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1. Prèambul

Frame, Voice, Report! (FVR) és un projecte finançat per la Comissió Europea a través del Programa d’Educació
per  al  Desenvolupament  i  Sensibilització  (DEAR) amb  l’objectiu  d'enfortir  i  millorar  el  coneixement  i  el
compromís de la ciutadania europea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), impulsats des de
les Nacions Unides com a objectius globals per al període 2015-2030. FVR és una iniciativa de sis organitzacions
europees basada en les seves experiències en comunicació i educació per al desenvolupament:

El projecte Enhancing Southern voices in global education destacava que qualsevol activitat de comunicació
per al desenvolupament ha d’incloure equitativament els actors, els conceptes i l'experiència del Sud i del Nord
globals. El projecte va produir un dossier d'experiències. 

La iniciativa Reframing the Message feia una reflexió crítica sobre les narratives tradicionals de la comunicació
per al desenvolupament, a partir dels valors i els marcs més utilitzats. Destacava la interconnexió global i les
causes i el context de la pobresa i la desigualtat. El projecte va generar una proposta d'eines de comunicació. 

El projecte  Devreporter Network tenia com a objectiu enfortir la col·laboració entre periodistes i  ONG per
millorar  la  qualitat  i  l'impacte  de  la  informació  als  mitjans  relacionats  amb  els  problemes  globals,  el
desenvolupament i la cooperació internacional. La xarxa Devreporter  va desenvolupar un  Vademècum sobre
com  informar  responsablement  dels  problemes  globals,  i  va  impulsar  la  primera  convocatòria  de  la  Beca
Devreporter l'any 2015, atorgant sis beques a nivell català.

Un any més tard, la segona edició de la Beca permetia, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, donar
continuïtat a la col·laboració d'organitzacions, periodistes i mitjans amb tres reportatges.

Aquestes iniciatives conformen el bagatge de Frame, Voice, Report! i han servit de base per al FVR Toolkit, un
manual amb recursos per treballar els ODS en l’àmbit de la Comunicació i l’Educació per al Desenvolupament.

El projecte FVR vol apropar els Objectius de Desenvolupament Sostenible   (  ODS) de les Nacions Unides a la
ciutadania europea,  i de manera més concreta, aquells ODS relacionats amb les migracions, les desigualtats de
gènere i el canvi climàtic. El projecte FVR finançarà, a través de dues convocatòries, accions de comunicació i
educació  per  al  desenvolupament  d'organitzacions europees  de  la  societat  civil  als  països  de  les  diferents
plataformes que l'impulsen. D’aquesta manera vol facilitar l'accés a finançament europeu a entitats petites i
mitjanes que, malgrat disposar de capacitat tècnica, no accedeixen directament a aquest tipus de subvencions. 

A Catalunya, Lafede.cat és impulsora de la Beca Devreporter que, en les seves edicions 2018 i 2019, contribuirà
a assolir els objectius globals del projecte Frame, Voice, Report!. Lafede.cat hi contribueix des del paradigma de
la Justícia Global  , des de l'experiència prèvia del projecte Devreporter i concretament del seu Vademècum, un
document de referència fruit del treball col·lectiu de plataformes europees d'organitzacions i de periodistes,
entre elles Lafede.cat i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. 

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, Lafede.cat compta per a la realització d'aquest
projecte  amb  la col·laboració  de l'Agència  Catalana  de  Cooperació  al  Desenvolupament,  l'Ajuntament  de
Barcelona i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. 
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2. Objectius de la Beca Devreporter 2018

La present convocatòria vol:

 facilitar  la  realització  de reportatges  periodístics de  qualitat  que  tractin,  de  manera  genèrica,
temàtiques relacionades amb la cooperació i l’educació per al desenvolupament, la pau i/o els drets
humans, enteses en el seu sentit més ampli, com a Justícia Global

 incentivar la col·laboració entre organitzacions catalanes sense ànim de lucre, actives en el sector de
la cooperació al desenvolupament, la pau i/o els drets humans i periodistes i mitjans

 promoure espais d’intercanvi i de formació entre organitzacions i periodistes i mitjans

3. Quins projectes presentar

Es valoraran de manera prioritària les temàtiques de migracions, de desigualtat de gènere i de canvi climàtic,
així com les seves interconnexions. 

