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L’agència de publicitat Caldas Naya obre un càsting per tal que els titulars del Carnet Jove 
siguin els protagonistes de la campanya publicitària del carnet per l'any 2020, que s’emetrà a 
diversos mitjans de comunicació de Catalunya durant el primer trimestre de l’any. 

L’objectiu de la convocatòria CÀSTING Carnet Jove 2019 és promoure la participació activa 

entre els titulars del carnet, donant-los l’oportunitat de participar en una activitat que alhora els 
permetrà gaudir d’una experiència professional dins el món de l’actuació en l’àmbit de la publicitat. 

Busquem joves que siguin naturals, amb i sense cap tipus d’experiència en la publicitat, i tampoc 
amb cap tipus d’habilitat especial per a la interpretació. 

 

 
PERSONES DESTINATÀRIES 
 

 Titulars del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya que tinguin entre 12 i 31 anys. Cal que 
els menors de 16 anys assisteixin al càsting acompanyats del seu pare, mare o tutor legal, 
que haurà de signar la corresponent autorització, aportant el seu DNI i el DNI i llibre de família 
del menor. En cas que no vinguin acompanyats, hauran de portar una autorització signada pel 
seu pare, mare o tutor legal, amb una fotocòpia del DNI de l’adult, i el seu DNI i fotocòpia del 
llibre de família. 

 

 Les persones seleccionades han de prendre el compromís d’assistir els dies estipulats per la 
realització de la campanya: al rodatge de l’anunci, que tindrà lloc a finals d’octubre de 2019 
(subjecte a canvis), i a la sessió fotogràfica, que tindrà lloc a principis de novembre (subjecte 
a canvis). 

 
 
PROCEDIMENT PER PARTICIPAR 
 
Els titulars del Carnet Jove que vulguin participar al càsting han d’estar registrats al web del 
Programa Connecta’t del Carnet Jove: www.carnetjove.cat/connectat. Cal que facin la seva 
sol·licitud de participació a la convocatòria penjada a la secció “Sorteigs”. 

 
 
TERMINIS 
 

 Termini per inscriure’s a la convocatòria: Des de dilluns 26 d’agost, fins a diumenge 15 
de setembre de 2019. 

 

http://www.carnetjove.cat/connectat
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 Confirmació de la participació al càsting: Els dies 16, 17 I 18 de setembre de 2019, el 
Carnet Jove es posarà en contacte amb les persones inscrites per coordinar les hores 
d’assistència al càsting. En aquest moment us indicarem com escollir dia i hora per realitzar 
el càsting. 

 

 Dies del càsting: 25, 26 i 27 de setembre (dimecres, dijous i divendres), entre les 10h i les 
19h (es podran ampliar aquestes dates en funció del número de joves titulars inscrits per fer 
les proves del càsting). 

 

 Lloc del càsting: El càsting tindrà lloc a la seu de l‘Agència Catalana de la Joventut (C. 
Calàbria, 147, Barcelona). 

 
 
DETALLS DE LA CAMPANYA 
 
Es seleccionaran 30 participants per protagonitzar els rols principals i de figuració de la campanya 
publicitària del Carnet Jove per l’any 2020. 

 

 Realització de la campanya: El rodatge de l’anunci, tindrà lloc a finals d'octubre (subjecte a 
canvis), i la sessió fotogràfica podrà dur-se a terme aquests mateixos dies, o a principis de 
novembre. 

 

 Honoraris: Els joves seleccionats per realitzar la campanya seran donats d’alta a la 
Seguretat Social i se’ls remunerarà amb uns honoraris de 400€ o 100€ per jornada, en 
funció de si protagonitzen un paper principal o de figuració (el tipus de rol el determinarà 
l’edició final de l’espot i en cap cas es podrà cobrar pels dos conceptes). Cada seleccionat 
haurà d’assistir al rodatge i a la sessió fotogràfica en les dates en que siguin convocats (els 
honoraris inclouen la sessió fotogràfica). La mateixa persona podrà fer el mateix dia de 
figurant i protagonista, i en aquest cas únicament se’l remunerarà com a protagonista. Els 
seleccionats autoritzaran a l'agència l'ús de la seva imatge en totes les peces de la 
campanya, PLV i Internet. 

 
 
“EL GUANYADOR DE L’INSTA” 
 
Entre tots els inscrits al càsting, tant si han pogut assistir a les proves presencials o no, es 
realitzarà un sorteig a Instagram, en el que es triarà un guanyador que podrà participar en el 
rodatge de l’espot amb les mateixes condicions de la restes de joves, i un suplent que podrà anar 
a veure el rodatge com a espectador. Amb aquest sorteig, tots els inscrits tindran més possibilitats 
de poder aparèixer a l’espot, inclús si no tenen opció d’assistir a cap dels 3 dies de les proves. 
 
Per participar, tan sols cal fer-te una fotografia amb la imatge del Carnet Jove, de la forma més 
original i divertida possible, i penjar-la a Instagram. Busquem fotografies originals, que siguin 
naturals, i que ensenyin com ets a la vida real, ja que tu ets l’essència de Carnet Jove. 
 
A l’hora de penjar la fotografia a Instagram, tan sols has d’etiquetar a @carnetjove_cat i posar el 
hashtag #SocCarnetJove. Si el teu perfil d’Instagram és privat, hauràs de fer una captura del teu 
post i enviar-lo per correu electrònic a casting.carnetjove@gencat.cat per entrar al sorteig. 
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