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Bases City to City Barcelona FAD 

Award 2013 
 

Preàmbul 
 

Les ciutats afronten diàriament problemàtiques, conflictes, reptes i escenaris que requereixen 
solucions i capacitat per adaptar-s’hi. És en aquest context que es va constituir, l’any 2008, el premi 
City to City Barcelona FAD Award, amb l’objectiu de reconèixer experiències que es donen, viuen 
o generen en les ciutats per donar-hi resposta i que reporten un efecte transformador i positiu per a 
la mateixa ciutat i la seva ciutadania. 
 
El premi City to City Barcelona FAD Award és d’abast global, perquè les solucions exemplars a 
conflictes, escenaris o nous reptes als quals s’enfronten les ciutats no depenen ni de la ubicació 
geogràfica, ni del seu grau de desenvolupament. Arreu del món podem trobar respostes modèliques 
a situacions complexes. Aspectes com les peculiaritats geogràfiques, climàtiques, religioses, etc. 
són concebuts com a positius en el plantejament d’aquest premi.  
 

El premi representa el reconeixement des de Barcelona d’experiències urbanes que hagin tingut lloc 
en una altra ciutat i recau en els seus impulsors.  
 
El premi, que té el suport de l’Ajuntament de Barcelona, és organitzat i concedit pel FAD (Foment de 
les Arts i del Disseny), amb la independència que li reporta la seva trajectòria i naturalesa jurídica.  
 

1. Objecte 
 
És objecte del premi reconèixer processos de transformació urbans que hagi viscut una 
determinada ciutat. S’entén com a procés de transformació urbà la suma d’accions de naturaleses 
diverses (socials, arquitectòniques, educatives, urbanístiques, culturals, o d’altres) amb un impacte 
global sobre el conjunt de la ciutat.  
 
Són candidats a rebre el premi aquells processos tant d’iniciativa pública com privada, així com 
també aquells que són fruit d’una col·laboració entre ambdues esferes. El resultat d’aquests 
processos ha de suposar un clar benefici per a la ciutadania, una millora de la seva qualitat de vida i 
una contribució a «fer ciutat». 
 

2. Criteris de valoració 
 

Capacitat de transformació. Les candidatures proposades hauran d’haver representat una millora 
per als ciutadans i una transformació a escala urbana per a la mateixa ciutat. 
 

Simplicitat i transcendència. Es valoraran positivament aquelles candidatures que combinin 
simplicitat i un alt nivell de transcendència per a la ciutat i la seva ciutadania.  
 

Innovació. Es valoraran positivament totes aquelles candidatures que hagin aportat noves maneres 
d’afrontar situacions complexes. 
 

Capacitat d’anticipació. Es valorarà positivament la capacitat d’anticipació davant problemàtiques, 
reptes o escenaris futurs. 
 

Component social. Es valoraran positivament aquells processos que neixin de la mateixa ciutadania, 
siguin impulsats per aquesta i tinguin la seva complicitat. 
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Sostenibilitat i perdurabilitat. Es valoraran positivament aquelles candidatures que hagin estat 
pensades sota el plantejament de la seva perdurabilitat en el temps i la seva sostenibilitat. 
 

3. Abast i periodicitat  
 
El premi City to City Barcelona FAD Award té una periodicitat anual. L’abast geogràfic del premi 
és internacional i poden optar-hi processos de transformació urbans de qualsevol ciutat del món 
excepte Barcelona.  
 

4. Sistema de funcionament 
 
El sistema de funcionament del premi s’estructura al voltant de dos òrgans principals: el Consell del 
Premi i les Antenes. 
 
El Consell del Premi està format per persones que configuren la base teòrica i metodològica del 
premi i té la funció de nomenar les Antenes, nomenar el jurat i atorgar, en darrera instància, el premi 
a la candidatura guanyadora. En cada edició la composició del Consell es renova a efectes del 50% 
dels seus membres.  
 
Les Antenes són persones, institucions o col·lectius amb coneixements sobre la realitat en matèria 
de ciutats de diferents zones geogràfiques del món. La funció de les Antenes és proposar 
candidatures i la seva composició estarà definida per les propostes del Consell i la pròpia dinàmica 
de funcionament del premi, que des de la seva secretaria pot proposar ampliar-ne la composició.  
 

5. Presentació de candidatures 
 
Les Antenes tindran capacitat per presentar candidatures emplenant la fitxa digital                              
( www.fad.cat/citytocity/form/ ) habilitada per l’organització del premi. Les candidatures compliran 
el requisit d’haver-se realitzat i ser avaluables abans del dia 31 de desembre de 2012.  
 
