I CONCURS “CREANT TEIXIT”
BASES

1. Objecte de la convocatòria
L’Associació Estel Tàpia (en endavant AET), amb domicili social a Barcelona, carrer de
l’Om 7 – 9, convoca el I Concurs de disseny “Creant teixit” (en endavant el
Concurs) amb l’objectiu de potenciar la creativitat en l’àmbit tèxtil així com establir
sinergies entre el món social, el comercial i l’educatiu, generant un producte tèxtil
comercialitzable que pugui identificar la ciutat de Barcelona, la seva creativitat i
dinamisme social i el mercat de la Boqueria.

2. Participants
Podran participar totes les persones estudiants d’escoles de disseny, així com
professionals del disseny que ja hagin iniciat la seva carrera professional amb
posterioritat a l’any 2015.

3. Inscripció i presentació al Concurs
Per poder participar en el Concurs, les persones interessades hauran d’inscriure’s al
mateix mitjançant un escrit al correu educasocial@esteltapia.org en què constin:








Nom de la persona concursant o concursants
Adreça postal
Adreça electrònica
Província
Telèfon de contacte
Escola on es realitzen els estudis (en cas d’estudiants)
Currículum Vitae i/o book en cas de professionals

Es podrà presentar més d’una proposta per persona o grup.
Es podrà participar individualment i/o en grup.

Amb el suport de:

Col·labora:

El present Concurso és gratuït, de forma que per a participar-hi no serà necessari fer
cap tipus de pagament.

4. Característiques dels projectes
La presentació dels projectes serà en format de “projecte”, aquest format podrà ser de
lliure decisió de les persones participants i que permeti al jurat avaluar la qualitat
artística i tècnica de la proposta.
Els projectes a concurs hauran de ser productes adequats per a ser venuts al Punt
d’Informació del Mercat de Sant Josep – La Boqueria, de Barcelona i tenint present
allò que s’indica al punt 1 d’aquestes bases: ” que pugui identificar la ciutat de
Barcelona, la seva creativitat i dinamisme social i el mercat de la Boqueria”.

Els materials tèxtils a emprar seran de lliure elecció, però s’haurà de tenir en compte
que la maquinària disponible per a la confecció i producció posterior de l’organització,
són màquines de cosir planes industrials, recobridores i “overlocks”, a més de talladora
de teixit. Així mateix, en cas d’haver una part de disseny gràfic, aquest haurà d’emprar
la tècnica de serigrafia.

5. Premis
L’AET farà una producció de 170 unitats, de les quals en lliurarà al guanyador del
Concurs un premi, consistent en 20 unitats del producte fruit del projecte, les restants
150 seran comercialitzades al Punt d’Informació del Mercat de Sant Josep – la
Boqueria i on constarà expressament el nom de les persones autores del producte. Els
beneficis resultants seran aplicats a un projecte social del barri del Raval
A més, el nom de les persones guanyadores apareixerà a totes les comunicacions que
es facin del producte, respectant, així, l’autoria d’aquest.
A efectes de reconeixement, les persones guanyadores podran demanar un certificat a
AET on consti aquesta circumstància d’autoria.
El premi podrà ser declarat desert si els projectes presentats no tinguessin la qualitat
mínima desitjada pel jurat o l’organització.
Amb el suport de:

Col·labora:

6. Termini de presentació a concurs
El termini de presentació de projectes al concurs serà des del dia 5 de març fins al
23 de març de 2018, ambdós inclosos.
Es podrà presentar via telemàtica a l’adreça de correu electrònic
educasocial@esteltapia.org junt amb la sol·licitud de participació o per separat.
També, es podrà portar físicament a la nostra seu al carrer de l’Om, 7 – 9, de
Barcelona, dins els horaris en què és oberta (de dilluns a dijous de 9 a 19 hores i
divendres, de 9 a 15 hores).

7. Selecció de guanyadors
Primera fase:
Un jurat compost per tres membres triarà tres dels projectes presentats, els
quals passaran a la següent fase.
La deliberació començarà un cop acabat el termini de presentació de projectes i
el veredicte es farà públic el 12 d’abril.
En cas que l’organització rebi informació que més de tres projectes tenen la
qualitat per passar a la segona fase, serà potestat de la mateixa incorporar-los
als tres decidits pel jurat.

Segona fase:
Des del 16 d’abril fins al 18 de maig, els tres projectes finalistes faran una
residència al taller de l’AET on desenvoluparan el seu projecte i el duran a la
pràctica generant un prototipus.
Al final d’aquest període, cada persona o grup finalista presentarà el prototipus
del seu producte que serà valorat, en la següent fase, pel jurat.

Tercera fase:
El jurat decidirà, entre el 19 i el 30 de maig, quin serà el projecte guanyador,
que serà desenvolupat per ET.
Amb el suport de:

Col·labora:

8. Jurat
El jurat, de tres persones, serà escollit a criteri d’AET entre professionals i docents del
sector del disseny i la moda. Les decisions d’aquest jurat seran inapel·lables.

