La llum de la vida, 30 anys al costat dels nens malalts
Elisava Alumni Solidari: Col·laboració amb la Fundació Enriqueta Villavecchia

1.- Projecte
Elisava Alumni i la Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia han acordat col·laborar
en el disseny d’una lluminària per incloure en el concert commemoratiu del 30è aniversari
d’aquesta Fundació, a través de la iniciativa Elisava Alumni Solidari.
Des de 1989, la Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia treballa per millorar la
qualitat de vida dels nens i joves malalts de càncer o altres malalties greus, i per donar suport a
les seves famílies.
Amb motiu del 30è aniversari de la Fundació es celebra un concert commemoratiu a la Basílica
de la Sagrada Família amb el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana.En un moment del
concert, un nen solista, integrant del Cor Infantil del Palau de la Música, interpretarà una
cançó en representació de tots els nenes i nenes malalts. En aquest moment, tots els assistents
al concert encendran una llum, en record i en homenatge a tots els nenes i nenes als que la
Fundació ha acompanyat al llarg de 30 anys. La llum s’encendrà com a símbol de vida i estarà
ubicada dins d’una lluminària, repartida abans a tots els assistents, i que haurà estat feta a ma
per famílies, nens i joves als hospitals i domicilis, voluntaris i col·laboradors de l’entitat

2.- Informació general
2.1.- Briefing


OBJECTIU: Disseny d’una lluminària



PÚBLIC: Assistents a l’acte commemoratiu: nens, joves i les seves famílies, voluntariat,
col·laboradors, autoritats, representants d’hospitals i altres entitats, patronat de la
Fundació, etc. (Aforament: 2350 pax.)



CARACTERÍSTIQUES
-

Fàcil de realitzar per a totes les edats, des de nens/es (amb l’ajuda d’un adults) a
adults.
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-

Baix cost.

-

Materials de suport i difusors: papers i/o cartolines de tot tipus que tinguin
acabats escaients i que permetin deixar passar la llum. Fàcilment manipulables i
que admetin tractaments de tall, plegat i estampat.

-

La font de llum consistirà en una micro-espelma led amb interruptor i bateria
(veure model a continuació).
Mides:


Alçada, inclosa flama: 4,5 cm



Diàmetre: 3,5 cm

A Elisava Alumni disposem d’algunes mostres que podeu passar a recollir si és del
vostre interès. En repartirem fins a exhaurir les existències, us recomanem que
ens contacteu abans de venir.

2.2.- Dates clau
Publicació de la convocatòria
Entrega de propostes fins el
Reunió del jurat i selecció de propostes
Anunci de les propostes seleccionades*

11 de març de 2019
31 de març de 2019 a les 12 de la nit (CET)
Setmana del 1 d’abril de 2019
Setmana del 1 d’abril de 2019

* La proposta seleccionada s’anunciarà a través del web d’ELISAVA (www.elisava.net).
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2.3.- Perfil dels participants
Aquesta acció solidària està oberta a els estudiants d’ELISAVA (grau, màster o postgrau) i a la
comunitat Alumni.

2.4.- Requisits de participació
-

Complir el calendari establert enaquest document.

-

Que la proposta que es presenti compleixiallò establert en el briefing (punt 2.1
d’aquest document).

-

El/la dissenyador/a guanyador/a cedeix els drets de realització de la proposta per
aquest i altres actes de la Fundació E. Villavecchia que sempre seran sense ànim de
lucre.

Les propostes presentades han de contenir la següent informació:
-

Biografia/presentació del dissenyador/a o equip.

-

Fitxa tècnica: breu descripció, mesures, materials, proposta de muntatge.

-

Fotografia del prototip (arxiu jpg).

i s'han d'enviar en format DIN A3 al mail alumni@elisava.net indicant ELISAVA ALUMNI – F.
VILLAVECCHIA en l’assumpte del mail.

3.- Valoració de les propostes
Les propostes rebudes en temps i forma tal i com estableixen aquestes bases seran valorades
per un comitè format per: la responsable de voluntariat de la Fundació Enriqueta Villavecchia,
un/a voluntari/a, un nen/a o jove i un/a pare/mare d'un nen/jove, un/a col·laborador/a de la
Fundació, un/a representant d’Elisava i un/a representant de la Junta & Consell Assessor
d’Elisava Alumni.

Les propostes rebudes s’avaluaran en relació als següents criteris:
-

Que compleixin amb tots els requeriments plantejats.

-

Que la forma obtinguda d’ajuntar la font de llum i el difusor permeti fer un gest senzill
i molt emotiu.

-

Que estalviï recursos i permeti obtenir un resultat molt expressiu d’acord amb el
propòsit de l’acte.
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El disseny seleccionat, en cas que es proposi alguna millora, comptarà amb l’assessorament
per part d’un expert. El/la dissenyador/a de la proposta seleccionada, es compromet a
participar activament en aquesta fase de millora i seguiment.

4.- Accions de comunicació i de divulgació
ELISAVA, Elisava Alumni i la Fundació Enriqueta Villavecchiaes reserven el dret d’utilitzar la
documentació deles propostes seleccionades per accions de comunicació i divulgació així com
per poder promoure futures edicions d’aquesta convocatòria o altres de relacionades.
Acceptant participar en aquesta convocatòria, els/les dissenyadors/es accepten implícitament
d’autoritzar a ELISAVA, Elisava Alumni i la Fundació Enriqueta Villavecchiaa publicar en
diversos formats i diversos canals el material de comunicació relacionat amb les propostes
seleccionades.
El disseny seleccionat (projecte guanyador) el produiranfamílies, nens i joves als hospitals i
domicilis, voluntaris i col·laboradors i s’entregarà a tots els assistents del concert
commemoratiu del 30è aniversari de la Fundació.
El/la dissenyador/a guanyador/a serà mencionat durant l’acte i el seu nom apareixerà en el
programa de ma, que s’entregarà a tots els assistents.
El/la dissenyador/a serà convidat/da a assistir al concert commemoratiu de la Sagrada Família.

5.- Dades de contacte
Bàrbara Mayoral - Elisava Alumni
ELISAVA - Escola Universitària de Barcelona - Disseny i Enginyeria
La Rambla 30-32 - 08002 Barcelona, T+(34) 933 174 715
Mail: alumni@elisava.net
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