocament global



QUI POT PRESENTAR-SE?

Requisits de les organitzacions sol·licitants:
• Comptes anuals: mínim 25 mil € i màxim 10 milions €
• Presentar una única sol·licitud de reportatge, a una única 

categoria (A, B, o C) 
• No podran ser becades a la convocatòria 2019, les 

organitzacions que ho hagin estat al 2018
• Realitzar el reportatge en col·laboració amb un/a o més 

periodistes (però només podrà dipositar la sol·licitud l’entitat) 
• Mínim un pre-compromís de publicació del reportatge en un 

mitjà d'àmbit català. Es valorarà l'existència d'acords amb més 
mitjans, incloent els del Sud

Es garanteix la igualtat d'oportunitat per a totes les organitzacions 
catalanes, siguin o no membres de Lafede.cat



DESPESES FINANÇABLES

Fins al 100% dels costos dels reportatges:

• Salaris del personal tècnic de l’entitat: 
coordinació, difusió, seguiment i justificació

• Honoraris/salaris dels equips periodístics
En cas de periodistes en nòmina de mitjans (no 
freelance), la seva inclusió ha de ser raonable i 
coherent amb la proposta i s’ha de visualitzar una 
implicació clara del mitjà

• Desplaçaments: viatges, dietes i 
assegurances



DESPESES FINANÇABLES

Fins al 100% dels costos dels reportatges:

• Serveis: traduccions, subtitulacions 
experts, etc.

• Material i equipament: lloguer, 
assegurança i en casos molt justificat 
compra

• Costos vinculats a la verificació de 
despeses: compulses, enviaments postals 
de documents



DESPESES NO FINANÇABLES

No es poden incloure:

• Valoritzacions
Al pressupost només s'inclouran despeses
en efectiu

• Costos administratius de l'organització
sol·licitant no vinculats al projecte



PAGAMENTS

• Inici del projecte: bestreta del 80% dels
fons concedits

• 20% restant: transferit amb l'aprovació de 
l'informe justificatiu de la subvenció

80% 20%



GESTIÓ DEL PROJECTE

Guia de gestió econòmica i financera
disponible a framevoicereport.org

Els fons seran auditats per l'auditora
del projecte Frame, Voice, Report a 
la seu de Lafede.cat, segons els
criteris de justificació de projectes
europeus

framevoicereport.org


FORMACIÓ I INTERCANVI

Les organitzacions i periodistes becats formaran part 
d'un procés conjunt de formació i intercanvi entre 
iguals. El procés implica:

• 2 seminaris

• 2 formacions

• La possibilitat de rebre un assessorament expert 
en comunicació transformadora

La participació als seminaris és un requisit, mentre 
que les formacions i assessorament són opcionals



CRITERIS D’AVALUACIÓ

Els criteris estaran degudament explicitats a les Bases de la 
convocatòria. Aquí se'n presenten els principals trets:

1. Enfocament de drets orientat a la justícia global, tal com 
queda recollit al Decàleg de Lafede.cat

2. Visió Sud
– Visualització del paper actiu i central dels actors del Sud en les 

seves pròpies vides i les estratègies per a superar les desigualtats
– Implicació de periodistes i mitjans del Sud
– Incorporació de fonts i testimonis directes del Sud

3. Treball periodístic de qualitat segons els criteris expressats al 
«Vademecum per a una informació internacional 
responsable»

http://www.lafede.cat/wp-content/uploads/2016/09/Treballar_per_la_justicia_global_PUBLIC_DEF.pdf
http://devreporternetwork.eu/wp-content/uploads/2016/04/vademecum_DR_ESP.pdf


CRITERIS D’AVALUACIÓ

4. Aproximació a les causes dels conflictes i 
les desigualtats, i a les estratègies i 
propostes orientades a denunciar-les i 
superar-les

Contribució a una millor comprensió del 
model de desenvolupament global i les 
seves interdependències