Aquestes temàtiques estan recollides per Nacions Unides com a objectius (canvi climàtic i gènere) o com a fites
(migracions)  en els  Objectius  de Desenvolupament  Sostenible.  També constitueixen els  eixos estratègics de
treball de Lafede.cat, que els defineix en el marc de la Justícia Global com a dret a la mobilitat internacional,
gènere i feminismes, i justícia ambiental. 

Les temàtiques plantejades són prioritàries però no n’exclouen d’altres sempre que contribueixin a afavorir la
Justícia Global i es relacionin amb alguns dels ODS.

Quant a  l'enfocament  dels temes i la  qualitat periodística dels reportatges, es valorarà la incorporació dels
següents elements:

 Enfocament de drets per a la Justícia Global

 Incorporació de la perspectiva de gènere/feminista

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

 Apropament a les causes dels conflictes i les desigualtats, amb l’objectiu d’afavorir la comprensió dels
fets i la seva complexitat, presentant les estratègies per a denunciar-les i superar-les 

 Apropament a la dimensió global dels fets per afavorir la comprensió de les interdependències mundials
entre actors i països i del model de desenvolupament global

 Diversitat de fonts d’informació i presentació de testimonis directes, especialment del Sud global

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

 Noticiabilitat i vinculació a l'actualitat informativa

 Innovació en discurs, recursos o formats
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Els reportatges poden ser realitzats en diversitat de formats: vídeo, àudio, escrit, web, multimèdia, etc. 

 Orientació al periodisme de "solucions". Presentació de les propostes i els resultats de les organitzacions
per aconseguir la Justícia Global, prioritzant l’explicació dels processos i no de projectes concrets que es
portin a terme

Els projectes hauran de preveure tant la realització dels reportatges com la seva difusió. Aquesta es farà a través
de la publicació dels reportatges als mitjans de comunicació, així com mitjançant accions de difusió fruit de la
col·laboració entre els actors implicats en el projecte.

4. Qui pot presentar-se

Les organitzacions que optin a la Beca han de:

 Tenir activitat demostrable a Catalunya i estar registrades a Catalunya (al Registre d'associacions de la
Generalitat de Catalunya o a registres d'associacions locals)

 Tenir com a mínim dos anys d'antiguitat (la data de constitució ha de ser anterior al 16 d'abril del 2016)

 Comptar amb un mínim de 30 membres (persones sòcies, voluntàries, equip tècnic, patronat, etc.)

 No haver gestionat fons de les convocatòries europees DEAR 2014 i DEAR 2016, ja sigui com a sol·licitants
o com a cosol·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 per al 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.

 Presentar un pressupost anual d'un mínim de 25.000 euros i d'un màxim de 10 milions d'euros (darrer
exercici aprovat)

 Presentar un projecte en col·laboració amb un/a o més periodistes

Només podrà dipositar la sol·licitud l’organització. Els periodistes hi participaran en col·laboració amb
l’organització, ja sigui com a freelance o vinculats a un mitjà

 Presentar com a mínim un preacord de publicació del reportatge en un mitjà català

Es valorarà especialment la signatura d'acords amb més d’un mitjà. 

No s'estableix cap límit de preacords per als mitjans, els quals hauran d'assumir el compromís d'aportar
dades d’audiència del reportatge publicat.

A la convocatòria 2019 no podran presentar-se les organitzacions becades a la convocatòria 2018.
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5. Què es finançarà

La present convocatòria posa a disposició de les organitzacions un fons de 240.000€ que serà distribuït en
tres categories:

 Categoria A: 10.000€

 Categoria B: 20.000€

 Categoria C: 30.000€ 

La categoria C és exclusiva per projectes presentats en consorci (dues o més entitats), i implica que el projecte
assoleix una bona puntuació en tots els criteris d'avaluació. 

