CONVOCATÒRIA DEL CONCURS INTERNACIONAL
“CREACIONS ARTÍSTIQUES MOBILE WEEK BARCELONA 2018”
BASES DEL CONCURS
1. Context
La Fundació Mobile World Capital Barcelona Foundation (en endavant, “MWCapital”) és una fundació
del sector públic constituïda l’any 2012 pel Ministeri d’Industria, Energia i Turisme, la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Fira Internacional de Barcelona i GSMA Ltd. La Fundació es
regula per les disposicions de la Llei 4/2008, del 24 d’Abril, del llibre tercer del Codi Civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, els seus estatuts i demés disposicions legals que siguin
aplicables.
MWCapital impulsa la transformació mòbil i digital de la societat, ajudant a millorar la vida de les
persones a nivell global. Amb suport públic i privat, MWCapital treballa en tres àrees: la capacitació
de noves generacions, professionals i ciutadans en l’ús de tecnologies digitals; la transformació
digital d’indústries i serveis, i l’acceleració de la innovació a través de l’emprenedoria de base digital.
Col·lectivament, els programes i iniciatives de la fundació estan transformant positivament l’educació,
la indústria i l’economia.
MWCapital impulsa una setmana de reflexió oberta entorn a la transformació digital a Barcelona
vinculant l’art, la ciència i la tecnologia: la Mobile Week Barcelona. Tindrà lloc la setmana just abans
del Mobile World Congress 2018, entre el 17 i el 24 de febrer de 2018.
S'han
●
●
●
●
●

definit

els

següents

objectius

per

a

aquesta

convocatòria.

Generar debat a través de l'art sobre la transformació digital i el seu impacte en la nostra
societat.
Acostar a la ciutadania els valors de la innovació científica i tecnològica a través de l'art.
Connectar el coneixement creatiu amb la societat a través de projectes artístics.
Oferir una plataforma de difusió del treball per a artistes emergents o ja consolidats, de
diferents generacions i en qualsevol disciplina.
Crear una exposició col·lectiva d'accés gratuït amb la implicació de diversos agents i
equipaments públics i privats.

Aquesta setmana es presenta com una oportunitat per debatre sobre els reptes, límits i oportunitats
de la transformació digital. Es pretén que sigui un punt de trobada entre el món de l’emprenedoria, la
indústria digital, el del pensament i les indústries creatives (universitats, art, ciència...) i tota la
ciutadania.
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El projecte es farà a més de 70 equipaments culturals i científics, espais d’innovació, centres de
recerca, universitats, etc. de tota la ciutat. Tots ells cediran els seus espais de forma gratuïta, doncs
es pretén que qualsevol ciutadà pugui participar de totes les activitats durant aquella setmana, que
seran de lliure accés.
La setmana es dividirà en 3 activitats principals:
1. Talks: un programa de converses, conferències, entrevistes consecutives durant la setmana
a equipaments culturals, científics, universitaris i socials de Barcelona. A cada talk hi participaran
emprenedors, artistes, catedràtics, pensadors, creadors, científics que reflexionaran al voltant
dels hot topics.
2. Gallery: un programa d’activitats que tindrà com a principal eix l’exposició de 10 artistes per
reflexionar sobre l'impacte de la transformació digital en la nostra societat, basada en la temàtica
de la propera edició: El Futur Quotidià.
3. Lab: un programa d’activitats que inclou workshops per un públic aficionat i curiós, com per
a un públic més expert; experiències participatives i inclusives, rutes inspiradores pels 10
districtes de la ciutat. Tindran lloc en espais de creativitat, innovació, cultura digital, tecnologia i
pensament de tota la ciutat.
2. Entitat organitzadora
L’entitat organitzadora d’aquest concurs és la Fundació Mobile World Capital Barcelona Foundation,
amb domicili a Barcelona (08018), carrer Roc Boronat 117, 3ª planta i amb CIF G-65760431, inscrita
en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.717, referida en aquest
document com a “MWCapital”.
3. Requisits i condicions de participació
Aquest concurs té àmbit internacional, de manera que poden participar en el mateix, gratuïtament,
totes aquelles persones que siguin majors de 18 anys.
Cada participant haurà de presentar una (1) proposta conceptual artística inspirada en una reflexió
sobre l'impacte de la transformació digital en la nostra societat i basat en la temàtica d'aquesta edició
de la Mobile Week Barcelona: ‘El Futur Quotidià’. Es valorarà de forma positiva la integració de la
ciència i/o la tecnologia en el desenvolupament de l’obra, i podrà pertànyer a qualsevol de les
següents disciplines artístiques:

