INFORME RESUM DE LES ACTUACIONS REALITZADES PEL COMITÈ
D’EXPERTS/TES DESIGNAT PER A VALORAR LES OFERTES PRESENTADES
AL CONTRACTE RELATIU A LA CREACIÓ I PRESENTACIÓ D’UN CONCEPTE
CREATIU, LA IMATGE GRÀFICA I AUDIOVISUAL I LA PRODUCCIÓ
D’AQUESTA PROPOSTA CREATIVA QUE PODRIA TENIR CARÀCTER
D’INSTAL·LACIÓ INTERACTIVA ITINERANT, AMB MESURES DE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE.

El plec regulador de la licitació i execució del contracte creació i presentació d’un
concepte creatiu, la imatge gràfica i audiovisual i la producció d’aquesta proposta
creativa que podria tenir caràcter d’instal·lació interactiva itinerant, amb mesures de
contractació pública sostenible estableix a la seva clàusula 11 relativa a la composició
de la Mesa de contractació i del comitè d’experts per a la valoració de les ofertes, sent
funció d’aquest comitè valorar particularment els criteris de judici de valor recollits a la
clàusula 10 del plec.

Els membres designats per a exercir la funció valorativa de les ofertes, en les termes
indicats al paràgraf anterior, i que estan determinats a la clàusula 11 del plec, són els
senyors i senyores següents:

1. Emmanuel Guigon, director del Museu Picasso.
2. Fèlix Ortega Sanz, Director General
Barcelona.

de Barcelona Activa, Ajuntament de

3. Isabel Roig Llorca, Directora General de Barcelona Centre de Disseny (BCD).
4. Josep Cambray Tena, cap de comunicació de 1ª tinència d’alcaldia,
Ajuntament de Barcelona.
5. Juan Manuel Baselga Iturzaeta, director de comunicació i corporate affairs,
Mobile World Capital Foundation.
6. Marian Muro Ollé, Directora General Consorci Turisme de Barcelona.
7. Marta Clari Padrós, Gerenta de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i
Comunitat. Ajuntament de Barcelona.
8. Marta Labata Salvador, Directora General en Barcelona de Serveis Municipals,
SA. Ajuntament de Barcelona.

9. Mateu Hernández Maluquer , Director General Barcelona Global.
10. Mireia Escobar, Directora del Disseny Hub Barcelona, Ajuntament de
Barcelona.
11. Ignacio Padilla, director creatiu de l’Ajuntament de Barcelona.
12. Pilar Roca Viola, Directora d’Organització, Màrqueting i Sistemes. Institut
Municipal de Mercats de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
13. Ricard Zapatero Camps, Director de Negoci Internacional, Fira de Barcelona.
14. Beatriz Julve Suero, Directora d’Empreses, vocal tècnica jurídica (amb veu i
sense vot), Ajuntament de Barcelona.
Un cop obert el sobre num 2 per part de la Mesa de contractació, i per facilitar la tasca
als membres del Comitè, es va optar per realitzar una presentació explicativa de totes
les ofertes per part de cadascun dels licitadors.

Aquesta sessió es va celebrar, a causa de la situació de pandèmia sanitària generada
per la COVID-19 de forma telemàtica mitjançant la plataforma online webex, el passat
dia 16 de setembre de 2021.

D’acord amb el que preveu la clàusula 10 del plec regulador del contracte, tots els
assistents amb dret a vot van manifestar expressament que no existia cap conflicte
d’interessos que pogués afectar la imparcialitat de les seves decisions.

Per executar aquesta presentació, es va convocar a les licitadores mitjançant anunci
en el perfil del contractant municipal i a través de correus personalitzats amb els codis
d’accés corresponents,

Per garantir la màxima transparència en la gestió d’aquest acte i la igualtat
d’oportunitats, se les va convocar de forma seqüencial, atorgant-les un termini de 20
minuts per realitzar la presentació i reservant-se aquest Comitè 10 minuts a
continuació de cadascuna per valorar inicialment de forma interna les propostes.

A la sessió de presentació van assistir la totalitat dels membres del Comitè d’experts.

Així mateix, es va indicar a les licitadores que el Comitè podria fer consultes i/o recavar
aclariments sobre les propostes en els dies següents a la presentació. Aquestes
preguntes s’incorporen com annexos 1, 2 i 3 al present document, així com les

respostes efectuades per la totalitat de les empreses, que resten incorporades als
mateixos annexos.

