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Més informació:

Bases
de participació

• Que les solucions proposades siguin tan personalitzades i
personalitzadores con sigui possible, amb la finalitat
d’aconseguir l’autonomia i la millora de la qualitat de vida
de les persones amb discapacitat.

• Que tinguin en compte també les condicions de vida de les
persones no discapacitades que sovint conviuen amb els
discapacitats sota el mateix sostre o que gaudeixen d’uns
mateixos equipaments.

• Que els avenços que s’assoleixin per a persones amb
discapacitat acabin beneficiant el col·lectiu social.

• Que en les solucions proposades es tingui cura del disseny,
de manera de que, a més de ser funcionals, donin una
resposta estèticament harmònica a les necessitats de les
persones amb discapacitat.

• Que siguin solucions flexibles, adequades a l’evolució del
discapacitat en el decurs dels anys i que prevegin unes
preinstal·lacions que permetin adaptar l’habitatge o
l’equipament a les necessitats futures.

• Que vagin acompanyades d’una memòria explicativa adreçada
a afavorir un canvi de mentalitat que ajudi a enderrocar les
barreres de comunicació de l’usuari amb el seu entorn.

• Que facin ús de les noves tecnologies.

   10. Lliurament de premis
El veredicte del Jurat es farà públic en el transcurs d’un acte
que tindrà lloc el mes de novembre del 2007, amb motiu del
Dia Internacional de la Discapacitat, en un lloc i hora que es
comunicarà oportunament a tots els participants.

El Jurat seleccionarà les candidatures finalistes a cada modalitat,
les quals rebran un diploma acreditatiu. Entre les candidatures
finalistes atorgarà els següents premis:

• Un premi únic de 15.000 €
   al millor projecte d’investigació presentat
• Un premi únic de 6.000 €
   al millor projecte d’aplicació presentat

Els Premis s’atorgaran per majoria de vots, i podran ser declarats
deserts a criteri del Jurat. La decisió del Jurat serà inapel·lable.
La Fundació Salas per l’accessibilitat, en funció de la qualitat
dels projectes presentats, i un cop escoltat el veredicte del
jurat, podrà determinar la concessió d’accèssits a ambdós
premis o atorgar premis ex-aequo en qualsevol de les categories.

   9. Premis

   11. Publicació
Els projectes premiats seran difosos per tots els mitjans a l’abast
de la Fundació Salas per l’accessibilitat.

   12. Acceptació de les bases
La participació en aquesta convocatòria implica automàticament
la plena i total acceptació de les presentats bases.
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Presentació
La Fundació Salas per l’accessibilitat fa una convocatòria oberta
a totes les persones físiques o jurídiques que hagin fet o tinguin
en curs un projecte de millora de la qualitat de vida de les
persones amb discapacitat, o que hagin elaborat projectes
d’investigació pura o aplicada, o que hagin fomentat l’
implementació de projectes ja desenvolupats de solucions
d’accessibilitat en l’àmbit de l’habitatge i la tecnologia aplicada
a l’habitatge, per a persones amb discapacitat. L’autoria del
treball pot ser individual o col·lectiva.

   1. Objectiu

Les modalitats dels premis són:
1. Investigació: Es premiaran aquells projectes orientats a
investigar alternatives tècniques de solucions d’accessibilitat
en l’àmbit de l’habitatge i la tecnologia aplicada a l’habitatge
per a persones amb discapacitat. Aquestes projectes hauran
d’estar desenvolupats com a mínim en un 80%.
2. Aplicació: Es premiaran les aplicacions pràctiques de projectes
ja dissenyats teòricament, i que compleixin els objectius dels
premis.

   2. Temàtica

Els projectes que es presentin al concurs han de ser inèdits,
raó per la qual s’haurà d’adjuntar una declaració expressa que
així ho manifesti.
La mera presentació del projecte comporta el consentiment de
l’autor a la seva publicació i difusió per part de la Fundació
Salas per l’accessibilitat, i, si resultés premiada, el compromís
d’abstenir-se de publicar-lo d’una manera independent sense
autorització de la citada Fundació, durant un any des de la data
de publicació dels premis, en contraprestació del premi atorgat.
Això no obstant, aquest dret de difusió no exclusiu no implica
cap dret sobre la propietat intel·lectual dels projectes.
Únicament s’admetran els treballs redactats en català o castellà.
Els projectes no seleccionats per al premi quedaran a la disposició
dels seus autors i autores a la seu de la Fundació.

