L’objecte de la Beca Carnet Jove
de Còmic - 2021 és fomentar i promoure
l’accés al món professional dels joves
dibuixants i guionistes de vinyetes.
Amb el suport de:

Amb la col.laboració de:

Termini de presentació de sol·licituds de beca s’inicia l’endemà de la publicació
de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza
el 8 d’abril de 2021.

– L’originalitat dels personatges, amb una puntuació de 10 punts sobre 100.

CONCESSIÓ

La beca es pot declarar deserta només en el cas que les sol·licituds no arribin a
una puntuació mínima de 40 punts.

El procediment de concessió d’aquestes beques és el de concurrència
competitiva. El termini per resoldre i notificar la concessió de les beques és de
sis mesos a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució expressa, la
sol·licitud s’entén desestimada.
La resolució de concessió que finalitza el procediment de sol·licitud s’ha de fer
pública al Tauler electrònic de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya
(https://tauler.gencat.cat) i al web: http://www.carnetjove.cat/connectat
SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
Per sol•licitar la beca, les persones interessades han de presentar, juntament amb
el formulari de sol•licitud, la documentació següent:
L’objecte de la Beca Carnet Jove de Còmic - 2021 és fomentar i promoure l’accés
al món professional de les persones joves dibuixants i guionistes de vinyetes.
La persona beneficiària publica vint-i-vuit tires còmiques a Ediciones El Jueves,
SA, durant els mesos d’octubre a juliol següents a la concessió de la beca. Nou
tires còmiques les publica a la revista en paper de caràcter setmanal El Jueves i les
altres dinou a la pàgina principal del web d’El Jueves, on estaran penjades durant
una setmana.
Amb les obres presentades per la persona beneficiària i les finalistes, l’Agència
Catalana de la Joventut conformarà una exposició que pot itinerar per diversos
espais.
Així mateix, les cinc persones que obtinguin més puntuació poden ser proposades
a NORMA (Norma Editorial, SA) per tal que aquesta determini quina d’elles té la
possibilitat d’editar un còmic.
Les cinc sol·licituds amb més puntuació reben com a premi un lot de còmics ofert
per NORMA (Norma Editorial, SA).
PERSONES DESTINATÀRIES
Poden ser beneficiàries de les beques Carnet Jove del programa Connecta’t les
persones joves que tinguin entre 16 i 31 anys al llarg de l’any de la convocatòria i
que siguin titulars del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya.
LLOCS I TERMINIS DE PRESENTACIÓ
Per optar a qualsevol de les beques, cal presentar un formulari de sol·licitud
adreçat a l’Agència Catalana de la Joventut, segons el model normalitzat, amb la
documentació que detallen aquestes bases específiques.
El formulari de sol·licitud s’ha de presentar per via electrònica a l’Agència Catalana
de la Joventut a través del web: http://www.carnetjove.cat/connectat i es pot
obtenir la seu de l’Agència Catalana de la Joventut, al web: http://www.carnetjove.
cat/connectat, a l’apartat de Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya
(http://tramits.gencat.cat), o a l’apartat Tràmits del web del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies (http://treballiaferssocials.gencat.cat).

a) Tres tires còmiques protagonitzades pels mateixos personatges i/o objectes en
tres situacions diferents o bé que segueixin un mateix estil, encapçalades per un
títol.
Els treballs han de ser originals de l’autor/a, inèdits, poden ser en color o en blanc
i negre, i han de fer un ús del llenguatge no sexista ni discriminatori. A aquest
efecte, estan exclosos de valoració els projectes que incloguin escenes o missatges
de qualsevol tipus que justifiquin, banalitzin o incitin a la violència masclista, que
vehiculin tàcitament o implícitament les dones o que les tractin amb vexació o
com a objectes. Les tires còmiques s’han de presentar en format digital i han de
tenir unes mides de 27,2 cm (horitzontal) per 8,2 cm (vertical). Les tires còmiques
han de ser en format TIFF o JPG d’alta qualitat, amb una resolució de 300 ppp i en
quadricromia o bé blanc i negre.

– Les respostes del qüestionari, amb una ponderació de 10 sobre 100.

DOTACIÓ DE LA BECA
La dotació de la beca és de 7.000 euros*. El pagament de les beques s’efectua en
quatre terminis. En el moment de l’acceptació de la beca se n’ordena el pagament
del 20%. El 80% restant es fa efectiu d’acord amb la presentació dels informes
explicatius: un primer informe s’elabora tres mesos després d’haver començat, un
segon informe es presenta tres mesos més tard, i finalment un tercer informe es
presenta un cop s’han acabat les activitats objecte de la beca.
* L’aportació dinerària corresponent a la dotació de la beca està sotmesa al règim fiscal vigent
aplicable en el moment del seu atorgament. D’acord amb l’article 92.2.g) bis del Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya, com a conseqüència de les restriccions que derivin del
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la Generalitat
de Catalunya, aquest import podria ser reduït abans que no es dicti la resolució de concessió. En
aquest cas, s’informaria convenientment a les persones interessades.

SEGONA RONDA: PUBLICACIÓ D’UN LLIBRE AMB NORMA
Un cop escollits el/la beneficiari/ària i els finalistes, un d’aquests tindrà
l’oportunitat d’editar un llibre amb Norma. El llibre tindrà les característiques
següents: entre 56 i 108 pàgines, en blanc i negre o en color, i tiratge de 1.000
a 1.500 exemplars. El còmic s’editarà en català. L’autor/a signarà un contracte
professional d’edició amb Norma i rebrà una bestreta de 4.000 euros en concepte
de drets d’autor.
– Documentació que cal presentar. La persona guanyadora i finalistes hauran
de presentar la documentació següent: sinopsi de la història, una descripció dels
personatges principals i quatre pàgines del còmic ja acabades.

b) Un qüestionari degudament emplenat sobre les motivacions i les inquietuds
que porten el jove o la jove a participar en la convocatòria Aquest qüestionari es
pot descarregar al web: http://www.carnetjove.cat/connectat.

– El jurat, integrat per representants qualificats de Norma i de l’Agència Catalana
de la Joventut, valorarà la documentació presentada i decidirà en funció
d’aquesta documentació.

AVALUACIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

Les persones que hagin passat a aquesta segona ronda poden presentar les obres
de manera individual o bé conjuntament entre guionista, dibuixant, colorista...

Per avaluar les sol·licituds presentades, es constitueix una Comissió de Valoració
integrada per cinc membres, els quals han de ser representants qualificats
de l’Agència Catalana de la Joventut o de la Direcció General de Joventut,
representants de Norma, d’Ediciones El Jueves, del Saló del Còmic de Barcelona
i professionals membres de l’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya
(APIC), que avaluaran tota la documentació rebuda.
Les sol·licituds s’han d’avaluar d’acord amb els criteris de valoració següents:
– El guió de la tira còmica, l’originalitat i la qualitat, i un ús i una expressió
correctes de la llengua, amb una especial cura en l’ús no sexista ni
androcèntric del llenguatge, amb una ponderació de 50 punts sobre 100.
– La qualitat dels dibuixos, amb una ponderació de 30 punts sobre 100.
– El control dels colors i les imatges, la tipografia escollida, així com altres
aspectes usuals en el disseny gràfic, amb una ponderació de 20 sobre 100.

La promoció del llibre es desenvoluparà mitjançant diferents actes i esdeveniments
relacionats amb el món del còmic.

BASES COMPLETES, SOL·LICITUD I PARTICIPACIÓ A:
WWW.CARNETJOVE.CAT/CONNECTAT

