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materials components d’armilles salvavides 
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El Servei de Cooperació Internacional de l’Àrea Met ropolitana de Barcelona (en 
endavant AMB) desenvolupa una cooperació metropolit ana transformadora que 
contribueix a una vida digna per garantir els drets  de la ciutadania en grans 
entorns urbans empobrits. 
 
Per això, aporta els recursos, els coneixements i l es capacitats de què disposa 
per a la millora de la governabilitat, la gestió i la qualitat tècnica dels àmbits de 
competència propis. 
 
Alhora, promou el coneixement i l’anàlisi transform adora d’aquestes realitats des 
d’una mirada local-global per aconseguir un canvi d ’actituds i pràctiques. 
 
Atès l’èxit assolit en el Concurs d’idees convocat l’any 2018 per a donar un nou ús a 
les armilles salvavides acumulades a l’illa de Lesbos (Grècia) i el bon funcionament de 
l’experiència pràctica a partir de la producció dels models guanyadors i la seva 
comercialització solidària per part de l’entitat Lesvos Solidarity, enguany el Servei de 
Cooperació Internacional de l’AMB, amb la mateixa finalitat i per ampliar la disponibilitat 
de productes, convoca un nou Concurs d’idees  que també està destinat a l’alumnat 
d’escoles i universitats de disseny industrial i d’enginyeria tècnica industrial.  
 
En aquesta línia, el Concurs social d’idees d’enguany, vinculat al projecte Reciclatge a 
Lesbos: Una estratègia per garantir els drets de les persones refugiades i els drets 
ambientals, desenvolupat per l’entitat Lesvos Solidarity,  respon, per una banda, a la 
necessitat de continuar amb la tasca de sensibilització envers la situació de les 
persones refugiades a la Mediterrània i, per una altra, a la de contribuir al compromís 
mediambiental mitjançant la concurrència dels components de les armilles salvavides,  
bosses de plàstic i altres peces reciclables en l’elaboració dels dissenys dels productes 
per a la seva reutilització.   
 
 
Amb aquesta finalitat,  les bases que regulen aquest concurs són les següents: 

1. Objecte del concurs 
 
L’AMB organitza un concurs social amb l’objectiu de donar un nou ús a  materials components 
d’armilles salvavides que s’acumulen l’illa de Lesbos, complementats amb la incorporació puntual  
de bosses de plàstic i altres elements reciclables  accessoris  i d’implementar els treballs 
guanyadors del concurs en el projecte productiu Safe Passage, així com també contribuir a una 
millora a l’impacte ambiental a la Mediterrània. 
 
 
2. Alumnat participant 
 
Aquest concurs es dirigeix a l’alumnat d’escoles i universitats de disseny industrial i d’enginyeria 
tècnica industrial matriculats al curs 2018-2019. El fet de participar en el concurs implica el 
coneixement i la total acceptació de les presents bases, motiu pel qual no podran ser impugnades 
una vegada formalitzada la inscripció. 
 
L’alumnat s’hi podrà presentar de manera individual o per parelles. 
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3. Objectiu i tema 
 
L’objectiu general del concurs és cercar bàsicament una nova utilitat a les armilles que milers 
de persones desplaçades han utilitzat per fugir de la guerra de Síria, armilles que han emprat 
per salvar la vida. 
Actualment, a Lesbos  s’acumulen centenars d’armilles en diferents punts de l’illa. 
 
L’alumnat participant en el concurs podrà utilitzar com a material de base una o diverses unitats 
d’armilles per fer el projecte, així com bosses de plàstic i altres accessoris reciclables que  
complementin puntualment el disseny, com a valor afegit i que no afectin la seva durabilitat. 
També es podran incorporar components que es puguin generar mitjançant una impressora 3D 
procedents de material plàstic reciclat. 
 
El tema del concurs és el de prioritzar la sensibilització respecte a la situació que han viscut i 
viuen les persones refugiades i l’impacte  mediambiental que ha generat l’acumulació d’armilles 
salvavides a Lesbos.  
 
Podran participar en el concurs totes les persones interessades (vegeu punt 2) que presentin 
una proposta que compleixi i s’ajusti al que descriuen aquestes bases. 
 
 
4. Modalitat dels projectes guanyadors i finalistes 
 
El jurat  avaluador determinarà com a guanyadors dos únics projectes en dues modalitats: 
 

a) Al millor projecte que s’ajusti als criteris de qualitat tècnica, factibilitat en el taller del 
camp de persones refugiades de Lesbos i al de viabilitat de la seva comercialització 
solidària. 

b) Al millor projecte que s’ajusti als criteris de qualitat tècnica i disseny creatiu.     
 
Així mateix, de cada modalitat es seleccionaran tres propostes finalistes. 
 
 
5. Terminis 
 
Les propostes es podran lliurar fins el divendres 31 de maig de 2019 a les 14.00 h en el lloc i les 
condicions indicades en aquestes bases. La comunicació dels projectes  finalistes i guanyadors 
es durà a terme la segona quinzena de juny de 2019. Tota la informació relacionada amb el 
lliurament del premi es publicarà oportunament a través dels canals de comunicació oficials del 
Servei de Cooperació Internacional de l’AMB, així com els canals oficials de l’AMB. 
 