●
●
●
●
●
●
●

Lletres
Arts Escèniques
Video-art
Cinema
Pintura
Escultura
Música
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●
●
●
●
●
●

Fotografia
Art urbà
Art Digital
Arquitectura
Animació
Disseny

Els participants hauran de ser els autors de les propostes conceptuals artístiques presentades, així
com de les obres finalment lliurades. Això significa que, mitjançant l’acceptació de les presents
bases, els participants garanteixen a MWCapital que les propostes conceptuals artístiques que
presentin i, conseqüentment, les obres que lliurin en el supòsit de resultar guanyadors:
1. Són úniques i originals.
2. No s’han presentat en paral·lel a d’altres concursos.
3. No han estat ni exposades ni premiades en cap altre certamen o exposició.
4. No infringeixen drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers i, en particular, no
contenen marques comercials, exonerant de qualsevol tipus de responsabilitat a
MWCapital davant d’eventuals reclamacions de tercers per aquest motiu.
MWCapital es reserva el dret a no admetre aquelles propostes conceptuals artístiques que, segons el
seu criteri, no compleixin amb els requisits i condicions de participació establerts en les presents
bases o tinguin un contingut ofensiu, insultant, injuriós, obscè, censurable, venjatiu, immoral,
agressiu, amb contingut sexual, racista, difamatori o que, de qualsevol altra manera, fereixi la
sensibilitat de les persones o inciti a conductes violentes, discriminatòries o contràries als usos
socials.
Aquelles obres incorporades en suport físic no podran tenir unes mesures superiors a 2mx2m (alçada
i amplada) i es lliuraran signades al dors, on figurarà clarament el nom i cognoms del participant
(autor) amb expressa indicació del seu títol.
4. Mecànica de participació
La participació en el concurs es durà a terme exclusivament a través d’internet. Els participants
s’hauran d’inscriure a través del formulari habilitat a la web mweekbcn.com, per a la qual cosa hauran
d’acceptar no només la política de privacitat de l’esmentada pàgina web sinó també les presents
bases.
El termini de participació comença el dilluns 6 de novembre de 2017 a les 00.00 hores fins el dilluns
4 de desembre de 2017 a les 00.00 hores. No s’acceptarà cap proposta fora d’aquest període.
MWCapital es reserva el dret a ampliar aquest període si ho considera oportú.
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Els participants hauran de presentar una proposta conceptual artística inspirada en una reflexió sobre
l'impacte de la transformació digital en la nostra societat i en la temàtica de d'aquesta edició de la
Mobile Week Barcelona: El Futur Quotidià, proporcionant tota la informació continguda en el formulari
d’inscripció, és a dir:

●
●
●
●
●
●
●
●

Nom i cognoms
Número de DNI o targeta de residència.
Adreça postal actualitzada
Correu electrònic
Telèfon de contacte
Currículum acadèmic i professional complet, indicant la trajectòria professional del
participant.
Breu biografia del participant (màxim 200 paraules)
Fitxa tècnica de l’obra i descripció del projecte, amb expressa indicació de:
○ Títol
○ Disciplina artística a la qual pertany
○ Descripció del projecte i concepte artístic (màxim 300 paraules)
○ Tags relacionats
○ Objectius (màxim 200 paraules)
○ Capacitat del projecte per contribuir a una reflexió sobre l'impacte de les tecnologies
digitals en el nostre futur quotidià (màxim 200 paraules)
○ Resultats esperats (màxim 200 paraules)
○ Tècnica utilitzada
○ Metodologia (màxim 100 paraules)
○ Calendari i pla de treball
○ Indicacions per a l’exhibició de l'obra (màxim 100 paraules)
○ Mesures reals. Les dimensions màximes d’obres físiques seran 2x2x2m.

