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CONVOCATÒRIA
La convocatòria dels Premis de 
Joieria Contemporània ENJOIA’T és 
d’àmbit internacional i va dirigida a 
joiers i joieres, siguin professionals  
o estudiants.

Cada autor pot presentar una col·lec-
ció, de la qual en defensarà només 
una peça davant del jurat. En cas de 
ser seleccionat l’organització decidirà 
l’extensió de la col·lecció a l’exposició. 

Es valoraran tots els documents 
presentats al formulari d’inscripció.

INSCRIPCIÓ 
No s’admetrà més d’una inscripció 
per persona.

La peça presentada no pot haver 
estat creada abans de l’1 de gener 
del 2017. El material, les dimensions 
i el tema són lliures.

Fitxa descriptiva de la peça

Al formulari cal adjuntar la Fitxa 
descriptiva de la peça

Formulari d’inscripció 

Data límit per inscriure’s a la con-
vocatòria: 26 de maig de 2019

La participació als Premis ENJOIA’T 
2019 implica la plena acceptació de 
les bases.

PREUS DE LA INSCRIPCIÓ 
Socis de l’A-FAD 
Categoria Professional: gratuït 
Categoria Estudiant*: gratuït

Socis FAD, FAAOC, membres 
Klimt02 i Fira Joya 2019 
Categoria Professional: 55€ 
Categoria Estudiant*: 25€

No socis 
Categoria Professional: 75€ 
Categoria Estudiant*: 30€

*És necessària l’acreditació dels estudis. 
L’estudiant haurà d’adjuntar el certificat 
(Tècnic Superior o equivalent) d’estudis que 
acrediti que actualment està estudiant o que 
ha acabat els seus estudis el juny de 2018.

FORMES DE PAGAMENT
Transferència PayPal a:  
info@a-fad.org

Transferència bancària: I.B.A.N. 
SE35 0081 0140 8100 0146 5851 / 
BIC: BSABESBB

Cada participant ha de fer-se càrrec 
de les despeses de gestió a l’hora 
de realitzar el pagament, així com 
les despeses d’enviament de la 
peça.
 

FASES DE LA CONVOCATÒRIA
Primera fase:
A partir de la informació rebuda de 
tots els participants, el jurat procedi-
rà a realitzar una selecció. Aquesta 
formarà part de l’exposició dels 
Premis ENJOIA’T que estarà oberta 
al públic a partir del 27 de setembre 
a la Sala B de l’Edifici del Disseny 
HUB Barcelona.

Els participants seleccionats hauran 
de fer arribar la peça abans del 
divendres 28 de juny:

– Presencialment a l’oficina de 
l’A-FAD (Plaça de les Glòries 
Catalanes, 37-38, 08018 
Barcelona Planta -1) concertant 
cita prèvia per correu electrònic  
o per telèfon (info@a-fad.org,  
T. 93 25 66 776 / 93 25 66 777)

– Per correu postal: “A-FAD, Artistes 
i Artesans del FAD” a l’adreça  
C/ Badajoz 175, 08018 
Barcelona. De 9h a 18h.

Segona fase:
Els participants seleccionats de-
fensaran de manera presencial i 
obligatòria la seva peça davant el 
jurat el dia 12 d’octubre a l’Edifici 
Disseny HUB Barcelona dins l’horari 
que s’establirà posteriorment. 

Els Premis de Joieria Contemporània ENJOIA’T són una con-
vocatòria anual que des de fa 25 anys premien les creacions 
contemporànies més destacades del sector de la joieria. Es 
converteix d’aquesta manera, en un punt de trobada indis-
pensable per professionals i estudiants joiers d’arreu del 
món, emmarcat dins de la setmana de la joieria de Barcelona.

Els Premis guardonen les propostes que qüestionen i trans-
gredeixen els límits de la mateixa creació joiera contempo-
rània a través de l’originalitat, la qualitat tècnica i la riquesa 
conceptual. Amb la participació internacional de joiers, EN-
JOIA’T s’ha convertit al llarg dels anys en un aparador de les 
tendències més punteres del sector des de diferents mirades 
culturals.

BASES ENJOIA’T
2019

https://drive.google.com/open?id=1VyK-D-ZVPWE4WTiSY-wwVNzsNA_vpu20
https://adifad.typeform.com/to/QRwyTk


JURAT 
El jurat seleccionador d’ENJOIA’T 
2019 estarà format per: 

- Joaquim Capdevila, joier
- Judy McCaig, joiera
- Pravu Mazumdar, filòsof i docent
- Gemma Draper, joiera
- Amador Bertomeu, co-fundador 

de Klimt02

El jurat del premi MISUI estarà for-
mat per tres membres de l’equip de 
dissenyadors de MISUI i un mem-
bre extern a l’equip de la marca 
estretament vinculat al món de l’art 
contemporani. 

El veredicte del jurat serà inapel·lable.

HORARI
El nostre horari d’atenció al públic 
és de dilluns a divendres,  
de 10h a 14h.

Secretaria de l’A-FAD
Edifici Disseny HUB Barcelona
Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38
08018 Barcelona
T. 93 25 66 776
T. 93 25 66 777
info@a-fad.org
www.a-fad.org

Premi d’Opinió
Es proclamarà un únic guanyador 
entre tots els seleccionats i serà 
escollit a través dels vots obtinguts 
del públic assistent a l’entrega de 
premis del 12 d’octubre. El guanya-
dor serà coronat enguany amb una 
peça dissenyada per un alumne de 
l’Escola d’Art La Industrial.

Tots els premiats i finalistes de cada 
categoria rebran un diploma acre-
ditatiu. 

Premi MISUI
Per segon any consecutiu els 
Premis ENJOIA’T compten amb la 
col·laboració de la marca MISUI que 
proposa una categoria de premi 
dins de la convocatòria ENJOIA’T 
2019. La marca barcelonina MI-
SUI és una editora de joiers que 
col·labora amb els seus artistes per 
desenvolupar projectes innovadors.

Els participants dels premis ENJO-
IA’T poden optar opcionalment al 
premi MISUI indicant-ho específica-
ment en el formulari d’inscripció. 

MISUI no premia una peça o una 
col·lecció concreta sinó un llenguat-
ge particular. La informació requeri-
da al formulari dels premis ENJOIA’T 
servirà per valorar el guanyador 
d’aquesta categoria.

Es decidirà un únic guanyador 
d’entre tots els seleccionats que 
passin a la segona fase dels Premis 
ENJOIA’T. MISUI es reserva el dret a 
proclamar el premi desert.

El premi consisteix en realitzar una 
joya amb la direcció creativa de la 
marca, comptant amb els recursos 
humans i tècnics de MISUI. A partir 
d’un encàrrec concret no remune-
rat, el dissenyador premiat gaudirà 
de la llibertat per crear i imaginar, 
tenint a la seva disposició els mate-
rials i les eines per tal que les seves 
idees agafin forma amb els màxims 
estàndards de qualitat. El cost 
derivat de la producció (materials, 
eines i desplaçaments) van a càrrec 
de MISUI.

La peça resultant serà exposada 
durant el mes d’octubre del 2020 a 
l’espai showroom de MISUI.

El guanyador rebrà un guardó creat 
per MISUI per a l’ocasió.

Cada participant seleccionat haurà 
de portar posada la peça (ell mateix 
o una altra persona) i disposarà de 
5 minuts per presentar-la davant el 
jurat. Es valoraran aspectes tècnics, 
la innovació de la mateixa peça i la 
conceptualització.

El jurat farà pública la deliberació i 
entregarà els diplomes als guanya-
dors i finalistes dels Premis ENJO-
IA’T el 12 d’octubre. Els participants 
seleccionats exhibiran la peça entre 
el públic perquè els assistents triïn el 
guanyador del Premi d’Opinió.
   

CATEGORIES I PREMIS 
Premi Professional
Hi haurà un únic guanyador i un 
màxim de dos finalistes.

El guanyador serà coronat amb 
una peça realitzada per Najin Lee, 
guanyadora del Premi Professio-
nal ENJOIA’T 2018, i adquirirà el 
compromís de realitzar la corona de 
l’any següent. Aquesta corona pas-
sarà a formar part de la col·lecció de 
corones ENJOIA’T de l’A-FAD.

El premi consisteix en un estand a 
JOYA, Saló de Joieria Contemporà-
nia de Barcelona, en la seva edició 
del 2020, valorat en 800 euros i 
l’estança durant 5 dies a Barcelo-
na per aquells que visquin fora de 
Barcelona. 

El Museu del Disseny de Barcelona 
promou la investigació, conserva-
ció i difusió del patrimoni cultural 
i artístic. És per això que la peça 
guanyadora del Premi Professional 
ENJOIA’T 2019 serà destinada al 
fons patrimonial del Museu, opci-
onalment i sota la conformitat del 
guanyador.

Premi Estudiant
Hi haurà un únic guanyador i un 
màxim de dos finalistes.

El guanyador serà guardonat amb 
una peça realitzada per Gabriela 
Baca, guanyadora del Premi Estu-
diant ENJOIA’T 2018, i adquirirà el 
compromís de realitzar la corona de 
l’any següent. Aquesta corona pas-
sarà a formar part de la col·lecció de 
corones ENJOIA’T de l’A-FAD.

El premi consisteix en un estand a 
JOYA, Saló de la Joieria Contempo-
rània de Barcelona, en la seva edició 
del 2020, valorat en 800 euros i 
l’estança durant 5 dies a Barcelo-
na per aquells que visquin fora de 
Barcelona.

ORGANITZA

AMB EL SUPORT DE

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

PATROCINADORS




