BASES DEL CONCURS DE DIBUIX
“ERASE UNA VEZ...ADLIB, EL BLOC DE MODA MÁS SOLIDARIO”

1. Justificació
El Consell Insular d’Eivissa té atribuïda la competència en matèria d’artesania des de l’any
1999 (Llei 8/99, de 12 d’abril, d’atribució de competències als Consells Insulars de Menorca
i d’Eivissa i Formentera, publicada al BOCAIB núm. 51 de 24/04/1999) i d’acord amb l’article
70 de la llei 1/2007, de 28 de febrer, de reforma l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
en el seu punt 14, que atribueix com a pròpia del consell insular la competència en
“Artesania. Foment de la competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les empreses
artesanes. Promoció de productes artesans. Creació de canals de comercialització”.
La moda Adlib està considerada com un dels màxims exponents de l’artesania d’Eivissa. De
fet, els oficis vinculats en el procés d’elaboració i producció de la moda Adlib, en la seua
majoria, estan inclosos dins el Repertori d’Oficis Artesans de les Illes Balears.
El Decret de Presidència número 768, de 31 d’agost de 2020 (BOIB núm. 153 de 5 de
setembre de 2020), de modificació del Decret de Presidència número 471, de 10 de juliol de
2019, d’estructura del Govern del Consell Insular d’Eivissa i creació de Departaments,
publicat al BOIB número 95, de 11 de juliol de 2019, atribueix al Departament de Promoció
Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal, “l’activitat competencial pròpia del Consell
Insular d’Eivissa en relació amb la matèria d’artesania; promoció de la moda; comerç i
desenvolupament empresarial; indústria i vigilància de marques”.
És voluntat del Consell Insular vincular la marca Adlib Ibiza i la moda amb aquesta
denominació d’origen amb valors que permetin millorar el compromís amb la societat i amb
el respecte a la pluralitat i la diversitat. Per aquest motiu, Adlib Ibiza destina cada any una
de les seues accions, gestionades a través de l’entitat pública Fires, Congressos i
Esdeveniments d’Eivissa, FECOEV S.A.U., a objectius benèfics i de compromís social.
Aquest any, Adlib Ibiza, ha volgut dedicar la seua acció social a la inclusió.
“Érase una vez... Adlib, el bloc de moda más solidario” és una obra inspirada i basada en el
llibre “El Principito”, d'Antoine de Saint-Exupéry, creada pels dissenyadors de la firma K de
Kose Kose, Ariadna Ferrer i Germán Guerrero, que recull el recorregut social, benèfic i
inclusiu de totes les marques d'Adlib Ibiza, demostrant que no hi ha límits ni barreres a
l'hora de crear, a través d'un llenguatge participatiu i accessible tant per a nens com per a
adults.
Aquesta obra és un cant a la bellesa de la diversitat, on es dóna visibilitat als projectes que
les firmes emparades a Adlib Ibiza porten liderant durant anys més enllà de la moda i també
gràcies a ella; un bloc en què el fil argumental lineal es fa innecessari, perquè el que és
fonamental són els personatges que l'habiten: plurals, diversos i lliures, com la mateixa
marca Adlib Eivissa. "Però ningú no el va creure a causa de la seva manera de vestir", és
una de les frases d'aquest conte, en què es busca lluitar contra la idea generalitzada que,
de vegades, a la moda, és tot superficial, demostrant que 51 anys d'Adlib Ibiza no només
han estat possibles gràcies a la presentació de diferents col·leccions cada any, sinó també
dels valors d'inclusió i de llibertat que la caracteritzen.

2. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és la convocatòria del concurs per a la creació d’un dibuix lliure,
amb la intenció de fomentar la creativitat artística entre l’alumnat de l’illa d’Eivissa i, alhora,
amb aquesta iniciativa, es pretén animar a prendre consciència de la importància que, en

tots els àmbits, inclòs en un dels més visibles actualment com és el de la moda, s’assoleixi
una vertadera inclusió social.
El tema o motiu del disseny serà sobre el tema Adlib Ibiza i la inclusió social.
El dibuix podrà ser un dibuix artístic, un logotip representatiu de la temàtica (en aquest cas
haurà d’anar acompanyat d’una breu explicació), un dibuix amb un eslògan, i es podrà
utilitzar qualsevol tècnica de dibuix.
Les dimensions no han de superar les de DIN-A4.