Un cop tramesa la proposta online, els participants rebran un missatge de confirmació de la seva
inscripció al concurs mitjançant correu electrònic a l’adreça que hagin facilitat en l’esmentat formulari.
Les dades a què es refereix el formulari s’han d'omplir obligatòriament, ja que d'altra manera la
proposta no es podrà tramitar.
Entre el dilluns 4 de desembre de 2017 a partir de les 00:00 hores i el dimecres 13 de desembre de
2017 fins les 12:00 hores, el jurat del concurs valorarà les propostes conceptuals artístiques
presentades conforme als criteris de valoració continguts a la clàusula 5 a efectes de determinar
quins son els deu (10) participants guanyadors i, per tant, mereixedors del premi a què es refereix la
clàusula 6.
El divendres, 15 de desembre de 2017, a partir de les 12.00 hores, aquells participants que hagin
esdevingut guanyadors del concurs rebran un correu electrònic a l’adreça que haguessin facilitat en
el esmentat formulari, on se’ls comunicarà que la seva proposta ha estat una de les guanyadores i
se’ls demanarà que es posin a treballar en les seves obres artístiques.
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Les obres artístiques hauran d’estar a disposició de ser lliurades per a la seva la instal·lació el dilluns,
12 de febrer de 2018, a partir de les 9:00h.
L’artista es farà càrrec del trasllat i la instal·lació de l’obra, amb l’ajuda i coordinació de l’equip de
producció de Mobile Week Barcelona.
Les despeses de transport (tant de l'enviament com de la devolució), l'embalatge i l'assegurança van
a compte i risc de l'artista.
A efectes del seu lliurament, les obres artístiques hauran d’estar degudament embolcades i
l’embolcall haurà de ser rígid de tal manera que permeti una obertura i tancament fàcil i que pugui ser
reutilitzat per al seu trasllat i posterior devolució.
MWCapital no serà responsable, en cap cas, de pèrdues, deterioraments o qualsevol altre accident
que puguin patir les obres artístiques durant el transport, manipulació i exposició o degut a un
embolcall inadequat.; no obstant això, posarà la màxima cura en la seva conservació durant el
període de recepció i devolució. Es recomana que els participants guanyadors subscriguin una
assegurança que cobreixi l'obra artística.
MWCapital no es farà càrrec de l’emmagatzematge de les obres artístiques durant el període en què
aquestes no estiguin exposades al públic, per la qual cosa les retornarà als seus autors un cop
conclòs el període d’exposició. Els autors hauran d’estar en disposició d’entregar de nou les obres
per a futures exposicions, en estat òptim de conservació, durant el termini màxim de 13 mesos a què
es refereix la clàusula 7. Cada cop que hi hagi una nova exposició, MWCapital avisarà als
participants guanyadors amb una antelació de quinze (15) dies.
5. Jurat i criteris de valoració
El jurat estarà format per personalitats reconegudes en l’àmbit de l’art, la ciència i la tecnologia , i actuarà
amb llibertat i discrecionalitat. El seu veredicte serà inapel·lable.
Els criteris de valoració de les propostes conceptuals artístiques, que es puntuaran entre 1 i 10 punts,
tindran en compte el següent:
1.
2.
3.
4.
5.

Qualitat i interès de la proposta presentada.
L’ integració de ciència i/o tecnologia en el desenvolupament de l’obra artística

Creativitat
Originalitat de la proposta
Contribució al repte plantejat (contribuir a una reflexió sobre l'impacte de les tecnologies
digitals en el nostre futur quotidià)
6. Funció didàctica i impacte social de l’obra
7. Trajectòria formativa i professional de l’artista
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6. Premis
Cadascun del deu (10) participants guanyadors rebrà un premi consistent en un total de MIL EUROS
(€1.000).
Cadascun del deu (10) participant guanyadors rebrà un reemborsament de fins a QUATRE-CENTS
EUROS (€400) en concepte de despeses en material per l’elaboració de la peça presentada. Totes
les despeses relacionades s’hauran de justificar mitjançant tiquets o factura de compra.
Aquests premis son considerats rendiments del treball de conformitat amb l’article 17 de la Llei
35/2006, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: “(…) tindran la consideració de
rendiments del treball: (…) Els rendiments derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o
científiques, sempre que es cedeixi el dret a la seva explotació”. Per tant, estan sotmesos a retenció
de IRPF del 21% segons el Decret Llei 20/2012, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i
de foment de la competitivitat.
Per poder cobrar el premi, els guanyadors hauran d’acreditar davant de MWCapital trobar-se al
corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social i amb Hisenda.
La presentació de la documentació indicada en el paràgraf anterior és un requisit imprescindible. Si
no s'ha lliurat en un termini de quinze (15) dies des que MWCapital ho requereixi, s'entendrà que es
renuncia a l'import del premi.
El pagament dels premis i el reemborsament es farà mitjançant transferència bancària al compte
corrent que designin els participants guanyadors en un termini no superior a trenta (30) des de la data
de presentació de la documentació a què es refereix el paràgraf anterior.

