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 Objectiu  
Dissenyar conceptes innovadors de productes relacionats  

amb l’espai de bany.Tema
L’enunciat concret de l’objecte per dissenyar es farà públic  

el dissabte 7 d’octubre de 2017.Context
Aspectes com ara la sostenibilitat, el benestar personal, 

l’accessibilitat i la crisi econòmica estan presents a la vida 

quotidiana de la majoria dels ciutadans i, per descomptat, 

també dins de les mateixes llars i cambres de bany, encara que 

els productes disponibles en aquest àmbit no sempre s’ajusten  

a aquestes inquietuds.Per això, intentem implicar el col·lectiu de joves dissenyadors en la 

recerca de solucions originals i innovadores i alhora senzilles, que 

millorin la interacció dels usuaris amb els productes de bany.

També volem oferir una plataforma per promoure, afavorir i 

concentrar la creativitat en un exercici de treball ràpid i intens 

destinat a un àmbit tradicionalment poc obert a la innovació com 

és el bany.

Aquest concurs està dirigit a estudiants de disseny o a joves 

professionals amb domicili en territori nacional la data de 

naixement dels quals sigui entre el 7 d’octubre de 1987 i el 7 

d’octubre de 1999. Es pot participar individualment o per grups de fins a tres membres, 

sempre que tots els integrants compleixin els requisits anteriors.

Queden exclosos de participar tots els empleats de les empreses del 

Grup Roca i els seus familiars.

 Mecànica 
A les 9.00 h del 7 d’octubre es llegirà en directe l’enunciat concret de 

l’objecte per dissenyar als Roca Galleries de Barcelona i Madrid i es 

lliurarà una còpia per escrit a tots els assistents.
A les 11.00 h es publicarà l’enunciat al web del One Day Design Challenge.

La durada de l’exercici serà des de les 9.00 h fins a les 18.00 h i es 

podrà treballar presencialment als Galleries de Barcelona i Madrid o 

bé des d’on els participants considerin oportú.
A partir de les 19.00 h es convidarà a tots els participants a una festa-

còctel amb música en directe als Roca Galleries de Barcelona i Madrid. 

Durant el transcurs de la festa, el jurat revisarà per separat tots els 

treballs presentats.A les 21.00 h el jurat farà pública la llista dels guanyadors.

El jurat valorarà la creativitat i l’originalitat de les propostes, com 

també la seva viabilitat, sense oblidar la claredat, la llegibilitat  

i el disseny gràfic de les presentacions.
El guanyador del primer premi rebrà 3.000 euros. 
El guanyador del segon premi rebrà 2.000 euros.
El guanyador del tercer premi rebrà 1.000 euros.
Addicionalment, el jurat pot atorgar de manera discrecional un premi 

especial de la Fundació We Are Water de 500 euros al projecte que 

s’adhereixi de manera significativa al valor de la sostenibilitat. El jurat 

pot deixar aquest premi desert si considera que no hi ha cap projecte 

que compleixi aquesta condició o que no tingui prou qualitat.

Tots els guanyadors, a més, seran convidats a fer una visita al 

Centre de Disseny de Roca a Gavà (Barcelona) i un workshop al 

Roca Barcelona Gallery. El premi inclou el desplaçament d’anada  

i tornada des del domicili situat en territori nacional que els premiats 

hagin fet constar en inscriure’s al concurs i el dinar d’aquest dia. Tant 

el desplaçament com el dinar seran contractats per Roca.

Tots els premis queden subjectes a la normativa fiscal vigent.  

Roca Sanitario, SA efectuarà els ingressos que corresponguin a 

compte de l’IRPF dels premiats. Els ingressos a compte de l’IRPF 

corresponents als premis de 3.000 euros per al guanyador del primer 

premi, 2.000 euros per al guanyador del segon premi i 1.000 euros per 

al guanyador del tercer premi, i, si escau, 500 euros per al guanyador 

del premi especial a la sostenibilitat, es descomptaran dels imports 

d’aquests premis.

 Inscripcions 
Els participants es poden inscriure a  través del  web  

www.onedaydesignchallenge.net fins a les 00.00 hores (GMT+1) 

del dia 5 d’octubre de 2017. També es poden inscriure de manera 

presencial als Roca Galleries de Barcelona i Madrid el mateix dia 

7 d’octubre de 2017, una vegada llegit l’enunciat, des de les 9.00 h 

fins a les 11.00 h.
En formalitzar la inscripció els participants han de facilitar la 

informació i la documentació següents:
• Nom i cognoms.• Escola o empresa.• Domicili (adreça, població i codi postal).
• Telèfon i adreça de correu electrònic de contacte.
• Còpia del DNI, passaport o targeta de residència en vigor,  

en fitxer d’imatge adjunt al correu electrònic. El nom del document  

ha de tenir el format següent: NOM_COGNOM1_COGNOM2.Les persones que s’inscriguin de manera presencial han d’aportar 

una fotocòpia impresa del document d’identitat en vigor amb  

el qual es registrin. Sense la fotocòpia impresa, no es processarà 

la inscripció.
Qualsevol inscripció sense totes les dades anteriors serà nul·la.

