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1. CONTEXT
Els premis de l’Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya (AJAC) van néixer l’any 1996 amb el propòsit
de mostrar a la societat el potencial i l’elevada qualitat de la feina dels joves arquitectes i, alhora, amb la
finalitat de proporcionar a aquests professionals emergents una bona difusió de la seva feina.
Aquests premis se celebren biennalment, alternant la convocatòria dels mateixos, amb un any sencer en
què l’agrupació es dedica a fer difusió dels guanyadors mitjançant la publicació de totes les propostes
premiades, una exposició itinerant acompanyada i el cicle d' “Inexperiències”, on cada un dels premiats
té l'oportunitat d’exposar la seva feina davant el públic assistent, amb la finalitat de generar un debat
molt proper entre el conferenciant i els oients.
Enguany els premis AJAC arriben a la seva dotzena edició després de 24 anys d’història. Com a agrupació
ens sentim molt orgullosos de comprovar com any rere any hem aconseguit l’objectiu d’actuar com a
plataforma de llançament de nous talents que han tingut l’oportunitat d’avançar en la seva carrera
professional; i que, anys després, s’han acabat consolidant com a professionals de referència per aquells
que tot just s’inicien en el món de l’arquitectura.
Novament, busquem un/a col·laborador/a especialitzat/da (o equip) per dur a terme la tasca del
disseny de la publicació.

2.

PUBLICACIÓ PREMIS AJAC XI

Enguany, el catàleg/llibre dels guanyadors d’aquesta edició, premis AJAC XII, serà una edició en paper.
Constarà d’unes 200 pàgines i recollirà tots els premis de les diferents categories. El format serà el que triï
el guanyador/a o l’equip guanyador. Es realitzarà una tirada en paper, però caldrà preparar un arxiu per
la seva visualització en format web. No caldrà entregar un arxiu especial per a tauletes i altres dispositius
(tipus epub), sinó que es demanarà un arxiu pdf que pugui ser visualitzat amb ISSUU o un servei similar.
La tirada en paper serà d’aproximadament 300 unitats.
Les feines de l’equip guanyador consistiran en:
- Esborrany del disseny de la publicació. Aquesta fase inclourà reunions amb la junta de l’AJAC o
un membre representant d’ella, per a acordar el disseny final de la publicació.
- Redacció del llistat de material a disposar de cada equip guanyador. Un/a coordinador/a de
l’AJAC gestionarà la rebuda de material per part dels guanyadors en funció del concepte del llibre
i la documentació que decideixi incloure el/la guanyador/a.
- Disseny de la publicació completa.
- Tasques de coordinació de la producció amb la impremta.
- Gestió de la impressió amb la impremta seleccionada per l’AJAC: entrega de l’arxiu necessari
per la impressió i tria dels acabats -paper i tipus d’enquadernació.- En cas que es realitzi el format digital, caldrà entregar l’arxiu en pdf per al format web.
La impressió del llibre es realitzarà dins dels 6 mesos posteriors a l’anunci de l’equip seleccionat.
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Els honoraris de la col·laboració venen marcats per l’AJAC i són de 1.322 € IVA exclòs (1600€ amb IVA). El
pagament es realitzarà a la finalització de la feina.

3.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I CRITERIS D’EXCLUSIÓ

Les condicions que es demanen a tots els interessats són:
- Que tingui/n experiència en el disseny de publicacions. (*)
- Que es comprometi/n a coordinar la producció de l’edició en paper amb una impremta escollida
per l’AJAC.(**)
(*) L’AJAC treballa per donar oportunitats de feina per a joves professionals. Altres feines relacionades amb el disseny
es tindran en compte.
(**) Un/a coordinador/a de l’AJAC gestionarà la rebuda de material per part dels guanyadors en funció del concepte
del llibre i la documentació que decideixi incloure el/la guanyador/a del present concurs de la publicació.

Hi poden participar tots aquells arquitectes, dissenyadors o estudiants que exerceixen al territori català o
bé aquells que hagin realitzat projectes dins el territori català.
No podrà participar cap persona que tingui relació amb l’organització dels premis, ni aquelles persones
que mantinguin un vincle familiar fins al segon grau per consanguinitat o afinitat o que siguin associats a
nivell professional o col·laboradors de cap dels jurats de l’àmbit al qual es presentin o de cap membre de
l’organització dels premis.

4.

COMPOSICIÓ DEL JURAT

El procediment de selecció de propostes serà determinat per consens entre els membres del jurat i es
basarà, en tot cas, en procediments de discussió col·lectiva i votació. Es valoraran els criteris descrits a
l’apartat 5 d’aquetes bases. El jurat podrà realitzar totes les votacions o discussions que consideri
pertinents fins a arribar a un resultat satisfactori, així com declarar desert el concurs si ho considera
oportú.
Un cop s’hagin determinat els guanyadors es verificarà que els equips guanyadors compleixin els requisits
de participació al concurs. En cas d’incomplir algun dels requisits de participació per algun dels membres
de l’equip, la proposta serà automàticament descartada i s’atorgarà el premi a la següent proposta millor
valorada.
Es valoraran especialment aquelles propostes capaces de posar en valor els objectius de l’AJAC i que
resultin viables tècnicament. Es busquen idees imaginatives que aconsegueixin grans resultats amb els
pocs recursos disponibles.
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5.

CRITERIS DE VALORACIÓ

Els criteris de valoració de la documentació rebuda serà la següent:
- Qualitat del disseny dels treballs presentats al portfoli
- Innovació gràfica dels treballs presentats al portfoli
- Innovació conceptual dels treballs presentats al portfoli
- Aportació en l’àmbit de l’arquitectura

6.

ENTREGA

L’entrega a realitzar constarà de:
Breu currículum i portfoli.
Caldrà enviar un breu currículum en pdf, així com un portfoli amb un recull representatiu de treballs ja
efectuats o bé enllaços a la informació. El format és lliure, amb un màxim de 10 pàgines A4. Es pot entregar
per link descarregable. En un màxim d’un A4, caldrà incloure les dades personals i de contacte. (Nom
complet dels membres de l’equip o empresa, telèfon, web –si s’escau- i correu electrònic). Cal adjuntarho al correu en un arxiu pdf.
Envieu les vostres propostes a premisajac@gmail.com sota el títol Col·laboració Publicació AJAC XI.
Demanem que els arxius adjunts no pesin més de 3MB.
Els participants rebran un correu confirmant la correcta recepció de la documentació.

7.

CALENDARI

El lliurament de tota la documentació té com a data límit el divendres 12 de JUNY DE 2020 a les 13:00
hores.
El jurat es reunirà dins de les tres setmanes posteriors de l’entrega de la documentació per a realitzar
la deliberació. El guanyador/a serà anunciat a l’acte d’entrega dels premis AJAC XII, després de l’estiu.

8.

CONSULTES

Per a qualsevol dubte, podeu adreçar-nos les vostres consultes al correu premisajac@gmail.com sota el
títol Consulta Publicació AJAC XII fins a una setmana abans de la data de l’entrega (divendres 12 de juny).