Aquestes preguntes i respostes van ser publicades al perfil del contractant de
l’Ajuntament per donar la corresponent publicitat i transparència al procediment.

A partir d’aquell moment s’iniciaren les valoracions del Comitè, seguint lliurement el
seu criteri i d’acord amb les prescripcions del plec regulador del contracte.

El plec estableix una puntuació en funció de diversos paràmetres e indica
expressament a la clàusula desena que la puntuació màxima a atorgar per l’apartat
relatiu als criteris relatius al judici de valor de les propostes serà la següent:

A) Criteris de judici de valor, fins a 55 punts

Criteri
---

Ponderació
Proposta de concepte creatiu.

19

Idees interactives, noves i originals

9

Alineació amb relat i actius de ciutat

6

Clara i comprensible per a la diversitat de públics

4

---

Proposta d’imatge gràfica

12

Proposta de producció
5

Proposta de mobilitat

9

Protocol de pràctiques mediambientals

5

Total

12
19

Coherència i qualitat

Organització de l’equip de treball.

Totals

5

5

55

55

A partir d’aquí calia determinar com seria l’operativa del Comitè d’experts per a exercir
la funció encomanada en aquest contracte, davant l’absència de regulació que es
trobés prevista al plec de la contractació, ni es coneguessin antecedents d’actuacions
prèvies en supòsits similars.

Llavors es van plantejar dues propostes:

La primera consistia en que els membres es poguessin reunir de forma presencial per
a valorar i puntuar conjuntament les ofertes de les empreses licitadores i donessin una
única valoració global desprès d’algun tipus de procés de discussió i raonament de la
seva posició conjunta.

La segona, al seu torn, consistia en que cadascun dels membres fes la seva valoració
de forma individualitzada, raonant, si resultés escaient, el seu posicionament, valorant
d’acord amb les indicacions del plec i el seu criteri particular, i posteriorment es fes la
suma i la mitja aritmètica de les puntuacions obtingudes.

Després de diverses consideracions es va coincidir que el sistema més adequat per a
efectuar la valoració consistiria en que cada membre del Comitè formules la seva
valoració individualitzada i que s’assumís com a puntuació global per a cada apartat
aquella puntuació que hagués suscitat major consens o majoria arrel del resultat de les
votacions. En cas d’empat en la votació, i a la vista de l’alta qualitat de les propostes
formulades, s’assumiria el valor més alt dels que resultaren de la votació de l’empat.

Atès el nombrós grup de membres que composen el Comitè i d’una banda la dificultat
de trobar agendes que permetessin la reunió presencial i/o telemàtica en un temps
raonable donada la seva projecció professional, i d’altra les restriccions i
recomanacions del PROCICAT en relació amb les reunions de més de 10 persones
derivades de la situació sanitària derivada de la COVID-19 vigents a Catalunya durant
les darreres setmanes, es va optar per part dels membres per la tercera proposta
indicada en els paràgrafs anteriors.

D’aquesta forma es van facilitar a tots els membres del Comitè dos documents que
havien d’emplenar. Un document en format excel que contenia tots els aspectes
puntuables previstos a la clàusula 10 del plec de clàusules de la licitació i un document
word on havien d’explicar les raons o motivacions que els havien conduit a donar la
puntuació que haurien indicat al document excel.

Per raons de calendari es va determinar que els membres del Comitè disposarien com
a màxim fins el dia 2 de novembre de 2021 per lliurar les seves votacions i
justificacions.

Arribada aquesta data, tots els membres ha lliurat els documents excepte el senyor
Emmanuel Guigon, director del Museu Picasso i el senyor Mateu Hernàndez, director
general de Barcelona Global, que no han valorat les propostes, per tant no se’ls ha
tingut en compte a efectes de la valoració.

Els documents lliurats per la resta del membres del Comitè s’incorporen al present
document, d’acord amb la següent relació:

1.- Sra. Pilar Roca

Annex núm. 4

2.- Sra. Marta Clari

Annex núm. 5

3.- Sr. Ignacio Padilla

Annex núm. 6

4.- Sr. Ricard Zapatero

Annex núm. 7

5.- Sr. Josep Cambray

Annex núm. 8

6.- Sr. Juan Baselga

Annex núm. 9

7.- Sra. Mireia Escobar

Annex núm. 10

8.- Sra. Marta Labata

Annex núm. 11

9.- Sra. Isabel Roig

Annex núm. 12

10.- Sr. Fèlix Ortega

Annex núm. 13

11.- Sra. Marian Muro

Annex núm. 14

Aquests annexos han estat rebuts a la Direcció de Promoció de Ciutat i s’han convertit
a format pdf per garantir la seva immutabilitat un cop lliurats.

