
CLIC 2020
Fotoperiodisme Jove
20è aniversari



PARTICIPANTS. Persones joves que 
tinguin entre 18 i 30 anys al llarg de l’any 
de la convocatòria i que siguin titulars 
del Carnet Jove de la Generalitat de 
Catalunya.

TERMINI. El termini de presentació 
de projectes finalitza el dia 30 de juliol 
de 2020.

El formulari de sol·licitud s’ha de 
descarregar al web de:

Carnet Jove
carnetjove.cat/connectat

Diomira
clic.diomira.net

El formulari de sol·licitud s’ha de 
presentar per via electrònica a l’Agència 
Catalana de la Joventut, 
a través de:

Apartat Connecta’t del web 
del Carnet Jove
carnetjove.cat/connectat

Correu electrònic
connectat@gencat.cat

CLIC FOTOGRAFIA. La finalitat 
d’aquesta mostra és la difusió i la 
promoció d’imatges fotogràfiques de 
caràcter periodístic, realitzades per 
persones joves que mostrin sensibilitat 
i interès per l’entorn social.

Premi. Els fotoreportatges seleccionats 
rebran un premi de 200€ cadascun, i el 
millor reportatge fotoperiodístic rebrà un 
premi de 700€.

AJUT CLIC FOTOPERIODISME. 
Oferir un ajut a un jove fotògraf o a 
una jove fotògrafa perquè tingui la 
possibilitat de dur a terme un projecte 
fotoperiodístic que mostri sensibilitat 
i interès per l’entorn social.

Dotació. Es concedirà un ajut de 3.000€.

CLIC AUDIOVISUAL. La finalitat 
d’aquesta convocatòria és la difusió i la 
promoció de produccions audiovisuals 
en cinema, vídeo o multimèdia, 
elaborades per persones joves, que 
mostrin sensibilitat i interès per l’entorn 
social.

Premi. Es concedirà un premi de 1.000€.

El CLIC de Fotoperiodisme 
Jove és una iniciativa que 
pretén, a través de la fotografia 
i l’audiovisual, apropar-se a 
problemàtiques socials actuals 
i denunciar-les, sense renunciar 
a la qualitat tècnica ni artística, 
alhora que dona suport als 
joves creadors en l’àmbit del 
fotoperiodisme.

El CLIC 2020 s’articula a partir 
de tres línies de convocatòria 
diferents: concurs fotogràfic, 
concurs audiovisual i ajut per 
a projectes fotoperiodístics, 
a la recerca dels millors treballs 
que mostrin sensibilitat pels 
temes socials.

Organitza:

Amb el suport de:

www.carnetjove.cat/connectat
www.clic.diomira.net
www.carnetjove.cat/connectat
mailto: connectat@gencat.cat