Justificaran una major inversió els projectes que impliquin:

 una major coordinació d'actors (organitzacions, xarxes, equips professionals de periodistes i tècnics)

 més desplaçaments internacionals

 la signatura de preacords amb mitjans que garanteixin un alt impacte del reportatge a nivell d’audiència
potencial, una major qualitat periodística o una major innovació narrativa

Una entitat només pot presentar un únic projecte a una de les tres categories (A, B, o C), sigui com a
sol·licitant principal o com a cosol·licitant.  

6. Què cobreix la Beca i com es justifica

La Beca pot cobrir fins al 100% dels costos dels projectes. 

Els tipus de despeses subvencionables són:

 honoraris/salaris dels equips periodístics

 salaris del personal tècnic de les organitzacions becades (coordinació, difusió, seguiment i justificació)

 desplaçaments (viatges, dietes i  assegurances),  incloent la participació d'actors internacionals en la
difusió dels reportatges

 prestació de serveis (traduccions i subtitulacions dels reportatges, experts, altres)

 material i equipament imprescindible per a la realització del reportatge (lloguer, assegurança i, en casos
molt justificats, compra de material)

 costos vinculats a la verificació de les despeses: compulsa i enviament postal de documents, etc.

No es poden incloure al pressupost:

 els costos administratius de l'organització sol·licitant no vinculats al projecte
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Es valorarà que els projectes incorporin col·laboracions, relacions amb xarxes, alta implicació dels mitjans amb
qui s'estableixen els preacords i/o participacions en iniciatives de llarg recorregut. No obstant, les valoritzacions
i els cofinançaments no quedaran recollits en el pressupost.

Els projectes becats rebran una bestreta del 80% dels fons concedits i el 20% restant serà transferit amb
l'aprovació de l'informe justificatiu de la subvenció. 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, exposats  en la
Guia per a gestió de la Beca Devreporter.

7. Formació i intercanvi 

Mes enllà  del  finançament,  l’atorgament  d’una Beca implica que les  organitzacions i  els  periodistes becats
participin d'un procés conjunt de formació i d’intercanvi que consistirà en:

 Un seminari inicial per compartir estratègies, metodologies i identificar oportunitats de formació

 Dues formacions sobre els temes prèviament identificats en el seminari inicial

 Un seminari final per compartir experiències

La participació als seminaris és obligatòria per a una persona de l'organització i un/a periodista. Les formacions
són optatives. A més, tots els projectes becats disposaran de la possibilitat  d'assessorament individualitzat
per part d’un equip expert en comunicació per al canvi.

8. Criteris d’avaluació

Una vegada verificada l'elegibilitat dels projectes, segons els requisits exposats a l'apartat 3, es procedirà a una
primera avaluació tècnica i a una valoració per part del jurat.

L'avaluació es realitzarà en relació a cinc aspectes:

1- Pertinença (20%) 

 El projecte aborda les temàtiques prioritzades i té relació amb els temes que treballen les entitats i
periodistes sol·licitants, que compten amb xarxes per a la difusió del projecte

 Les entitats compten amb un pla de comunicació i els periodistes amb un pla de mitjans ajustats a
l'elecció de la categoria (A, B o C)

2- Enfocament i qualitat periodística (30%)

 El projecte segueix els criteris d'enfocament i de qualitat periodística exposats a l'apartat 4. 

3- Col·laboració organitzacions-periodistes-mitjans (20%)

 El projecte contribueix a la col·laboració i al treball en xarxa entre professionals de la comunicació de
les organitzacions i periodistes
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 El projecte inclou, com a mínim, un preacord de publicació amb un mitjà de comunicació:

◦ En cas de col·laboració amb periodistes  freelance:  el projecte aporta més d'un preacord (premsa,
ràdio, televisió, digital, etc.)

◦ En  cas  de  col·laboració  amb  periodistes  d’un  mitjà:  el  mitjà  està  compromès  i  implicat  en
l'elaboració i la difusió del reportatge

 Els preacords aporten valor en termes d'audiència i/o de qualitat, innovació, especialització, etc.