 
6. Premi 
 
El concurs tindrà dues úniques propostes guanyadores  i les persones autores de les quals 
(individuals o parelles) seran premiades amb una visita a Lesbos durant el segon semestre de  
2019 per conèixer la realitat de l’illa i interactuar amb l’equip del taller  de confecció  amb la 
presentació dels seus projectes  i  la  participació  en l’elaboració d’un estudi  productiu. El premi 
inclou el viatge, els àpats i l’allotjament. 
 
Totes les persones guanyadores i finalistes obtindran un diploma d’acreditació. 
 
Així mateix, els dissenys que es considerin adequats per al projecte que es desenvolupa a 
Lesbos seran reconeguts i se cediran a l’entitat grega (vegeu punt 11). 
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7. Com participar-hi 
 
La presentació de la proposta s’ha de fer segons el procediment següent: 
 
La proposta s’haurà de lliurar presencialment al Registre General  de l’AMB: 
Carrer 62, 16-18 Edifici A, planta baixa 
08040 Barcelona 
 
En l’horari següent: 
De dilluns a divendres: de 9 h a 14 h 
 
L’alumnat interessat que ho desitgi també podrà fer arribar la seva proposta per paquet postal 
o missatgeria a l’adreça següent: 
Servei de Cooperació Internacional de l’AMB 
Carrer 62, 16-18, Edifici B,  planta 3a 
Zona Franca 
08040 Barcelona 
 
El lliurament de la proposta serà fins al divendres 31 de maig de 2019 a les 14 h. 
Per aclarir qualsevol dubte, podeu enviar un correu electrònic a projecteconcursidees@amb.cat. 
 
 
8. Requisits 
 
La proposta ha de ser original i inèdita, i no còpia o plagi d’obres d’altres autories o bé 
registrades prèviament sota una marca. 
 
Cada proposta ha de tenir un títol identificador. 
 
Cada projecte ha d’incloure: 
Un sobre tancat amb el títol identificador a l’exterior. Dins del sobre s’hi ha d’incloure el 
document (Model 1) imprès i degudament omplert amb: 
-Nom 
-Cognoms 
-Escola o universitat on s’està matriculat 
-Correu electrònic 
-Telèfon de contacte 
 
Plafó de cartró ploma de  5 mm de gruix, de color blanc i amb mides de 700× 500 mm, en format 
vertical, vinilat a una cara amb la impressió digital de la gràfica explicativa del projecte. 
 
Maqueta física del resultat final de la proposta presentada. 
 
Arxiu en PDF (es podrà presentar tant en català com en castellà  i, a més a més 
indispensablement, en anglès)  amb la documentació necessària per a la realització del projecte: 
 
-Memòria descriptiva 
-Estudi de viabilitat tècnica i econòmica del projecte 
-Documentació necessària per entendre i realitzar el 
projecte (plànols, esbossos, imatges infogràfiques,...). 
 
Arxiu en PDF (es podrà presentar tant en català com en castellà) del plafó explicatiu.  
 
No s’admetrà a concurs cap proposta que compleixi algun d’aquests punts: 
 
Que el plafó de presentació es presenti en format o material no adequats. 
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Que no respecti els valors que transmeten el Servei de Cooperació Internacional de l’AMB i la  
Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides. 
Que la proposta estigui registrada a l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) o a l’Oficina 
de Gestió Empresarial (OGE). 
 
Que el projecte s’hagi presentat anteriorment a qualsevol altre concurs, sigui de la temàtica que 
sigui, o bé que es presenti a més d’un concurs simultàniament (incloent-hi el concurs que es 
planteja en les presents bases). 
 
 
9. Jurat 
 
2 Especialistes en disseny i enginyeria 
1 Professional de l’Enginyeria (Servei de Planificació i Prevenció en gestió de residus de l’AMB) 
1 Representant del Servei de Cooperació Internacional de l’AMB 
1 Representant de LESVOS SOLIDARITY (per videoconferència) 
1 Persona refugiada a Lesbos implicada en el projecte de producció  (per videoconferència) 
 
 
10. Persones guanyadores del Concurs 
 
En el període de dates descrites al punt 5 de les presents bases, el Servei de Cooperació 
Internacional de l’AMB es posarà en contacte telefònic amb l’alumnat  finalista a través del 
número de telèfon facilitat amb l’objectiu de comunicar-los personalment la seva condició de 
finalistes del concurs. 
 
L’AMB es reserva el dret de publicar al seu web www.amb.cat, així com en altres canals de 
comunicació, la informació relacionada amb els treballs guanyadors i finalistes. 
 
En cas que, per qualsevol causa, la persona o persones guanyadores renunciessin  al premi o 
no volguessin  acceptar-lo, aquest recaurà en les persones finalistes per ordre de la puntuació 
obtinguda. 
 
El Servei de Cooperació de l’AMB convocarà les persones guanyadores del premi per tal de fer 
una reunió preparatòria de planificació de les activitats que es duran a terme durant  la seva 
estada a Lesbos. 
 