7. Propietat intel·lectual
Tots els drets de propietat intel·lectual sobre les propostes conceptuals artístiques presentades pels
participants a través de la web així com sobre les obres o creacions artístiques finalment lliurades
corresponen exclusivament als seus autors. De fet, MWCapital reconeixerà en tot moment l’autoria
de les obres dels participants guanyadors.
Mitjançant l’acceptació de les presents bases, els participants guanyadors consenteixen la cessió a
MWCapital del dret de comunicació pública sobre les seves obres artístiques a efectes de la seva
exposició ubicada als emplaçaments que MWCapital consideri oportú, durant un termini no superior a
13 mesos a comptar des del darrer dia del Mobile World Congress 2018.
Transcorregut aquest termini, MWCapital retornarà les obres als seus respectius autors i cessarà en
l’exercici dels drets de propietat intel·lectual atorgats. Els autors hauran de recollir les obres en un
termini de 7 dies a partir de la comunicació de finalització de l’acord de cessió.
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8. Drets d’imatge i altres aspectes legals
Mitjançant l’acceptació de les presents bases, els participants que esdevinguin guanyadors del
concurs autoritzen a MWCapital per tal que pugui reproduir i comunicar públicament, total o
parcialment, de forma directa o per compte de tercers, sense cap limitació geogràfica ni temporal, la
seva imatge, com a conseqüència de la producció d’un vídeo, en format making off, que capti el
procés de creació de les seves obres.
En tot cas, les facultats a què es refereixen els apartats anteriors respondran sempre a finalitats
derivades de la “Mobile Week Barcelona”, mai seran de caràcter comercial (sense remuneració), i
s’exerciran sempre en un marc de compromís, respecte i ètica professional.
Totes les facultats i atribucions atorgades en matèria de drets d’imatge s’emeten a títol gratuït, sense
limitació geogràfica o temporal de cap tipus, i amb estricte sotmetiment a les finalitats descrites en
aquest document.
9. Protecció de dades
S'informa als participants que les dades personals que facilitin mitjançant el formulari d’inscripció al
concurs s’incorporaran a un fitxer degudament inscrit davant l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades, anomenat “Contactes” propietat de la Fundació Mobile World Capital Barcelona Foundation,
que té la consideració de Responsable del Fitxer, als efectes de la Llei 15/1999, de 13 de desembre,
de Dades de Caràcter Personal.
La finalitat per a la qual es tractaran aquestes dades és la d'atendre i gestionar la sol·licitud de
participació al present concurs, gestionar la relació amb els participants guanyadors en el marc del
concurs i enviar comunicacions comercials per mitjans electrònics en el marc de la “Mobile Week
Barcelona” així com de programes i iniciatives de MWCapital.
En qualsevol moment, els participants poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació
o oposició mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça lopd@mobileworldcapital.com,
amb l’assumpte “Drets ARCO – Mobile Week Barcelona” o mitjançant correu ordinari adreçat al
Departament Legal de la Fundació Mobile World Capital Barcelona Foundation, aportant fotocòpia del
DNI o document equivalent.
Així mateix, s’informa als participants que, mitjançant l'acceptació de les presents bases, accepten la
cessió de les seves dades per part de MWCapital a l'empresa APORTADA COMUNICACIÓ, SL, que
tindrà la consideració d’encarregat de tractament en la mesura en què podrà accedir i tractar les
seves dades per compte de MWCapital amb motiu de la prestació del servei de gestió i organització
del concurs, incloent la gestió de la inscripció al mateix i la remissió de comunicacions no comercials
per mitjans electrònics en el marc. En tot cas, el tractament de les dades es cenyirà a les instruccions
que en tot moment li doni MWCapital.
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Les dades d'aquesta empresa són les següents:
APORTADA COMUNICACIÓ
Pl. Francesc Macià, núm. 5 Entlo.
08021 Barcelona
CIF: B62934682
El participant garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui, i es compromet a
mantenir actualitzades les mateixes durant el període de durada de la convocatòria, essent
responsable de tots els danys i perjudicis ocasionats a MWCapital o a tercers com a conseqüència de
l'aportació de dades incompletes, inexactes o falses.

10. Acceptació de les bases
La participació en aquest concurs comporta la plena acceptació de les presents bases sense
excepció, restant els participants obligats al seu estricte compliment en tot moment.
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