
                         

 

                         

 

1er CONCURS DE CONSTRUCCIÓ RÀPIDA EN FUSTA 

FUSTA CONSTRUCTIVA – CONGRÉS I FIRA VIC 

BASE del CONCURS:  

1. TITULARITAT: Aquest concurs el convoca i n’és titular el GREMI FUSTA I MOBLE, organitzador del CONGRÉS FIRA 

FUSTA CONSTRUCTIVA, esdeveniment dins del qual es realitza el concurs. Aquest titular resoldrà de manera 

dialogada però inapel·lable qualsevol aspecte no previst en aquestes bases i que pugui sorgir durant el 

desenvolupament de les fases anteriors, durant i posterior al concurs. 

 

2. FINALITATS: Té diverses finalitats: 

a. Posar en valor i dignificar la construcció sostenible amb fusta en el nostre país, 

b. Cridar la atenció de les noves generacions envers la construcció sostenible en fusta. 

c. Descobrir davant les empreses el talent de les persones joves que estan estudiant alguna especialitat 

relacionada amb la construcció amb fusta. 

d. Fer-ho des d’una concepció col·laborativa, creant equips de procedència mixta (universitat-formació 

professional-empresa), i des d’un marc de competitivitat sana i estimulant. 

 

3. PARTICIPANTS: podran inscriure’s com a participants: 

a. Equips mixtes formats per 7 persones, provinents d’aquests àmbits: 

i. Alumnes de formació professional (en curs o que hagin finalitzat un any abans de la data de 

celebració d’aquesta edició del concurs), fins un màxim de 5 persones 

ii. Alumnes d’universitat (en curs o que hagin finalitzat un any abans de la data de celebració 

d’aquesta edició del concurs), fins un màxim de 5 persones 

iii. Una persona per a cada equip que provingui del sector de la fusta (professional o professor en 

actiu) 

b. La proporció entre alumnes de FP i universitat pot ser diversa (3+3, 4+2, 5+1) , però hi ha d’haver 

integrants dels dos àmbits i la suma no pot ser superior a 6 integrants de cada equip. 

c. Els alumnes i el professional hauran d’acreditar la seva condició específica en el moment de la inscripció. 

d. És aconsellable que els equips tinguin una certa experiència de treball en equip abans de la data de 

celebració del concurs. 

 

4. CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ: 

a. La inscripció al concurs és gratuïta pels equips 

b. El termini d’inscripció està obert en aquest moment i finalitza a les 20 h del dia 6 d’octubre de 2017  

c. Haurà de fer-se efectiva a través del formulari web  o enviant un correu a mk3@gremifustaimoble.cat  

indicant: 

i. el nom i procedència de cadascun dels integrants de l’equip, amb les dades que indica la fitxa 

personal de cada i 

ii. copia de la documentació acreditativa de la condició sobre la procedència de cada participant 

(matrícula, titulació, acreditació d’empresa) 

iii. un nom genèric per l’equip, assignat lliurement pels seus integrants, amb el qual es designarà 

l’equip 

iv. un anagrama o imatge identificadora de l’equip. 

v. El nom de la persona que representarà l’equip a nivell de comunicació general relacionada amb 

el concurs. 

 

http://www.fustaconstructiva.cat
http://www.fustaconstructiva.cat
https://www.fustaconstructiva.cat/copia-de-concurs-construccio-fusta
mailto:mk3@gremifustaimoble.cat


                         

 

                         

 

1er CONCURS DE CONSTRUCCIÓ RÀPIDA EN FUSTA 

FUSTA CONSTRUCTIVA – CONGRÉS I FIRA VIC 

5. CONCURS: 

a. La data de realització del concurs serà el dissabte 21 d’octubre de 2017  

b. El lloc, el Recinte Firal de Vic  

c. L’horari:  

i. 09,30 h > Recepció dels inscrits i lliurament del dossier amb les instruccions de l’obra a realitzar 

ii. 10,00 h > inici dels treballs 

iii. 18,30 h > finalització dels treballs 

iv. 19,00 h > lliurament dels premis als equips guanyadors 

v. Cada persona de cada equip haurà de descansar obligatòriament tres vegades durant la jornada 

de treball, en períodes no inferiors a 30 minuts cadascun, podent fer-ho tots els integrants 

alhora i fent torns entre ells. 

d. L’objecte del concurs serà la realització d’aquella obra o exercici que serà lliurat als inscrits el mateix dia 

del concurs al seu inici en un dossier específic. Serà la mateixa obra per a tots els equips. 