CRITERIS D’AVALUACIÓ

5. Els temes prioritzats en aquesta convocatòria són:
• les migracions (enteses en sentit ampli des del dret a la 

mobilitat internacional),
• la desigualtat de gènere
• el canvi climàtic (entès en sentit ampli com a Justícia 

Ambiental)
• la interconnexió entre dues o més d’aquestes 

temàtiques

6. Es valoraran especialment aquells projectes que tinguin 
incorporada la perspectiva de gènere, independentment 
del tema tractat al reportatge



CRITERIS D’AVALUACIÓ

7. L’organització, les organitzacions:

• El tema del reportatge té relació directa amb els temes que 
treballa l’organització o les organitzacions, amb les seves 
activitats o estratègies i/o les de les seves xarxes

• El reportatge presenta les aportacions i resultats de l’acció de 
les organitzacions en relació a la justícia global prioritzant els 
processos per davant els projectes.

• Però queden exclosos els reportatges centrats en difondre 
l'acció de l'organització



CRITERIS D’AVALUACIÓ

8. Les col·laboracions
• Entre entitats i periodistes: s'evidencia la 

col·laboració 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

• Amb els mitjans: l'entitat i els periodistes 
presenten com a mínim un pre-acord de publicació 
amb un mitjà d'àmbit català (diaris, TV, ràdios, 
web, etc.)



CRITERIS D’AVALUACIÓ

9. Pressupost 

• Es valorarà atentament la coherència de la 
proposta econòmica, tant en relació als objectius 
del reportatge, com als de la convocatòria

• Es valoraran positivament les aportacions 
externes d'ens públics o privats, incloent els 
mitjans. En aquest cas cal tenir en compte que 
les aportacions seran objecte de verificació a 
l'informe final per part de l'auditoria externa



PROCÉS D’AVALUACIÓ

• En base als criteris exposats a les Bases

• Dues fases:

– Cada projecte serà revisat per un equip de 
consultors externs

– Els projectes que superin aquesta fase seran 
avaluats per un jurat multidisciplinari, que 
resoldrà la convocatòria



TERMINIS

• Presentació de propostes: 23 maig 2018

• Resolució de convocatoria, pagament de la 

Beca i signatura del contracte: finals octubre 

2018

• Elaboració i publicació dels reportatges: de 

novembre 2018 a juny 2019 (8 mesos)

• Justificació de la subvenció: 16 setembre 2019 



COM PRESENTAR UN PROJECTE?

Telemàticament a 
framevoicereport.org
(accessible la setmana vinent)

La informació bàsica disponible també
a: lafede.cat/beca-devreporter

Una còpia en paper a Lafede.cat
(C. Tàpies, 1-3, 08001 Barcelona)

http://framevoicereport.org/
http://www.lafede.cat/beca-devreporter.cat


COM PRESENTAR UN PROJECTE?

1. Accediu a framevoicereport.org

2. Seleccioneu l’idioma: català

3. Descarregueu i consulteu les bases de la 
convocatòria i el formulari de sol·licitud

4. Responeu preguntes per assegurar eligibilitat

5. Rebeu correu electrònic amb un enllaç que
dóna accés al mòdul de sol·licitud. No el perdeu!

6. Registreu el projecte (informació bàsica) 

7. Adjunteu documents (en pdf)

framevoicereport.org


COM PRESENTAR UN PROJECTE?

• Formulari de sol·licitud
• Pressupost
• Declaració responsable (certificat d'estar al corrent de les

obligacions tributàries i no estar sancionada per resolució administrativa
o sentència judicial)

• Estatuts
• Memòria i comptes anuals
• Acord de col·laboració entre entitats (consorci)
• Preacords amb mitjans
• Altres (annexes, ...)

Es pot desar la informació, sortir del web i tornar a entrar 
amb l'enllaç rebut al correu electrònic



becadevreporter@lafede.cat

lafede.cat/beca-devreporter

framevoicereport.org

MÉS INFORMACIÓ

mailto:becadevreporter@lafede.cat
lafede.cat/beca-devreporter
framevoicereport.org