Així mateix, la secretaria del premi també farà recerca pròpia de candidatures, les quals hauran de 
complir l’objecte del premi i seran igualment analitzades segons els criteris de valoració establerts 
en les pròpies bases. 
 

Partint de la premissa que les ciutats estan en constant evolució i transformació, aquelles 
candidatures que es vagin presentar en edicions anteriors del premi es podran tornar a presentar. 
Els únics requisits que han d’acomplir per poder-se tornar a presentar són que no vagin resultar 
guanyadores en una edició anterior i que la candidatura en qüestió, pugui demostrar que ha 
evolucionat incorporant novetats i nous resultats respecte l’estat en el que es trobava l’anterior 
ocasió que es va presentar.   
 
La secretaria del premi, ubicada a la seu del FAD (Pl. dels Àngels, 5-6, Barcelona / +34 93 443 75 20 / 
citytocity@fad.cat), serà l’encarregada de documentar i complementar la informació necessària 
perquè el jurat pugui valorar totes les candidatures.  
  
Per fer-ho, utilitzarà les fonts d’informació primàries facilitades per les Antenes en el moment de 
presentar les candidatures, i les fonts secundàries que pugui aconseguir per iniciativa pròpia. 
 

6. Terminis de presentació 
 
El termini per a la presentació de candidatures corresponent al City to City Barcelona FAD Award 
2013 finalitzarà el dia 28 de febrer de 2013.  
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7. Jurat 
 
El Consell del Premi serà l’encarregat de nomenar el jurat i els seus membres en podran formar part. 
En cap cas, però, el nombre de membres del Consell que participin en el jurat superarà el 50 % del 
total de membres.   
 
El jurat actuarà amb independència i d’acord amb les bases. No podran ser membres del jurat 
aquelles persones vinculades directament a alguna de les candidatures presentades. En el cas que 
es donés aquesta casuística, la persona en qüestió decidirà entre renunciar a participar com a 
membre del jurat o abstenir-se de la votació en cas que la candidatura en qüestió estigui entre les 
candidatures a guanyar el premi. 
 
El jurat prendrà en consideració totes les propostes presentades, sempre que no hi hagi contradicció 
amb les bases. Actuarà col·legiadament i prendrà els acords per majoria simple de vots. En cas 
d’empat, es procedirà a una segona votació. Si persisteix l’empat, decidirà el vot de qualitat del 
president.  
 
El jurat escollirà una única candidatura com a guanyadora del premi  i determinarà, en funció de la 
qualitat de les candidatures seleccionades i la seva índole, si es concedeixen premis ex aequo. 
També tindrà capacitat per declarar deserta la convocatòria si considera que cap de les 
candidatures mereix ser reconeguda amb el premi. 
 
El jurat determinarà els criteris de valoració de la candidatura premiada, que quedaran reflectits en 
l’acta de la concessió del premi, així com també les motivacions del veredicte. Les decisions del 
jurat són inapel·lables. 
 
Els mateixos membres del jurat seran els que, el dia de la reunió de deliberació, escolliran la persona 
que exercirà de president.  
 

8. Veredicte i lliurament 
 
El jurat es reunirà i emetrà un veredicte abans que finalitzi el mes de maig de 2013. La cerimònia de 
lliurament del premi tindrà lloc el mes de juliol de l’any 2013 en un acte públic, en el lloc i data que 
l’organització del premi anunciarà oportunament. Coincidint amb l’acte, s’editarà una publicació de 
les candidatures finalistes amb l’objectiu de deixar un testimoni de la convocatòria en qüestió i 
esdevenir una eina al servei d’altres ciutats on trobar referents i models a seguir.  
 

9. Premi 
 
El premi no comportarà cap gratificació econòmica. Es concretarà en un trofeu obra del dissenyador 
Martín Azúa. El trofeu es lliurarà a l’entitat o persona impulsora de la candidatura premiada.  
 

10. Responsabilitat i divulgació 
 
Els responsables de les candidatures que opten al premi manifestaran expressament l’acceptació 
d’esdevenir candidats a rebre el premi i acreditaran la seva responsabilitat en el seu impuls i 
materialització. Així mateix, autoritzaran la utilització amb finalitats divulgatives de la informació 
(gràfica i textual) i altres elements facilitats, garantint que disposen dels drets necessaris sobre 
aquest material. 
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11. Suports i col·laboracions 
 
L’organització del premi es reserva la possibilitat de buscar i establir col·laboracions institucionals 
amb entitats públiques o empreses privades que ajudin en l’organització del premi, sigui 
econòmicament o logísticament. En cap cas aquestes col·laboracions condicionaran o interferiran en 
la valoració i el veredicte del jurat. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
www.citytocity.fad.cat 
 