e. L’organització: 

i. Delimitarà un espai adequat a cada equip per la realització de l’obra. 

ii. Lliurarà als equips la fusta i complements necessaris per la seva realització, en condicions 

d’igualtat. 

iii. Així mateix, aquelles eines que, a criteri de la direcció tècnica del concurs, siguin de necessària 

utilització per la seva correcta realització. 

iv. Contractarà l’assegurança adequada per les persones inscrites durant l’horari de realització del 

concurs (no incloent els trasllats). 

v. Un cop acceptada la inscripció de cada equip, l’organització enviarà a l’equip, a través de la 

persona que el representi, un llistat de les eines manuals o portàtils que s’aconsella dur el dia del 

concurs, així com dels equipaments de seguretat individuals. 

vi. Posa a disposició de les persones inscrites els recursos de manutenció (menjar i beguda) 

necessaris el dia del concurs. 

vii. Disposa del correu secretaria@gremifustaimoble.cat i del telèfon 933 233 200 per atendre 

consultes relatives a aquest concurs 

f. Els inscrits: 

i. Hauran de portar i anar vestits adequadament per la realització de l’obra en condicions de 

seguretat (calçat, guants, ulleres i casc; la seva absència o desús pot ser motiu de desqualificació 

immediata de tot l’equip). 

ii. Poden anar, opcionalment, vestits amb el seu color o anagrama identificador.  

iii. Podran portar les seves pròpies eines de treball. 

 

6. JURAT: 

a. Estarà format pels integrants del Comitè Científic i del Comitè de Fira del II CONGRÉS FIRA FUSTA 

CONSTRUCTIVA VIC 20-22/10/2017, tots ells professionals reconeguts del món de la fusteria d’obra i de 

l’arquitectura. 

b. Observarà l’estricte compliment de les condicions de realització de l’obra. 

c. Els criteris a valorar pel jurat són: 

i. El grau d’acompliment total de l’obra proposada en el termini establert 

ii. El grau de qualitat de l’obra realitzada. 

iii. El grau de compliment e les normes de seguretat i de descans fixades en aquestes bases. 

iv. El grau de cooperació de totes les persones que formin els equips. 

v. La correcta utilització i la destresa  de les eines  

vi. L’ordre i la neteja de l’espai de treball al finalitzar l’obra. 

d. Es reunirà a la finalització del concurs i el seu veredicte serà inapel·lable. 

http://www.fustaconstructiva.cat
http://www.fustaconstructiva.cat
mailto:secretaria@gremifustaimoble.cat
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7. PREMIS: 

a. Per a cada persona integrant en l’equip guanyador: inscripció gratuïta al III CURS FUSTA CONSTRUCTIVA 

de 166 h del 20 d’octubre de 2017 al 21 d’abril de 2018 + diploma individual i per l’equip + promoció 

especial de l’obra i l’equip a través dels canals de comunicació social de l’organitzadora. 

b. Per a cada persona integrant del 2on equip classificat: 50% de descompte en la inscripció al III CURS 

FUSTA CONSTRUCTIVA de 166 h del 20 d’octubre de 2017 al 21 d’abril de 2018 + diploma individual i per 

l’equip + promoció destacada de l’obra i l’equip a través dels canals de comunicació social de 

l’organitzadora. 

c. Per a tots els participants que arribin a ser avaluats pel jurat:  un guardó commemoratiu del concurs + 

promoció genèrica del projecte i del grup a través dels canals de comunicació social de l’organitzadora. 

 

8. PROMOCIÓ: 

a. El titular del concurs podrà: 

i. Fer constar el nom i composició dels equips inscrits al concurs a les  seves webs 

www.fustaconstructiva.cat i www.gremifustaimoble.cat  

ii. Enregistrar el desenvolupament del concurs el dia de la seva realització. 

iii. Fer promoció posterior dels resultats del concurs. 

iv. Promocionar específicament l’obra guanyadora i les dades generals de l’equip guanyador. 

v. En cap cas divulgarà altres dades de caràcter personal (llevat del nom i l’escola o l’empresa de 

procedència) dels participants sense els seu consentiment.   

vi. El titular podrà canviar algun o totes les condicions d’aquestes bases amb la única condició 

d’advertir els inscrits amb una antelació de 24 h a la data de realització del concurs  

 

 

http://www.fustaconstructiva.cat
http://www.fustaconstructiva.cat
http://www.fustaconstructiva.cat/
http://www.gremifustaimoble.cat/