3. Participants
Podrà accedir a la convocatòria qualsevol alumne/a que cursi estudis de Primer i Segon
d’ESO de qualsevol centre de l’illa d’Eivissa.
4. Obligacions de les persones participants
4.1. El fet de participar en aquest certamen suposa per part dels i de les concursants
l’acceptació d’aquestes bases, de manera que en quedaran exclosos els participants que no
compleixin els requisits que s’hi estableixen.
4.2. Així mateix, la participació comporta l’acceptació de les decisions del jurat.

5. Premi del concurs
El premi d’aquest concurs consisteix en l’elecció d’un disseny Adlib Ibiza d’un/a
dissenyador/a d’Adlib Ibiza, seleccionat per FECOEV, S.A.U., qui confeccionarà i regalarà el
disseny elegit per l’alumne/a guanyador/a.
El valor màxim del disseny seran TRES-CENTS EUROS (300,00 €).
6. Format de presentació per l’alumnat participant dels treballs
6.1. Per ser admeses al concurs les obres s’hauran de presentar en format DIN-A4 i d’acord
amb les indicacions del punt 2 de les bases.
6.2. Cada alumne/a participant només podrà presentar una obra.
6.3. Els dibuixos hauran de ser necessàriament originals, inèdits i no poden haver estat
premiats en cap altre certamen, i no hauran d’existir drets de tercers sobre els dibuixos
produïts (no poden ser dibuixos copiats).
6.4. Als dibuixos no hi han de constar agraïments de cap tipus ni cap altra dada que permeti
identificar l’autor/a, només el títol.
7. Lloc i forma de presentació pel centre
7.1. Cada centre d’ensenyament que hi vulgui participar haurà de presentar els treballs (no
hi ha establert límit en el nombre de treballs a presentar) del seu alumnat de la següent
manera: personal de FECOEV, S.A.U s’encarregarà de recollir presencialment tots el
treballs de cada centre

7.2. El centre participant haurà d'omplir un document de sol·licitud de participació en el
concurs que està incorporat en aquestes bases com a annex 1. La sol·licitud recull de
manera anònima la llista de treballs, identificats només pel número del treball.
7.3. Juntament amb aquesta instància es presentaran els treballs dels dibuixos.

8. Termini per a la presentació dels treballs
Les secretaries dels centres d’ensenyament tenen fins el 27 de maig del 2022 com a data
límit per presentar els treballs d’acord amb la base setena.

9. Publicitat de la convocatòria
La convocatòria es publicitarà a la pàgina web de Adlib Ibiza.

10. Jurats qualificadors
10.1. El jurat del premi és l'òrgan col·legiat que actua com a comissió avaluadora i al qual
corresponen les funcions següents:
- Avaluar i qualificar els dibuixos presentats.
- Constatar que les obres presentades concorden amb les característiques establertes
a les bases.
- Emetre una acta que servirà designar el/la guanyador/a.
10.2. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
10.3. El jurat estarà constituït per:
Presidenta: Sra. Rocío Cala Pacheco, dissenyadora gràfica de FECOEV S.A.U; suplent:
Sra. Sonia Domínguez Domínguez, de FECOEV, S.A.U.
Tres vocals titulars:
-Sra. Verónica Prats Marí, dissenyadora gràfica del CIE.
-Sra. Rebeca Miguel Climent, tècnica mitjana de gestió del CIE.
-Sra. Beatriz García Martín , auxiliar administrativa de FECOEV, S.A.U.
Tres vocals suplents:
- Sra. Olga Torres Ribas, cap de Secció d’Indústria del CIE.
- Sra. M. Goretti Costa Ferrer, administrativa del CIE.
- Sra. Vanessa Trinidad Martín Gómez, auxiliar administrativa de FECOEV. S.A.U.
-Secretària: Sra. Vanessa Trinidad Martín Gómez, auxiliar administrativa de FECOEV.
S.A.U.; suplent: Juan Carlos Torres Forneri, administrativo de FECOEV. S.A.U. Amb veu i
sense vot.
El jurat es reunirà al Consell Insular d’Eivissa i hauran d’emetre l’acta que contendrà una
proposta de concessió de premis.

11. Funcions del jurat qualificador
Avaluar la creativitat, el procés d’elaboració o altres aspectes que considerin adients i
qualificar les obres presentades que s’adeqüin als requisits generals i específics establerts a
les bases i als criteris d'avaluació que s'indiquen a continuació i al format establert a les
bases.
Així, hauran de tenir en compte aquests criteris d’avaluació respecte dels treballs a
qualificar:
- La creativitat de l’autor/a.
- El procés d’elaboració.
- Les tècniques utilitzades.
- La combinació dels colors.
- L’originalitat del dibuix.
- Cohesió en l’aplicació del concepte al dibuix.

