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Beneficiaris de les Beques del Carnet Jove 2019 
 
 
Els joves becats d’aquest 2019 que ahir van rebre la beca, i que començaran 
les estades professionals aquest setembre, són: 
 
 
 Beca Carnet Jove d’Esport 

 
Becat: Pau Costa (22 anys), de Guardiola de Berguedà. 
Empresa: Futbol Club Barcelona 
Tasques: el jove beneficiari farà les pràctiques a l’àrea d’alt rendiment del FC 
Barcelona, juntament amb els preparadors físics dels equips de les diferents 
seccions esportives del club. 
 
 Beca Carnet Jove d’Acció Social 

 
Becada: Marina Gómez (24 anys), de Sant Vicenç dels Horts. 
Empresa: Fundació Bancària ‘la Caixa’ 
Tasques: farà una estada formativa en pràctiques a l’Àrea Social de la 
Fundació Bancària ‘la Caixa’ per desenvolupar-hi projectes relacionats amb 
l’obra social. 
 
 Beca Carnet Jove de Realització 
 
Becat: Pau Senabre (22 anys), de Vilafranca del Penedès. 
Empresa: CCMA - TVC 
Tasques: la jove seguirà els processos de realització d’un telenotícies, d’una 
transmissió esportiva des d’una unitat mòbil, d’un capítol de telenovel·la, d’un 
programa en directe i d’un altre programa enregistrat, entre d’altres funcions. 
 
 Beca Carnet Jove de Caracterització 
 
Becada: Maria Romero (25 anys), de Cunit. 
Empresa: CCMA - TVC 
Tasques: coneixerà les tècniques de treball del servei de caracterització de 
TVC. Així mateix, s’introduirà en el funcionament d’arxius d’imatges de 
caracterització, de les compres de material i de l’elaboració de promocions de 
la cadena. Amb aquests objectius, farà pràctiques en programes esportius, 
informatius, de ficció i infantils, entre d’altres. 
 
 Beca Carnet Jove d’Ambientació 
 
Becada: Alba Eroles (24 anys), de Barcelona. 
Empresa: CCMA - TVC 
Tasques: assistirà a la preparació de l’ambientació de programes enregistrats i 
en directe de TVC, ajudarà a dissenyar l’escenografia i també l’ambientació 
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d’esdeveniments i actes corporatius. Farà pràctiques al magatzem d’atrezzo i 
mobiliari. 
 
 Beca Carnet Jove de Muntatge musical 
 
Becat: Víctor Rodríguez (22 anys), del Vendrell. 
Empresa: CCMA - TVC 
Tasques: coneixerà les tècniques per a la incorporació de sons i músiques de 
programes en directe i els mètodes de la postproducció de programes de TVC, 
com ara l’organització de la discoteca, les bases de dades i el tractament 
informàtic de la discografia. També farà una introducció al concepte legal de 
drets d’autor. 
 
 Beca Carnet Jove de Vestuari 
 
Becat: Borja Masó (23 anys), resident a Calonge. 
Empresa: CCMA - TVC 
Tasques: coneixerà els mètodes i tècniques de treball del servei de vestuari a 
TVC. A més d’accedir a l’operativa de la vestiteca i de les comandes de 
compres de material, participarà en l’anàlisi de vestuari dels programes del 
canal infantil, dels Telenotícies, dels programes d’esports i de la telenovel·la de 
TVC. 
 
 Beca Carnet Jove de Còmic 
 
Becada: Laura Rovira (21 anys), de Castelldefels 
Empresa: Ediciones  El Jueves 
Tasques: estada de pràctiques a Ediciones El Jueves, on publicarà 22 tires 
còmiques repartides en onze tires a la revista en paper i onze més al web de la 
mateixa publicació.  
 
 2a Ronda Beca Carnet Jove de Còmic 
 
Seleccionat: Arkaitz González (31 anys), de Barcelona 
Empresa: Panini Còmics 
Tasques: signatura d’un contracte professional amb Panini Còmics per l’edició 
d’un llibre còmic.  
 

 Beca Carnet Jove de Disseny 
 

Becada: Paula Cardona (24 anys), de Barcelona. 
Empresa: Estudi Muto 
Tasques: la persona beneficiària col·laborarà amb l’estudi de disseny gràfic del 
Programa Connecta’t del Carnet Jove. També elaborarà el disseny i la 
il·lustració de les convocatòries del programa per a l’any 2019.  
 
 Beca Carnet Jove de Lletres 
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Becada: Núria Sala (21 anys), de Granollers. 
Empresa: El Punt Avui  
Tasques: exercirà de periodista al diari El Punt Avui, amb la publicació d’un 
mínim d'onze peces periodístiques.  
 
 Beca Carnet Jove de Ràdio 
 
Becada: Clàudia Climent (25 anys), de Tarragona. 
Empresa: Grup Flaix 
Tasques: col·laborarà en la producció del programa “Flaix Matí”, de l’emissora 
Flaix FM. 
 
 Beca Carnet Jove de Fotografia 

 
Becada: Sara Cabarrocas (25 anys), de Girona. 
Empresa: L’ARA 
Tasques: la jove beneficiària s’integrarà a la secció de fotografia del diari ARA, 
on publicarà un mínim de 20 fotografies. 
 
 
9 de setembre de 2019 