 
11. Drets d’autoria 
 
Les persones autores dels dissenys de les propostes que es presentin al present Concurs social 
d’idees mantenen els seus drets com a creadores, si bé cedeixen al Servei de Cooperació 
Internacional de l’AMB i a LESVOS SOLIDARITY els drets d’explotació en exclusiva i amb 
caràcter gratuït, sense remuneració, per a l’explotació al camp de refugiats de Lesbos, per tal 
que esdevingui un benefici social en el camp i també una millora en l’impacte ambiental a la 
Mediterrània.   
 
Un cop finalitzat el Concurs social d’idees, no es tornarà cap dels treballs presentats i aquests 
quedaran en possessió de l’AMB, que en podrà fer el que cregui convenient exclusivament per a 
l’explotació al camp de refugiats de Lesbos, per tal que esdevingui un benefici social en el camp 
i també una millora en l’impacte ambiental a la Mediterrània.  
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12. Drets d’imatge 
 
L’alumnat guanyador i finalista autoritzaran, de manera expressa i irrevocable, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona a reproduir i utilitzar el seu nom i cognoms i altres dades, així com 
la seva imatge, en qualsevol activitat publicitària i promocional relacionada amb el present 
Concurs social d’idees sense que aquesta utilització els confereixin dret de remuneració o cap 
benefici, amb l’excepció del lliurament del premi guanyat.  
 
Tot l’alumnat participant en el concurs cedeix a l’AMB, de manera expressa i irrevocable, tots 
els drets sobre les obres presentades perquè pugui utilitzar les imatges en qualsevol acció de 
caràcter publicitari.  
 
 
13. Protecció de dades personals 
 
En compliment de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD), s’informa que les dades de caràcter personal passaran a formar part d’un fitxer 
el responsable del qual és l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Les persones participants 
consenten l’ús de les seves dades amb la finalitat d’inscripció, participació i informació 
relacionada amb el Concurs social d’idees per dissenyar productes  reutilitzables a partir de 
plàstics i de materials components d’armilles salvavides que s’acumulen a l’illa de Lesbos, per al 
qual les faciliten. Poden exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant 
una sol·licitud per escrit a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, carrer 62 de la Zona Franca, núm. 
16-18, edifici A, 08040 de Barcelona.  
 
Les dades de caràcter personal facilitades per a la participació en el present concurs han de ser 
veraces i exactes. 
 
 
14. Responsabilitat 
 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona es reserva el dret d’interpretar i modificar les bases del 
present concurs en qualsevol moment, fins i tot anul·lar-lo o deixar-lo sense efecte, sempre que 
concorri causa justificada per fer-ho. En tot cas, l’AMB es compromet a comunicar a l’alumnat  
inscrit les bases modificades o, fins i tot, l’anul·lació del concurs mitjançant la publicació de la 
informació a la pàgina web de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (www.amb.cat). 
 
Les persones concursants es comprometen a facilitar informació completa, veraç i actualitzada. 
En tot cas, l’Àrea Metropolitana de Barcelona no en comprovarà l’autenticitat en el moment de la 
inscripció i, per tant, declina qualsevol responsabilitat que derivi d’errors eventuals, omissions o 
falsedats, així com qualsevol error que pugui derivar d’una manca de claredat i llegibilitat en les 
dades requerides per a la participació en el concurs. 
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Model 1 – FORMULARI 
 
 
Si us plau, ompliu  totes les dades d’aquest formulari amb lletra clara i llegible, per 
participar al Concurs social d’idees per dissenyar productes  reutilitzables a partir de  
de materials components d’armilles salvavides que s’acumulen a l’illa de Lesbos 
(Grècia). 
 
 
 
Títol del projecte presentat 
 
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 
 
Empleneu segons es tracti de participant individual (1)  o per parelles (1) i (2) 

Jo (1) ............................................................, amb DNI ................................................... 
 
Jo (2) ............................................................, amb DNI ...................................................  
 
 
estic matriculat/da a l’Escola de Disseny de Producte, Universitat d’Enginyeria 
Tècnica Industrial o de Disseny de  Producte 
........................................................................................................................................... 
 
amb correu electrònic  (1)........................................... (2) .................................................  
 
i telèfon (1)............................................................. (2) ......................................................  
 
 
Participo al Concurs social d’idees destinat a l’alumnat d’escoles i universitats de 
disseny industrial i d’enginyeria tècnica industrial per donar un nou ús a les armilles 
salvavides que s’acumulen a l’illa de Lesbos (Grècia) organitzat per l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona amb data màxima de lliurament el 31 de maig de 2019. 
 
El fet de participar en el present concurs implica que conec i accepto la totalitat del 
contingut de les bases publicades a l’efecte i declaro que la proposta és original i 
inèdita, i no suposarà còpia o plagi d’obres d’altres autories. 
 
 
……...................., ….. d ………………….................. de 2019 
Població                            dia                               mes 
 
 
 
 
 
 
 
Signatura de la persona concursant (1)    Signatura de la persona concursant (2) 
 

 
 

Servei de Cooperació Internacional AMB – Carrer 62,  16-18, Edifici B, Zona Franca, 08040 Barcelona  