12. Obligació de la persona guanyadora
FECOEV S.A.U comunicarà al centre el nom del treball guanyador perquè en un termini de
3 dies hàbils aporti el permís de publicació del dibuix guanyador dels representants legals
del menor amb les dades de l'alumne/a segons el model que figura a l'annex 2.
13. Acte de lliurament del premi
L’entrega del premi es farà, si és possible, en un acte públic, en la data que es determinarà
després que s’hagin fet pública la persona guanyadora. En aquest acte es farà entrega del
disseny confeccionat pel dissenyador o per la dissenyadora d’Adlib Ibiza.

14. Publicació del treball guanyador
La persona guanyadora manté el seu dret d’autoria sobre l'obra premiada i Fires,
Congressos i Esdeveniments d´Eivissa, S.A.U es reserva el dret de publicar el dibuix
guanyador.

Annex 1
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS CONCURS DE DIBUIX
“ERASE UNA VEZ...ADLIB, EL BLOC DE MODA MÁS SOLIDARIO”, any 2022
El Sr./La Sra. ...........................................................................................................................,
amb DNI....................................... en qualitat de...................................................... del
Col·legi.......................................................................................................................................
.......
Dades
del
centre:
adreça.............................................................CIF.....................telèfon...................email........................
Sol·licita que els treballs realitzats pels i per les alumnes que a continuació s'indiquen,
siguin admesos al
CONCURS DE DIBUIX
“ERASE UNA VEZ...ADLIB, EL BLOC DE MODA MÁS SOLIDARIO”

Curs

Núm. de treball

S'adjunten a la següent sol·licitud de participació, els treballs realitzats per l’alumnat junt
amb les autoritzacions de participació

Eivissa, ........... d ............................ de 2022
(signatura)

POLÍTICA DE PRIVADESA
De conformitat amb l’establert a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals, al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, en relació amb la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (DOUE 4.5.2016), i a la
resta de legislació vigent en aquesta matèria, us informam que les dades de caràcter personal que ens proporcioneu a través
d’aquesta convocatòria s’incorporaran al fitxer de titularitat de Fires, Congressos i Esdeveniments d´Eivissa, S.A.U. amb la
finalitat de tramitar les sol·licituds d’aquest premi i la posterior publicació de les resolucions corresponents i no podran usar-se
per a cap altra finalitat diferent a la mencionada. Les persones titulars de les dades objecte de tractament podran exercir els
drets d’accés, rectificació, portabilitat, cancel·lació i oposició, dirigint-se a Carretera Sant Antoni, Km. 1, 07800 Eivissa (Illes
Balears). E-mail: info@fecoev.com.

FECOEV, S.A.U.

Annex 2

PERMÍS DE PUBLICACIÓ DEL DIBUIX
AUTORITZACIÓ PER A MENORS D’EDAT:

El
Sr./La
Sra.
(nom
i
llinatges)
..................................................................................................,
amb DNI .................................., com a pare/mare/tutor/a, autoritz que (indicau el nom i
llinatges del participant)............................................................................. com guanyador/a
del concurs de dibuix “Erase una vez... Adlib, el bloc de moda más solidario”, autoritza a
FECOEV, S.A.U a la publicació del seu treball, amb el nom del/ de la menor.

Eivissa, ...............d................................. de 2022

Signat per l’alumne/a

Signat pel pare/mare/tutor/a:

POLÍTICA DE PRIVADESA
De conformitat amb l’establert a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals, al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, en relació amb la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (DOUE 4.5.2016), i a la
resta de legislació vigent en aquesta matèria, us informam que les dades de caràcter personal que ens proporcioneu a través
d’aquesta convocatòria s’incorporaran al fitxer de titularitat de Fires, Congressos i Esdeveniments d´Eivissa, S.A.U. amb la
finalitat de tramitar les sol·licituds d’aquest premi i la posterior publicació de les resolucions corresponents i no podran usar-se
per a cap altra finalitat diferent a la mencionada. Les persones titulars de les dades objecte de tractament podran exercir els
drets d’accés, rectificació, portabilitat, cancel·lació i oposició, dirigint-se a Carretera Sant Antoni, Km. 1, 07800 Eivissa (Illes
Balears). E-mail: info@fecoev.com.

FECOEV, S.A.U.
Núm. de treball:

Eivissa, 10 de mayo de 2022
La Consellera delegada de FECOEV, S.A.U
María Fajarnés Costa