Només s’acceptarà un registre per persona, i una vegada confir-

mat el número de registre no s’hi poden fer canvis. La duplicitat de 

registres per part d’una mateixa persona també en comportarà  

la nul·litat.
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 Presentació 
Per a la realització dels treballs, els participants poden utilitzar 

qualsevol eina manual o digital 2D, 3D, maqueta, fotografia, 

collage, etc. No obstant això, els conceptes han d’estar descrits  

i il·lustrats en dos fulls de grandària A3, com a màxim.

Els treballs es poden lliurar per mitjà de dues vies:
1. Presencialment, a la recepció dels Roca Galleries de Barcelona 

o Madrid, gravats en un USB a la part exterior del qual cal retolar 

el número de registre amb el qual es participi i que només ha de 

contenir els fitxers finals del concurs.
2. A través de la pàgina web www.onedaydesignchallenge.net. 

El termini de recepció de treballs és entre les 17.00 h i les 18.00 h 

del 7 d’octubre i és aplicable tant per als participants presencials 

com per als qui hagin treballat des de fora dels Roca Galleries de 

Barcelona i Madrid. Per poder lliurar els treballs és imprescindible haver-se inscrit 

prèviament durant el termini establert. Només s’admetrà la 

presentació d’un treball per participant o grup inscrit.

Per garantir la confidencialitat dels participants, el nom real 

del participant o grup no pot aparèixer en els A3 presentats. 

Els projectes s’han d’identificar mitjançant un títol i el número  

de registre.
Cada participant o grup ha de lliurar dos fitxers digitals que han  

de complir sense excepcions les especificacions següents:

 Altres aspectest L’esperit d’aquest exercici pretén fomentar la creativitat dels 

participants durant les hores que dura el concurs. Per tant, els 

treballs presentats han de ser originals i no poden haver estat 

utilitzats prèviament per a cap altre propòsit.
La propietat intel·lectual dels treballs presentats pertany 

als seus autors. No obstant això, l’empresa Roca Sanitario, 

SA tindrà prioritat durant sis mesos per arribar a un acord 

amb qualsevol participant d’aquest concurs sobre els drets 

d’utilització de les propostes presentades.
Sense prejudici del que s’acaba de dir, Roca Sanitario, SA pot 

utilitzar els projectes participants únicament a l’efecte de fer 

accions de comunicació o promoció de les activitats que es 

duguin a terme als Roca Galleries.La inscripció en aquest concurs implica l’autorització per 

part de les persones inscrites a Roca Sanitario, SA perquè 

l’empresa pugui publicar en qualsevol mitjà les imatges 

d’aquestes persones que siguin captades durant la celebració 

del concurs, en format fotogràfic o videogràfic. Aquesta 

autorització s’entén concedida per a tot el món i pel termini 

màxim autoritzat per les lleis.Qualsevol dubte o conflicte que pugui sorgir en relació amb 

la interpretació d’aquestes bases serà resolt pel jurat d’acord 

amb el que s’hi estableix, i tot allò que no hagi estat regulat 

a les bases es resoldrà conforme a criteris d’equitat. La 

resolució del jurat serà inapel·lable.La inscripció en aquest concurs implica l’acceptació que 

les dades personals dels participants siguin incloses en un 

fitxer del qual Roca Sanitario, SA és titular i responsable del 

tractament de les dades, i que té la finalitat de gestionar la 

participació en el concurs i enviar informació als participants 

sobre esdeveniments que se celebrin al Roca Barcelona 

Gallery i al Roca Madrid Gallery. Els participants poden exercir 

els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 

mitjançant un escrit adreçat a Roca Barcelona Gallery (c/ Joan 

Güell, 211-213, 08028 Barcelona) o bé a Roca Madrid Gallery 

(c/ José Abascal, 57, 28003 Madrid). L’exercici dels drets de cancel·lació i oposició implica la baixa en 

el concurs, ja que les dades són necessàries per gestionar-ne  

la participació.
La inscripció en aquest concurs implica l ’acceptació 

d’aquestes bas es.

- Un únic fitxer en format PDF que pot constar de dos fulls A3 

com a màxim, en el qual s’ha d’incloure el número assignat 

durant el registre, el títol i la descripció del projecte sense 

excedir les 150 paraules, amb una grandària de lletra de com 

a mínim 24 punts, i la imatge o imatges del disseny.

- Un fitxer en format JPEG de 1.280 x 720 píxels que 

contingui la imatge més representativa del projecte i el títol, 

sense cap tipus d’informació addicional.

- Cada fitxer en format PDF i JPEG no pot pesar més de 1.500 kb.

- El nom de tots dos fitxers ha de ser només el número  

de registre, sense cap caràcter addicional.
Qualsevol lliurament que no compleixi els requisits anteriors  

no serà valorat pel jurat.
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