   3. Condicions

El termini de recepció de les sol·licituds serà entre els dies 1
de juny i 21 de setembre del 2007 (excepte el mes d’agost)
a les dues del migdia, acceptant-se com a vàlids tots aquests
treballs quin mata-segells estiguin dins d’aquestes dades.
S’acceptaran també enviaments anticipats per correu electrònic,
però caldrà enviar el treball en els suports físics indicats, requisit
imprescindible per poder optar al premi.
S’haurà d’omplir una fitxa de pre-inscripció que es podrà descarregar
de la web de la Fundació Salas per l’accessibilitat  enviar via Internet
o via fax, en una data anterior al lliurament dels treballs.

   4. Termini

Els projectes es presentaran a la seu de la Fundació Salas per
l’accessibilitat (Rambla 221, 08202 Sabadell) fent constar
expressament en quina de les dues modalitats desitja participar.
Amb la sol·licitud s’adjuntarà la següent documentació:
• Fitxa d’inscripció del projecte en un sobre tancat que inclogui:

- Nom del projecte, nom i cognoms del postulant, telèfon
i correu electrònic de contacte i adreça postal del postulant.
S’ha d’incloure la declaració expressa que el projecte és inèdit.

• Memòria explicativa del projecte, en format PDF i lliurada
en cd-rom amb un màxim de deu pàgines en format A4 a
una cara, que inclogui els següents apartats:
- Nom del projecte
- Descripció de la situació que es planteja resoldre
- Justificació de la importància d’abordar aquella situació
- Descripció del projecte d’accessibilitat
- Avantatges del projecte
- Annexos (es valorarà presentació d’un prototip, si el projecte
  ho requereix).

• Plànols en format A3 on es presenti gràficament el projecte
de solució., lliurats també en format PDF.

• Es permet el lliurament de material addicional (memòries,
gràfics, plànols, etc.) en el cd-rom, per a ampliació de la
informació.

• S’hauran de presentar tres exemplars del projecte (tres cd-
rom). més els annexos en paper que el concursant cregui
necessaris, també per triplicat.

   5. Sol·licituds i documentació

Si la sol·licitud no reuneix els requisits assenyalats o s’observa
que falta alguna documentació, es requerirà a l’aspirant que,
en el termini de deu dies finalitzat el període de presentació
de sol·licituds, esmeni la falta o presenti els documents
preceptius, advertint que, si no ho fa en aquest termini, se’l
tindrà per desestimat i s’arxivarà la instància de sol·licitud.

   6. Esmena de sol·licituds

El Jurat serà presidit pel president de la Fundació Salas per
l’accessibilitat i estarà format per personalitats de reconegut
prestigi social dins l’àmbit de les persones amb discapacitat,
així com per professionals de d’urbanisme, l’arquitectura,
l’enginyeria, la gestió pública, la comunicació i les polítiques
socials (per ampliar la informació dels membres del jurat, si us
plau consulteu la nostra web).

   7. Jurat

Els criteris de base per a valorar les candidatures seran:
• Que el projecte sigui el resultat de la tasca conjunta d’un

equip professional interdisciplinari (arquitectes, enginyers,
dissenyadors, metges, especialistes en el tipus de discapacitat
escollida, a més de les persones a les quals es destinarà, etc.).

   8. Procediment de selecció

Bases de participació
La Fundació Salas per l’accessibilitat

convoca la tercera edició dels «Premis
Accés» per distingir aquells projectes
d’investigació i aplicació de solucions
d’accessibilitat en l’àmbit de l’habitatge
que afavoreixin les condicions d’autonomia
i vida independent de les persones amb
discapacitat, ja sigui mitjançant solucions
d’arquitectura, d’enginyeria, de disseny
industrial, d’ergonomia, de tecnologia
aplicada, etc., que aportin una millora de
la qualitat de vida de les persones amb
algun tipus de discapacitat.

S’entén que hi ha discapacitat, quan
el resultat de la relació entre una persona
amb unes determinades característiques
físiques, psicològiques i/o mentals, les
condicions de l’entorn en què aquesta es
mou, i l’actitud amb què aquella persona
l’afronta, limiten el desenvolupament
normal d’algunes activitats de la seva vida
quotidiana.

Des d’aquest marc, aquests premis
han de pressuposar l’afavoriment de les
condicions d’autonomia, privacitat,
sociabilitat i lleure de les persones
discapacitades, així com la pràctica de
les seves creences, a través d’habitatges
accessibles, flexibles, i on es conjuguen
d’una manera coherent el disseny per a
tots i el disseny personalitzat. Així mateix,
els projectes que es presentin hauran de
considerar les diverses modalitats d’unitats
de convivència que coexisteixen en
l’actualitat.

Els premis van dirigits a totes les
persones físiques o jurídiques, que hagin
fet o tinguin en curs un projecte de millora
de la qualitat de vida de les persones amb
discapacitat.