9. Comunicació i lliurament de premis
El premi es farà públic oficialment a les xarxes socials d’AET durant el mes de juny de
2018 i, personalment, a les persones guanyadores.
El lliurament del mateix, es farà en un acte que es comunicarà públicament.

10. Drets de propietat intel·lectual
Tots els drets d’explotació de la propietat intel·lectual que poguessin recaure sobre el
producte guanyador del concurs quedaran cedits a l’AET, sense límit territorial ni
temporal.
D’altra banda, l’organització s’assegurarà que en totes les comunicacions que es facin
del projecte guanyador, es mencionarà que va sorgir del Concurs acompanyat del nom
de les persones guanyadores

11. Responsabilitat
L’AET queda exempta de tota responsabilitat que pugui derivar-se per aquests motius,
així com de qualsevol circumstància imputable a tercers que pugui afectar el correcte
gaudi del premi.
Així mateix, l’AET no serà responsable dels serveis que qualsevol altra entitat amb la
que col·labori presti al guanyador del premi com a conseqüència d’això, ni de
qualsevol dany, entès de la forma més àmplia possible.

Amb el suport de:

Col·labora:

12. Protecció de dades
L’AET, de nacionalitat espanyola i amb domicili social al carrer de l’Om, 7 – 9, 08001
Barcelona, és responsable dels fitxers generats amb les dades personals
subministrades per les persones participants al concurs.

Les persones concursants autoritzen a l’AET al tractament de les dades personals que
subministri per a les següents finalitats:











Gestionar la participació en el “Concurs Creant Teixit”
Gestionar la relació de l’usuari amb l’AET
Respondre a les consultes rebudes
Enviar informació sobre les activitats d’ET, inclús per via electrònica
Realitzar estudis i càlculs estadístics
Realitzar enquestes de satisfacció
Control de qualitat
Enviar felicitacions personals o oficials
La difusió en publicacions web, xarxes socials, mitjans escrits, vídeos, televisió,
de l’activitat d’AET

Totes les dades són tractades amb absoluta confidencialitat, no essent accessibles a
tercers per a finalitats diferents de les que han estat autoritzades.

El fitxer creat és sota supervisió i control d’AET, qui assumeix la responsabilitat en
l’adopció de mesures d’índole tècnica i organitzativa per a protegir la confidencialitat i
integritat de la informació, d’acord a allò que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999 de
13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació
aplicable.

Les persones participants respondran, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades
facilitades, reservant-se l’AET, el dret a excloure dels serveis registrats a tot aquell
usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions que procedeixin
en dret.

Amb el suport de:

Col·labora:

Qualsevol persona participant registrada pot exercir el seu dret d’accés, rectificació,
oposició i cancel·lació de les seves dades de caràcter personal subministrades a
l’AET, mitjançant una comunicació escrita al domicili social de l’AET indicat
anteriorment.

Les persones participants declaren expressament i garanteixen que el projecte
presentat al “Concurs Creant Teixit” gestionat per l’AET ha obtingut les autoritzacions
necessàries per a la presentació del mateix en matèria de drets d’autor i drets
d’imatge. Així mateix, declaren que aquestes autoritzacions han estat obtingudes
directament dels subjectes que apareguin en el projecte presentat, independentment
del format en què aquesta es trobi, i havent-los informat de la finalitat a la qual es
destinarà la seva imatge u obra.

Les persones participants seran responsables dels danys i perjudicis que es puguin
ocasionar a l’AET amb motiu de l’incompliment de l’establert en aquesta clàusula,
inclòs l’import de qualsevol sanció que s’imposi a l’AET per tal circumstància, tot això
sense perjudici de les possibles accions que es reserva, com l’eliminació del projecte
presentat de les xarxes socials i/o la desqualificació de les persones causants.

13. Acceptació de les presents bases
S’informa les persones participants que la mera inscripció en el Concurs implica la total
acceptació de les presents bases, així com les decisions de l’organització de la
mateixa AET.
L’AET es reserva el dret a desqualificar les participacions de persones que
incompleixin aquestes bases.

14. Modificacions i/o Annexes
L’AET es reserva el dret a realitzar modificacions en les condicions del present
Concurs o afegir annexos successius sobre la seva dinàmica i premis, sempre que les
mateixes estiguin justificades o no perjudiquin les persones participants i es
comuniquin a aquestes degudament, donant-los el mateix grau de publicitat que a les
Amb el suport de:

Col·labora:

presents. Si fos necessari ajornar o anul·lar el concurs, es farà constar en les presents
bases, pel que convidem a consultar-les amb posterioritat a la seva participació.

15. En cas de litigi
En cas de divergència entre persones participants en el Concurs i ET, seran
competents per a conèixer els litigis que puguin plantejar-se, els Jutjats i Tribunals de
Barcelona capital, renunciant expressament les persones participants en aquest
concurs el seu propi fur, de resultar diferent del pactat.

Barcelona, febrer del 2018

Amb el suport de:

Col·labora:

