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BASES DE PARTICIPACIÓ DEL CONCURS SOCIAL D'IDEES VINCULAT A LES ACCIONS DE 

COOPERACIÓ DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA A LESBOS 

Edició 2021 

 

1. MARC TEÒRIC 

 

El Servei de Cooperació Internacional de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant, AMB) 

desenvolupa una cooperació metropolitana transformadora que contribueix a garantir els drets 

de la ciutadania i una vida digna en grans entorns urbans empobrits. Així, aporta els 

coneixements i les capacitats de què disposa per millorar la governabilitat, la gestió i la qualitat 

tècnica dels àmbits de competència propis. Alhora, promou el coneixement i l’anàlisi 

transformadora d’aquestes realitats des d’una mirada local-global per aconseguir un canvi 

d’actituds i pràctiques. 

 

Des de l'any 2015, i d'ençà de l’arribada a l’illa de Lesbos de milers de persones que fugien de 

conflictes armats, l'AMB està assumint un fort compromís amb la Mediterrània, sobretot 

treballant en projectes de cooperació transformadors a la Mediterrània oriental.  

L'arribada massiva de refugiats a Lesbos ha significat un fort impacte social, econòmic i ambiental 

per al territori. A més de l’acollida de persones, l’illa ha hagut de gestionar els residus vinculats 

al refugi: milers d’armilles salvavides, llanxes pneumàtiques, plàstics i peces de roba 

abandonades a la costa oriental.  

L’AMB s’ha implicat amb aquesta situació i ha donat suport a diverses iniciatives, juntament amb 

Lesvos Solidarity. Es tracta, especialment, de projectes amb una mirada social i ambiental que 

situen les persones al centre. Una d’aquestes iniciatives ha estat Safe Passage, un projecte de 

reciclatge, producció i comercialització per transformar les armilles que han salvat vides en 

productes com bosses, estoigs o clauers. En el procés hi participen tant persones refugiades com 

ciutadania local, de manera que es fomenten l’acció conjunta i la cohesió social. Així mateix, 

també és duu a terme formació en reciclatge i tècniques productives per donar suport 

psicosocial a les persones refugiades.  

El 2017, l'AMB va impulsar el primer Concurs Social d'Idees, en estreta col·laboració amb l'entitat 

Lesvos Solidarity. El concurs, destinat a l'alumnat d'escoles i universitats de disseny industrial i 

d'enginyeria tècnica industrial, tenia l'objectiu principal de reciclar residus, produir i 

comercialitzar productes elaborats a partir de les armilles salvavides i les llanxes pneumàtiques 

(dinguis) que s'acumulaven a Lesbos. 

Enguany, i gràcies a l’èxit de les edicions passades, presentem la 4a edició del Concurs Social 

d'Idees, que aposta per ampliar la participació a l'alumnat de tots els ensenyaments que 

ofereixin les competències artístiques i tècniques necessàries per donar resposta a les demandes 

del projecte Safe Passage. Així mateix, per tal d'atendre la realitat de l'illa de Lesbos, s’incorpora 

l'ús de materials plàstics i peces de roba en el disseny de propostes. 
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En aquesta línia, el Concurs Social d'Idees d'enguany respon, d’una banda, a la necessitat 

d’informar i fer reflexionar sobre la situació que viuen les persones refugiades a l'illa de Lesbos. 

D’altra banda, pretén contribuir al compromís social i ambiental mitjançant la reutilització dels 

components de les armilles salvavides, llanxes pneumàtiques (dinguis), materials plàstics i peces 

de roba per elaborar els dissenys dels productes. Finalment, busca implicar el jovent i els centres 

formatius en la cooperació perquè hi aportin els seus coneixements. 

 

Per a més informació sobre la situació de refugi a Lesbos i els projectes en què treballa Lesvos 

Solidarity amb l’AMB, vegeu els enllaços següents: 

https://lesvossolidarity.org/en/ 
https://www.amb.cat/web/amb/area-internacional 
https://www.lesvossolidarity.org/en/what-we-do/safe-passage-bags 
Documental «Lesbos, una illa que espera»: http://bdncom.alacarta.cat/especials-
televisiodebadalona/capitol/lesbos-una-illa-que-espera 
 
 

2. BASES DEL CONCURS 

2.1. Objecte 

 

L’objectiu principal d’aquest Concurs és presentar idees i propostes per donar un nou ús als 

materials utilitzats per milers de persones que fugien del conflicte armat de Síria, com ara 

armilles salvavides, llanxes pneumàtiques (dinguis), materials plàstics i peces de roba, i que 

ara s’acumulen a l’illa de Lesbos. 

 

És important tenir en compte que les propostes i idees del Concurs han de poder produir-se i 

comercialitzar-se al taller del projecte Safe Passage de l’illa de Lesbos, gestionat per Lesvos 

Solidarity. Es tracta d’enriquir el projecte proposant nous productes per elaborar al taller i 

comercialitzar, i alhora repensar i revisar propostes que ja es duen a terme. Gràcies a la utilització 

dels diversos residus que arriben a l’illa, es contribuirà a reduir el gran impacte ambiental que 

provoquen. A més, els productes es comercialitzaran en molts llocs del món, de manera que es 

donarà a conèixer arreu el refugi a la Mediterrània, així com els reptes i compromisos que cal 

assumir amb relació a aquesta situació.  

 

La iniciativa té la voluntat d'oferir a estudiants l'oportunitat de dissenyar i desenvolupar un 

producte, amb les característiques definides en el present document, amb l’objectiu que es pugui 

produir i comercialitzar al mercat solidari (vegeu el document «Lesvos Solidarity»). 

 

 

 

 

 

 

https://lesvossolidarity.org/en/
https://www.amb.cat/web/amb/area-internacional
https://www.amb.cat/web/amb/area-internacional
https://www.lesvossolidarity.org/en/what-we-do/safe-passage-bags
http://bdncom.alacarta.cat/especials-televisiodebadalona/capitol/lesbos-una-illa-que-espera
http://bdncom.alacarta.cat/especials-televisiodebadalona/capitol/lesbos-una-illa-que-espera
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2.2. Perfil del participant 

 

El Concurs és públic i obert a totes les persones majors d’edat (a la data de venciment de l’entrega 

del projecte) que estiguin matriculades al curs 2020-2021 en escoles i/o universitats d’arts 

plàstiques, disseny i enginyeria1 que tinguin algun centre a l’àrea metropolitana de Barcelona. 

 

La participació al Concurs implica el coneixement i l’acceptació total de les presents bases, motiu 

pel qual no poden impugnar-se durant el concurs.  

 

Les persones que hi participin s’hi poden presentar individualment o bé en grups de dos (en 

parella). Només podran participar en una de les modalitats descrites al punt 2.4 del present 

document, per a la qual hauran de fer una sola proposta de projecte.  

 

2.3. Anonimat 

 

La participació al Concurs és anònima i les propostes s’han de presentar amb un títol que 

garanteixi l’anonimat. 

 

El projecte s’ha de presentar presencialment al Servei de Cooperació Internacional (vegeu 

l’apartat 5, «Format de lliurament»). Per tal de garantir l’anonimat, la persona interessada ha 

d’entregar el formulari de participació (annex IV) en un sobre tancat, que s’obrirà durant el 

lliurament dels premis.  

 

En cas de no garantir l’anonimat, l’AMB es reserva el dret de desqualificar el projecte. Cap 

persona vinculada de manera directa als projectes de refugi a Lesbos podrà participar al concurs. 

 

2.4. Modalitats de participació  

 

Hi ha dues modalitats de participació al concurs. Les propostes presentades s’avaluaran partint 

de les característiques esmentades en cadascuna de les propostes següents:  

 

A) Productes per donar una segona vida a les llanxes pneumàtiques (dinguis) i/o armilles 

salvavides (fent ús d'un 50 % del producte), així com residus plàstics arribats o trobats a 

la costa de la mar Mediterrània (20 %-30 %). 

 
B) Productes per donar una segona vida a les llanxes pneumàtiques (dinguis) i/o armilles 

salvavides (fent ús d'un 20%-30% del producte), així com peces de roba amb tares per 
donar un nou ús a la tela (ús del 50 %).  

 
El percentatge restant de productes utilitzats (20 %-30 %) poden ser materials de primer ús de 
vida, com per exemple, cremalleres, botons, fil, llana, etc. És important tenir en compte l’origen 
d’aquests productes complementaris i identificar els que provenen del comerç just.  
 

                                                           
1 Cicles formatius de grau mitjà i superior, cursos d’especialització, màsters i postgraus.   
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La finalitat principal de fabricació és que els productes es puguin comercialitzar en projectes 

socials de la Mediterrània (mercats solidaris).   

 

 

2.5. Comercialització solidària 

 

Els productes s’ha de poder fabricar a les instal·lacions de Lesbos a partir dels coneixements i les 

habilitats de les persones refugiades, motiu pel qual és imprescindible que no siguin gaire 

complicats de produir i que no requereixin materials i/o eines de fabricació altament 

especialitzats o de difícil accés. 

 

A més a més, el producte ha de tenir visió comercial amb una mirada solidària, és a dir, ha de 

tractar-se d’un objecte d’ús respectuós que pugui ser d’interès per a gent d’arreu (vegeu el 

document «Lesvos Solidarity»). 

 

És per aquest motiu que les propostes han de ser viables i fàcils de posar en pràctica, produir i 

comercialitzar, tenint en compte les capacitats i els recursos del projecte Safe Passage. 

   

Alguns productes, abans de poder-se comercialitzar, han de passar per exhaustius controls 

sanitaris i de seguretat, cosa que en dificulta la producció i comercialització. Per tant, es 

recomana tenir en compte aquest aspecte, ja que es perdrà puntuació en la valoració del criteri 

de viabilitat.   

 

2.6. Informació a disposició de les persones participants 

 

Al web de l’AMB (https://www.amb.cat/web/amb/area-internacional) es pot consultar i 
descarregar la documentació següent:  
 

- Lesvos Solidarity: document sobre la ONG en el qual s’explica el seu objectiu i les 

característiques del taller on es fabricarà el projecte guanyador.  

- Informació sobre les armilles: materials, mides i patrons (annex I). 

- Informació sobre les llanxes pneumàtiques: dinguis (annex II). 

- Informació sobre els materials plàstics i les peces de roba (annex III). 

- Formulari de participació (annex IV). 

 

 

3. PERÍODE DE CONSULTES 

 

Fins al 10 de març es podran fer consultes per correu electrònic: projecteconcursidees@amb.cat. 

 

El dia 16 de març es realitzarà un taller en línia, de participació voluntària, en el qual es farà una 

breu explicació de les accions de l’AMB a l’illa de Lesbos, es presentarà la quarta edició del 

Concurs Social d’Idees i es resoldran els dubtes i les preguntes més freqüents rebuts durant el 

període de consultes. Així mateix, les preguntes i respostes es publicaran al web de l’AMB. 

 

https://www.amb.cat/web/
https://www.amb.cat/web/
mailto:projecteconcursidees@amb.cat
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4. CALENDARI GENERAL 

 

Febrer Aprovació i publicació de les bases de la quarta edició del Concurs  

Fins al 10 de març Període de consultes a través de correu electrònic 

16 de març Taller en línia  

3 de maig Inici de la presentació de projectes 

7 juny, 14.00 h Data de venciment per a la presentació dels projectes 

A determinar Deliberacions del jurat 

A determinar Acte públic d’exposició dels projectes finalistes i mencions dels projectes 

premiats 

 

Les dates pendents de concretar s’anunciaran a través dels canals de comunicació de l’AMB. El 

Servei de Cooperació Internacional es reserva el dret de modificar les dates previstes en el 

quadre anterior si el context així ho demana. 

 

 

5. FORMAT DE LLIURAMENT 

 

La proposta ha de ser original i inèdita. No pot ser una còpia o un plagi d’obres d’altri ni d’obres 

registrades prèviament sota una marca. 

 

Les fases per participar al Concurs es resumeixen en dues accions: 

a. Emplenar el document «Formulari de participació» (annex IV) i introduir-lo en un sobre 

tancat.  

b. Presentar el projecte en format CD o llapis de memòria (USB) i físicament. 

 

L’entrega del sobre i del projecte s’ha de fer presencialment al Servei de Cooperació Internacional 

de l’AMB, abans del 7 de juny a les 14.00 h. 

 

Atenció: en cas que la participació sigui en grup (per parelles), només cal emplenar un formulari 

de participació (annex IV) amb la signatura de totes dues persones. 

 

Les dades personals que consten a la sol·licitud es consideren les úniques dades vàlides a l’efecte 

de notificacions i, si hi ha algun error, és responsabilitat exclusiva de les persones aspirants. 

 

L’adreça del Servei de Cooperació Internacional és la següent: 

 

Carrer 62, n. 16-18, Edifici B, planta baixa – 08040 Barcelona (Zona Franca) 

 

L’horari d’atenció presencial és de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h.  
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Metro: Zona Franca (L10S) 

Autobús: V3, 109, 23, 21 

Bicing  

 
 

Les propostes (els projectes) han d’incloure necessàriament la documentació següent: 

 

1. Sobre tancat amb el formulari de participació (annex IV), que inclourà les dades 

personals i de participació. 

 

2. Un plafó de cartró ploma de 5 mm de gruix, de color blanc i amb mides de 700 × 

500 mm, en format vertical, amb vinil en una cara amb la impressió digital de la gràfica 

explicativa del projecte. 

 

3. Maqueta física del resultat final de la proposta presentada.  

 

4. Presentació, en format PDF, d’una representació (rendering) de la proposta realitzada 

amb programes de dibuix.  

 

5. Arxiu en PDF (en català o en castellà i també en anglès) amb la documentació necessària 

per a la realització del projecte: 

a. Memòria descriptiva 

b. Estudi de viabilitat tècnica i econòmica 

c. Documentació necessària per entendre i realitzar el projecte (plànols, esbossos, 

infografies, etc.) 

 

6. Arxiu en PDF del plafó explicatiu corresponent. 

 

Voluntàriament, es pot presentar un vídeo explicatiu de la proposta (de 2 minuts com a màxim), 

que contingui, almenys, la informació següent: 

 

- Títol del projecte 

- Modalitat escollida i materials utilitzats (en percentatges) 

- Característiques i objectiu (utilitat) 

- Facilitat de producció i possibilitat de comercialització 

 

Es recomana que la persona o persones responsables del projecte no surtin en aquesta gravació. 

Les estratègies tècniques utilitzades per a la realització del vídeo en cap cas es consideraran un 

criteri de valoració del projecte (vegeu l’apartat 9, «Criteris de valoració»), ja que l’objectiu 

d’aquest vídeo és ajudar a comprendre la finalitat de la proposta presentada. 
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El vídeo explicatiu, així com la documentació que s’indica als punts 4, 5 i 6 descrits més amunt, 

en aquest mateix apartat, s’ha de lliurar en un CD o un llapis de memòria (USB) identificats amb 

el títol escollit, de manera que en tot moment es garanteixi l’anonimat. 

 

Per resoldre qualsevol dubte sobre la presentació de la documentació, contacteu amb el Servei 

de Cooperació Internacional de l’AMB al telèfon: 90 223 51 51, de dilluns a divendres, de 09.00 h 

a 14.00 h. 

 

 

6. MOTIUS D’EXCLUSIÓ 

 

No s’admetrà al Concurs cap proposta que compleixi algun d’aquests punts: 

 

1. Que el plafó de presentació no es faci d’acord amb les mides i els materials establerts a 

les bases (vegeu l’apartat 5).  

2. Que el projecte no respecti els valors que transmeten el Servei de Cooperació 

Internacional de l’AMB o la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions 

Unides. 

3. Que la proposta estigui registrada a l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) o a 

l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE). 

4. Que el projecte s’hagi presentat anteriorment en un 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). 

5. Que no es respecti l’anonimat de les persones que hi participen.  

 

 

7. IDIOMA 

 

Els idiomes oficials del Concurs són el català i el castellà, però la documentació que s’especifica 

al punt 5 de l’apartat 5 també s’ha de presentar, necessàriament, en anglès (memòria 

descriptiva, estudi de viabilitat, documentació diversa). 

 

 

8. JURAT 

El jurat estarà format per set persones amb perfils diversos i complementaris, que avaluaran i 

elaboraran un informe amb decisió i vot: 

 Un/a especialista del Servei de Prevenció i Gestió de Residus de l’AMB 

 Un/a especialista del Servei de Cooperació Internacional de l’AMB 

 Una persona representant de l’ONG Lesvos Solidarity 

 Una persona representant d’una entitat que comercialitzi productes solidaris o de 

comerç just, amb presència a l’àrea metropolitana de Barcelona 

 Una persona refugiada a Lesbos, implicada en el procés de producció 

 Dues professionals especialistes de l’àmbit del disseny i l’enginyeria  
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Les deliberacions del jurat es faran de manera independent. 

Un cop el jurat hagi decidit, es farà un acte públic en què s’obriran els sobres que contenen 

l’equivalència entre els títols i els noms dels autors o autores dels projectes. 

Les propostes finalistes i els projectes premiats s’anunciaran de manera pública en l’acte de 

lliurament de premis i al web oficial de l’AMB. Així mateix,  els canals de comunicació de l’AMB 

també difondran l’acte i els resultats. 

Les funcions del jurat són les següents:  

- Acceptar o excloure les propostes presentades, i fer constar a l’acta els motius d’exclusió. 

- Proclamar les propostes finalistes i les propostes premiades. 

- Aplicar els criteris generals i resoldre les incidències o qüestions no previstes de 

qualsevol mena que es puguin plantejar. 

 

La decisió del jurat és inapel·lable. Els premis es podran declarar deserts. 

 

9. CRITERIS DE VALORACIÓ 

 

Les propostes s’escolliran analitzant els aspectes següents: qualitat tècnica, sostenibilitat, 

viabilitat ambiental, social i econòmica i facilitat de producció al taller de Lesbos, i d’acord amb 

els següents criteris: 

 

- Originalitat/creativitat: 10 punts 

- Factibilitat de fabricació: 35 punts 

- Viabilitat comercial i econòmica: 35 punts 

- Consideracions ambientals (mitigació de residus): 15 punts 

- Visibilitat del material d’origen: 5 punts 

 

El jurat determinarà les propostes finalistes i la guanyadora per a cada una de les modalitats (A i 

B).  

 

10. RESULTATS I PREMIS 

 

Se seleccionaran 3 finalistes per a cada una de les modalitats (A i B). D’aquests finalistes, 

s’escollirà una proposta guanyadora per a cada categoria. Lesvos Solidarity premiarà a les 

persones guanyadores amb una visita a Lesbos per conèixer la situació a l’illa, així com els 

projectes que s’hi estan duent a terme. Les persones premiades, visitaran  el projecte Safe 

Passage i interactuaran amb l’equip del taller de confecció per presentar-hi els seus projectes i 

fer un taller pràctic en relació amb el disseny proposat.   
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El premi inclou el viatge i l’allotjament. Les dates del viatge es definiran conjuntament amb 

Lesvos Solidarity, el Servei de Cooperació Internacional de l’AMB i les persones premiades, i 

quedarà vinculat al context actual de pandèmia i a les possibilitats de viatjar així com als requisits 

de gestió de Lesvos Solidarity.  

 

Els projectes finalistes rebran un reconeixement i tothom que hagi participat al Concurs rebrà un 

diploma de participació. 

 

Els projectes no es retornaran a l’alumnat i podran ser exposats. Així mateix, els dissenys que es 

considerin adequats per al projecte que es desenvolupa a Lesbos, se cediran a l’entitat grega 

(vegeu l’apartat 11, «Drets d’autoria»). 

 

Tota la informació relacionada amb el Concurs es divulgarà a través dels canals de comunicació 

oficials del Servei de Cooperació Internacional de l’AMB, així com dels canals oficials de l’AMB. 

 

Així mateix, l’AMB i Lesvos Solidarity es reserva el dret de publicar al seu web (www.amb.cat) i 

(www.lesvossolidarity.org/en/), així com en altres canals de comunicació, la informació 

relacionada amb els treballs guanyadors i finalistes. 

 

En cas que, per qualsevol causa, els guanyadors o guanyadores renunciessin al premi, es lliuraria 

a les persones finalistes per ordre de puntuació obtinguda. 

 

Lesvos Solidarity i el Servei de Cooperació Internacional de l’AMB convocaran a 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  

 

Els autors i autores dels dissenys de les propostes que es presentin al Concurs Social d’Idees 

mantenen els drets d’autoria, 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 de generar-hi un benefici social i també 

reduir l’impacte ambiental a la Mediterrània. 

 

 

12. DRETS D’IMATGE 

 

L’alumnat guanyador i finalista ha d’autoritzar, de manera expressa i irrevocable, l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona a reproduir i fer servir 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 confereixi dret de remuneració o cap 

benefici, amb l’excepció del lliurament del premi guanyat. 

 

http://www.amb.cat/
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Tot l’alumnat participant al 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), informem que les dades de caràcter personal passaran a formar part 

d’un fitxer del qual l’Àrea Metropolitana de Barcelona és responsable. 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 a 

la 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 (c. 62, núm. 16-18, 

edifici A, 08040 Barcelona). 

 

Les dades de caràcter personal facilitades per participar al 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 

Concurs en qualsevol moment, fins i tot d’anul·lar-lo o deixar-lo sense efecte, sempre que hi hagi 

una causa justificada per fer-ho. En tot cas, l’AMB es compromet a comunicar a l’alumnat  inscrit 

en les bases les modificacions o, fins i tot, l’anul·lació del Concurs mitjançant la publicació de la 

informació en la seva pàgina web (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 es 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 al concurs. 
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ANNEX I: ARMILLES SALVAVIDES 

 

               

Imatges del fons del Servei de Cooperació Internacional de l’AMB 

 

Materials de les armilles salvavides 

A la costa de Lesbos hi han arribat armilles salvavides de diferents fabricants i models.  

 

Imatge del banc d’imatges Pixabay   

   

Tot i això, els materials que habitualment s’empren en la fabricació d’armilles salvavides són: 

 Un recobriment exterior de plàstic (i decoració) resistent a l’aigua salada, com ara niló 
recobert de poliuretà, polièster o poliamida. Els colors varien segons el model. Normal-
ment són taronges, vermells, blaus o grisos. 

 Escumes de polietilè o de clorur de polivinil (PVC) a la part interior. Es tracta de materials 
que no absorbeixen l’aigua. 

 Cinturons, cintes d’amarratge i cordons estructurals: han de ser de niló, polipropilè o 
material similar. 



     

12 
 

 Sivelles de metall o de plàstic d’alta resistència. Algunes armilles salvavides disposen de 
cremalleres de metall o plàstic. 

 

Mides 

Les mides més comunes són: 

 Per a infants: 16,6 x 13 x 3,6 cm 

 Per a jovent entre 23-41 kg: 34 x 36 x 7 cm  

 Per a adults:  48 x 43 x 6 cm 

 

Informació sobre el tipus d’armilles salvavides en funció del grau de flotació 

 

 

Patrons 

 

 

Imatge del fons del Servei de Cooperació Internacional de l’AMB 
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Imatge del web http://tusmanualidades.org/tag/chaleco-de-fuerza   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://tusmanualidades.org/tag/chaleco-de-fuerza
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ANNEX II: LLANXES PNEUMÀTIQES/BOTS SALVAVIDES 

 

Les llanxes pneumàtiques (dinguis) són bots inflables que les persones que fugen de conflictes 

utilitzen per arribar estàlvies a l’illa de Lesbos.  

 

  

 
 

          Imatge del banc d’imatges Pixabay 

 

Materials  

 

Els dinguis més utilitzats són fets de materials pneumàtics, perquè pesen poc i presenten facilitat 

de maniobra. Són embarcacions tipus Zodiac.  

 

Es fabriquen amb teixits de PVC o Hypalon (neoprè). Se solen utilitzar més les de PVC, ja que el 

material és més lleuger, econòmic i presenta una resistència superior als rajos UV.  

 

PVC és la sigla amb la qual es denomina el policlorur de vinil, un plàstic que sorgeix a partir de la 

polimerització del monòmer de cloroetilè (també conegut com a clorur de vinil). Els components 

del PVC deriven del clorur de sodi i del gas natural o del petroli, i inclouen clor, hidrogen i carboni. 
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ANNEX III: PLÀSTICS I PECES DE ROBA 

 

Plàstics 

Segons World Wildflife Fund (WWC), entre 70.000 i 130.000 tones de microplàstics (fragments 

de mida inferior als 5 mm) i entre 150.000 i 500.000 tones de macroplàstics (equivalents a 66.000 

camions d’escombraries) acaben al mar Mediterrani i altres mars europeus cada any. 

 

La Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN), en un dels seus estudis, conclou 

que els macroplàstics residuals, resultants d’una mala gestió o de la falta de reciclatge o 

reaprofitament, constitueixen un 94 % del total de plàstics llençats. Així, en l’actualitat els plàstics 

reciclats representen, només, un 6 % dels plàstics consumits a Europa.  

 

La pols dels pneumàtics és la font principal d’abocaments als mars europeus (53 %), seguida de 

productes tèxtils (33 %), microesferes de cosmètics (12 %) i residus de la producció de pèl·lets 

(2 %).  

 

 
 

 
 

Imatges del fons del Servei de Cooperació Internacional de l’AMB 
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Peces de roba 

La gran majoria de peces de roba disponibles per al projecte provenen de donacions. Es tracta 

de peces de roba que la gent no utilitza per diferents motius: són massa grans o massa petites, 

tenen butxaques trencades, cremalleres espatllades, forats, etc. Aquestes peces de roba 

difícilment es poden recuperar, però que sí que es poden reutilitzar per a la fabricació d’un nou 

producte. Així, se’ls dona una segona vida.  
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 ANNEX IV: FORMULARI DE PARTICIPACIÓ   

       

 Indiqueu si hi participeu individualment (1) o en parella (2):   

       

 PARTICIPANT (1)      

 NOM i COGNOMS:    

 DNI:  

 CORREU ELECTRÒNIC:  

 TELÈFON DE CONTACTE:  

 ADREÇA (DOMICILI):  

 POBLACIÓ:  

       

 PARTICIPANT (2)      

 NOM i COGNOMS:    

 DNI:  

 CORREU ELECTRÒNIC:  

 TELÈFON DE CONTACTE:  

 ADREÇA (DOMICILI):  

 POBLACIÓ:  

       

 1. TUTOR/A          

 Si teniu tutor o tutora, indiqueu les seves dades:  

       

 NOM i COGNOMS:    

 CORREU ELECTRÒNIC:  

 TELÈFON DE CONTACTE:  

       

 2. TÍTOL DEL PROJECTE        

 Indiqueu el títol del projecte:     

       

     

       

 3. MODALITAT ESCOLLIDA  

 Indiqueu la modalitat escollida: 
 

 

 

 

 Modalitat A Modalitat B     

         

       

 4. ESCOLA/UNIVERSITAT        

 
Indiqueu el nom de la vostra escola o universitat i els estudis que hi curseu: 

 

 

 

 ESCOLA:  

 TITULACIÓ:  

       

 
Declaro que conec i accepto la totalitat del contingut de les bases publicades a aquest efecte. 
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 Signat, data (participant 1)  Signat, data (participant 2)  
       

       

       

       

 Signat, data (tutor/a)     

       

       

       

       

 INSTRUCCIONS PER EMPLENAR L'ANNEX       

 * Empleneu només les cel·les ombrejades.    

 * Heu de signar electrònicament o amb un bolígraf blau.   

 * La introducció de dades falses suposarà l’exclusió del concurs.   
 


