BDW Pro
Aquest any la Barcelona Design Week se celebrarà dividida en dues cites,
una serà la part més professional (BDW Pro), que tindrà lloc al mes de juny
(7-17 juny 2021), i l’altra serà la part oberta a la ciutadania (BDW City Festival),
que se celebrarà el proper mes d’octubre (7-30 octubre 2021).
Per què aquestes dues classificacions?
Atesa la situació actual de la pandèmia, creiem que la part professional que
es pugui celebrar al mes de juny, ha de constar d’activitats principalment
adreçades al sector del disseny, i que poden ser celebrades majoritàriament
de manera virtual.
En canvi, al mes d’octubre pensem que la situació estarà més normalitzada
i hi haurà més llibertat per organitzar activitats obertes a la ciutadania de
manera presencial.
Tant en una cita com en l’altra, s’obre la convocatòria a les activitats
organitzades pels diferents agents de la ciutat, però en ambdues dates
aquest programa d’activitats tindrà nomenclatures diferents:
Off BDW: 7-17 juny (recepció de les propostes fins el 25 de maig de 2021)
Districtes Disseny BDW: 7-30 octubre (s’obrirà la convocatòria el mes de
juliol i la recepció de les propostes romandrà oberta fins el 14 de setembre
de 2021)
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01 Qui gestiona l’Off BDW de la Barcelona Design Week?
El programa d’activitats de l’Off BDW organitzades per
qualsevol agent de la ciutat és gestionat per Barcelona
centre de Disseny.
02 Qui pot formar part de l’Off BDW de la Barcelona Design
Week?
Qualsevol agent podrà formar part d’aquest programa
d’activitats de la Barcelona Design Week sempre i
quan l’activitat que organitzi estigui relacionada amb el
disseny, la creativitat i/o la innovació i es realitzi durant
la cita de la BDW Pro, del 7 al 17 de juny de 2021.
03 Quin tipus d’activitats es poden organitzar?
Les activitats que formaran part d’aquest programa
podran ser exposicions, instal·lacions, presentacions de
nous productes/serveis, inauguracions, portes obertes
a espais creatius, xerrades amb creatius, conferències,
jornades, tallers, etc.
04 On podran tenir lloc les activitats?
Les activitats que formin part de l’Off BDW podran tenir
lloc a qualsevol dels 10 districtes de la ciutat.
Podran ser activitats presencials o virtuals. En el cas
d’organitzar una activitat virtual, s’haurà de tenir en
compte el següent:
L’enllaç a l’activitat haurà de ser del propi canal de
comunicació de l’agent organitzador.
Un cop celebrada l’activitat, es podrà allotjar l’enllaç al
canal de Youtube de la Barcelona Design Week, sempre
i quan es rebi la corresponent autorització a la cessió
de drets d’imatge dels implicats a l’activitat.
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05 Com es poden presentar les propostes d’activitats?
La presentació de les propostes es farà a través
de formulari on line on es demanarà la informació
necessària per poder valorar l’adequació de l’activitat
i donar resposta a la seva realització.
La informació sol·licitada en el formulari serà: dades
de contacte de l’organitzador/a, títol de l’activitat,
breu descripció, imatge, data i horari de l’activitat,
lloc de celebració, web de contacte i condicions de
participació, si s’escau.
Es pot accedir al formulari AQUÍ.
06 Recomanacions per emplenar el formulari
El títol de l’activitat ha de ser clar i directe, és preferible
que sigui curt i entenedor.
La descripció de l’activitat ha de deixar clar de què es
tracta.
Lloc on se celebrarà l’activitat: en el cas de no tenir
una ubicació on poder realitzar l’activitat o dificultats
per localitzar un emplaçament, Barcelona centre de
Disseny mirarà de donar resposta a aquesta sol·licitud.
Les condicions de participació fan referència al límit
d’assistència i a les característiques de la inscripció a
l’activitat (preu entrada, si és el cas, procediment per
confirmar assistència, etc.).
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07 Termini de presentació de propostes
El termini per emplenar el formulari i enviar-lo finalitzarà
el dimarts, 25 de maig de 2021, a les 18.00 h.
S’haurà d’emplenar el formulari en una única connexió,
no podrà quedar el formulari a mitges per poder
reprendre la connexió en un altre moment. Per tant,
serà important tenir tota la informació abans d’emplenar
el formulari.
08 Quina és la quota de participació i les contraprestacions?
100 € + IVA:
Text i foto a la web oficial de la Barcelona Design Week.
Publicació d’un tuit o un post a Instagram al canal de la
Barcelona Design Week.
Dret a utilitzar el logotip de la Barcelona Design Week
en les accions de comunicació pròpies de cada agent
sota la llegenda “En el marc de”.
Aparició de l’activitat en newsletter específica de l’Off
BDW de la Barcelona Design Week.
Els membres del Clúster Disseny de Barcelona centre
de Disseny i els socis i sòcies del FAD Foment de les
Arts i del Disseny podran gaudir d’un descompte del
20% a aplicar a la quota de participació.
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09 Quines són les responsabilitats de l’organitzador/a de
l’activitat?
L’organitzador/a de l’activitat ha de realitzar
l’esdeveniment amb els seus propis recursos i a l’espai
que determini.
S’encarregarà de la logística, promoció i difusió
de l’activitat. I de la gestió de la inscripció en les
condicions que indiqui en el moment de la publicació
de l’activitat.
Haurà d’identificar-se a les seves xarxes socials i canals
de comunicació conforme forma part de la Barcelona
Design Week.
Després de la realització de l’activitat es compromet a
enviar a Barcelona centre de Disseny la seva valoració
i la informació del número d’assistents, material gràfic
(imatges i/o vídeos) i enllaç (si és el cas de format
virtual) de la seva activitat per penjar al canal de
Youtube de la Barcelona Design Week.

Tens algun dubte? Escriu-nos a suport@bdw.cat
@BcnDesignWeek
Barcelonadesignweek
YouTube
Formulari per enviar la teva proposta.
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