4- Capacitat (10%)

 Els actors implicats en el projecte -incloent les col·laboracions amb altres agents i xarxes, al Nord i al
Sud, tenen capacitat per aconseguir els objectius plantejats

5- Pressupost (20%)

 El pressupost presentat és coherent amb els objectius del  projecte, amb el format escollit  i  amb la
categoria triada (A,B o C)

9. Avaluació i resolució

Tots  els  projectes  seran  avaluats  per  una  consultoria  externa  contractada  per  Lafede.cat  mitjançant  una
convocatòria pública. La valoració es realitzarà en base als criteris plantejats a l'apartat 8. 

Els projectes presentats que no assoleixin una puntuació mínima de 3/5 punts quedaran exclosos.

Els projectes que superin aquesta fase passaran a ser valorats per un jurat pluridisciplinari, que els avaluarà en
base als criteris de l'apartat 8 i a les recomanacions dels consultors. La valoració del jurat pot diferir de la
recomanació de la consultoria prèvia. La decisió final recau en el jurat.

El jurat podrà sol·licitar documentació complementària en cas que ho consideri necessari. En cas de fer-ho, es
justificarà aquesta demanda.

10. Difusió dels projectes i dels reportatges

Els reportatges es difondran a partir d’acords de publicació amb mitjans de comunicació i a través de llicències
Creative Commons o dels compromisos específics de cessió de drets de difusió que acordin les parts implicades.

En el cas d'acords amb mitjans que impliquin un període limitat d'exclusivitat, caldrà especificar-ho al preacord
que s'adjunti a la proposta.

L'organització i els periodistes es comprometen a cedir l'ús d'imatges a Lafede.cat i a les organitzacions sòcies
de  Frame, Voice, Report! per a fer-ne ús lliurement durant i després de la finalització del projecte, sempre que el
seu ús no infringeixi cap dret de propietat industrial ni de propietat intel·lectual.
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11. Terminis

El termini per a la presentació de propostes és el 23 de maig 2018.

La resolució de la convocatòria es farà a finals d'octubre 2018, moment en què es gestionarà el pagament de la
beca i la signatura del contracte amb l'organització sol·licitant.

El període d'elaboració, publicació i difusió dels reportatges és de novembre 2018 a juny 2019. 

El termini de justificació de la subvenció és el 16 de setembre 2019.

12. Com presentar un projecte

Per sol·licitar una beca cal dirigir-se al web framevoicereport.org, en el qual està disponible la documentació i
l'aplicació telemàtica que cal emplenar:

 Accediu al web framevoicereport.org 
 Seleccioneu l’idioma: català 
 Descarregueu i consulteu les bases de la convocatòria i el formulari de sol·licitud
 Accediu a l'aplicació de sol·licitud disponible a la part superior dreta de la pàgina d'inici 
 Responeu el qüestionari per assegurar-vos que podeu sol·licitar una Beca Devreporter 
 Rebeu un correu electrònic amb un enllaç que us dona accés al formulari de sol·licitud
 Registreu la sol·licitud introduint informació sobre l’entitat i el projecte 
 Adjunteu (en pdf): 

 Formulari de sol·licitud  (model disponible al web): extensió màxima de 12 pàgines
 Pressupost (model disponible al web)
 Declaració responsable (model disponible al web)
 Estatuts de l’entitat
 Memòria i pressupost anuals (darrer exercici aprovat)
 Acord de col·laboració entre entitats que es presentin en consorci (model disponible al web)
 Preacord/s amb mitjans
 Pla de comunicació 
 Pla de mitjans
 Altres annexes 

Durant el procés és possible guardar la informació introduïda. Si sortiu del web, la manera de tornar a l'aplicació
de sol·licitud és introduint l'enllaç que vau rebre en el correu electrònic.

Addicionalment, cal fer arribar un exemplar en paper de tota la documentació a Lafede.cat (C. Tàpies, 1-
3. 08001 Barcelona) abans del 23 de maig de 2018.

La sol·licitud es podrà presentar en català o en castellà.
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13. Més informació i contacte

Bases, formularis i materials disponibles a framevoicereport.org  .

Per més informació podeu contactar:

Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global
Carrer Tàpies 1-3, 08001 Barcelona
becadevreporter@lafede.ca  t
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