BASES QUE REGEIXEN PER L'ADJUDICACIÓ DE LA 1a EDICIÓ (2022-2023)
DE LA BECA D'INVESTIGACIÓ EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
MONTSERRAT MINOBIS
L’Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC) i el Col·legi de Periodistes de
Catalunya (CPC) amb el suport de l’Ajuntament de Figueres, de la Diputació de Girona i de
l’Institut Català de les Dones convoquen la Beca d’Investigació en Comunicació
Audiovisual Montserrat Minobis la qual es regirà per aquestes bases:
1. Objecte i finalitat
L’objecte de la beca es promoure i difondre la recerca sobre programes i productes de
contingut feminista emesos en qualsevol format audiovisual per a millorar-ne el
coneixement i fer-ne divulgació.
Per a assolir l’objectiu proposat, els i les aspirants a la beca hauran de presentar un treball
d’investigació escrit, inèdit, amb uns continguts i una extensió que signifiquin una aportació
substancial al coneixement del tema objecte de la beca de cada edició.
2. Persones destinatàries
La beca és oberta a persones llicenciades en Periodisme i Ciències de la Comunicació i/o
en qualsevol altra disciplina, sempre que acreditin experiència en programes i productes
audiovisuals amb perspectiva de gènere.
3. Requisits dels i de les participants
Les persones que hi vulguin concórrer ho poden fer en nom propi o en representació d’un
equip de treball.
4. Requisits dels projectes.
Els i les aspirants a la beca, juntament amb el full d’inscripció, hauran de presentar per
triplicat el projecte d’investigació que haurà de contenir un mínim de 40.000 caràcters i un
màxim de 60.000, espais inclosos, d’acord amb els requeriments que s’estableixen en
l’article sisè. Tanmateix el projecte haurà d’anar acompanyat d’un resum executiu d’un
màxim de 3.000 caràcters amb espais.
5. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds.
Les persones que vulguin participar en aquesta primera convocatòria hauran de presentar el
full d’inscripció juntament amb la descripció del projecte d’investigació i demés
documentació que es demana a l’article sisè. Ho podran fer adreçant-se a qualsevol dels
registres de les seus del CPC o de l’ADPC en el termini màxim de dos mesos des de
l’endemà de fer-se pública la convocatòria.
6. Documentació a presentar.
• Full d’inscripció.
• Curriculum vitae, amb justificació de la capacitat investigadora.
• Projecte d’investigació en el que constarà el títol, l’índex, la justificació, el pla de
treball, el calendari i la metodologia, així com les fonts i la bibliografia. En el cas
que la sol·licitud sigui presentada per un equip de treball, el o la signant de la
sol·licitud haurà d’acreditar la representació dels i de les membres de l’equip
mitjançant document que el certifiqui com a representant i apoderat o apoderada

•

per tramitar i percebre la beca. En aquest document hi constaran els noms dels i de
les components de l’equip, amb indicació de les adreces respectives.
Resum executiu de la investigació que es proposa

7. Dotació de la beca.
L’ADPC i el CPC fixen l’import de la beca que per a aquesta primera edició en 5.000 euros
bruts que seran lliurats d’acord amb els terminis que s’establiran en el moment
d’adjudicació de la beca.
8. Procediment d’adjudicació.
El procediment d’adjudicació de la beca es tramitarà en règim de concurrència competitiva.
A tal efecte es constituirà un jurat format per cinc membres amb vot, nomenat de comú
acord per l’ADPC i el CPC.
El jurat serà qui avaluarà l’evolució del projecte escollit així com els resultats del treball
assolits per la persona becada i/o l’equip i els requerirà, si això fos necessari, per a
modificar-lo, cas que es consideri que no s’adapta als criteris establerts en aquestes bases.
En la valoració dels projectes, els i les membres del jurat tindran en compte:
a) Previsió d’aportació significativa de dades d’acord amb la temàtica proposada.
b) Viabilitat del projecte.
El jurat farà una primera preselecció, tot descartant els projectes que no compleixin
qualsevol punt contingut en aquestes bases i, alhora, proposarà un projecte per a
l’adjudicació de la beca.
L’acta del jurat proposant l’adjudicació de la beca o la declaració de deixar-la deserta,
s’elevarà a l’ADPC i al CPC per a la seva aprovació i ratificació i la seva decisió serà
inapel·lable.
El veredicte del jurat es farà públic mitjançant anunci publicat com a mínim a les pàgines
web de l’ADPC i del CPC.
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució d’aquest procediment serà de tres
mesos, i es computarà a partir de la data límit de presentació de sol·licituds. El venciment
d’aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució a les persones interessades, farà
entendre que la sol·licitud presentada ha estat desestimada. En qualsevol cas, la notificació
de la resolució es farà per e-mail amb acusament de rebut.
9. Temàtica i àmbit de la beca
Per a la I edició de la beca, l’ADPC i el CPC estableixen que el treball d’investigació ha de
versar a l’entorn dels programes i productes audiovisuals de contingut feminista que
s’emeten o que han estat emesos bé a través de qualsevol emissora de ràdio local, nacional
o estatal, bé a través de la xarxa.
10. Calendari
El calendari que regirà per la I edició de la beca és aquest.
• 14 de febrer de 2022: Obertura del període de presentació de projectes.
• 14 d’abril de 2022: Tancament del període de presentació de projectes.
• 14 de juny de 2022: Termini màxim per l’adjudicació de la beca.

•

14 d’abril de 2023: Presentació pública del treball de recerca.

11. Drets sobre els treballs resultants de la beca
La persona adjudicatària de la beca cedirà a l’APDC i al CPC amb caràcter gratuït i exclusiu
tots els drets del treball i més concretament els de reproducció, distribució i comunicació
pública, sense que això generi cap mena de pagament. Transcorreguts 2 anys des de la
presentació del treball s’entendrà que l’autor o autora podran explotar-lo, fent constar en
aquest cas que ha estat objecte de la Beca d’Investigació Montserrat Minobis.
10. Acceptació de les bases.
El fet de prendre part en aquesta convocatòria comporta l’acceptació d’aquestes bases.
L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si així ho exigís una causa
justificada. Tanmateix d’interpretar aquelles qüestions que poguessin suscitar-se i que no
estiguin regulades expressament per aquestes bases.
Composició del Jurat.
El Jurat d’aquesta I edició de la beca estarà format per que per aquesta primera edició
estarà format per les senyores Neus Bonet Bagant, Núria Ribó Crusat i Carla Turró Sol i els
senyors Francesc Cruanyes Zafra i Xavier Muixí Solé.
Barcelona, 11 de febrer de 2022