D’acord amb el sistema de votació emprat pels membres amb dret a vot del Comitè,
s’ha donat la circumstància que en determinats apartats s’ha produït empat en les
valoracions entre els membres del Comitè.

Aquests apartats han estat:

1/ La proposta d’imatge gràfica, respecte de les ofertes de l’UTE The Others / Fàbrica
de los Sombreros i en l’UTE Domestic Dat a Streamers / Folch.
2/ La proposta de mobilitat, respecte de l’oferta de l’UTE The Others / Fàbrica de los
Sombreros.
3/ El concepte relatiu a l’organtizació de l’equip de treball, respecte de l’oferta de l’UTE
The Others / Fàbrica de los Sombreros.

Aquests empats s’han resolt de la forma indicada en els paràgrafs anteriors del
present document.

D’altra banda també cal indicar que en la votació de l’apartat relatiu a l’organització de
l’equip de treball (recursos humans emprats) s’ha produït un empat respecte de la
proposta formulada per l’UTE Prodigioso Volcan /Imandra, i també al concepte relatiu
a la claredat, simplicitat i comprensió de la proposta, respecte de l’oferta de l’UTE The
Others / Fàbrica de los Sombreros però que resulten irrellevants a efectes de
puntuació, perquè aquestes propostes en els respectius apartats ja havien assolit la
puntuació màxima.

En conclusió, els resultats obtinguts pels licitadors un cop efectuada la suma de les
votacions dels membres del comitè per conceptes és el següent:

Totals
màxims
obtenibles

Prodigioso
VolcanImandra

The OthersFabrica de
sombreros

Data
StreamersFolch

Proposta de concepte creatiu.

19

14

8

14

Proposta d’imatge gràfica

12

6

6

12

Proposta de producció

19

17

14

17

Organització de l’equip de treball.

5

5

5

5

Total puntuació obtinguda

55

42

33

48

Criteri

El desglossament exacte de les puntuacions obtingudes s’adjunta a continuació com a
annex núm. 15.

Barcelona, 5 de novembre de 2021

El Director de promoció de Ciutat
Firmado por JAVIER RUBERT
CATALA - DNI 46230444F el día
12/11/2021 con un certificado
emitido por EC-Ciutadania

Xavier Rubert

ANNEX 1

INSTAL·LACIÓ INTERACTIVA ITINERANT BARCELONA
Preguntes a les tres propostes presentades
Dijous 16 de setembre de 2021

2ª Proposta - PRODIGIOSO VOLCAN – IMANDRA
Us preguem que contesteu BREUMENT a cada pregunta:
Pag 15: “Finestra oberta a Barcelona”. Experiència multimèdia connectar cada Ciutat amb
Barcelona. Com? No s’entèn.
El concepte de “Barcelona Oberta” pretén ser una una finestra a través de la qual treure el cap a la
vida de la ciutat en directe. En una de les cares del B-Cube hi ha una "porta d’entrada". És a dir,
una connexió entre Barcelona i una altra ciutat mitjançant càmeres. No només es veu Barcelona
des de la ciutat en la qual es trova el B-Cube, sinó que des de Barcelona veuen aquesta ciutat. El BCube, situat en un enclau emblemàtic de la ciutat, és el punt de connexió amb Barcelona en temps
real, i des d'on podem veure la gent mirant al cub desde l’altra banda.

Pag 15: Working in Bcn. Com es farà un espai de coworking amb ciutadans locals aquí? Qui ho
gestionarà/dinamitzarà?
Seguirà un model similar al d'altres ciutats del món, on s'instal·la material urbà mòbil. Com a
Bryant Park, Nova York o a l'Equality Plaça de Long Beach (Califòrnia).
Amb Working in BCN el que volem és crear un espai de treball diferent, atractiu i acollidor per als
ciutadans de la ciutat on estigui instal·lat el B-Cube més enllà d’utilitzar-lo com un pont de
connexió amb Barcelona. Per això hi ha altres accions i així no estem sotmesos a la diferència
horària. La idea és que el coworking estigui actiu la major part del dia i es pugui utilitzar com un
espai de treball real. Per això, s'adaptaria l'espai per "mediterraniament" amb el so de la mar de
fons i ambientat seguint fil de la narrativa. L’imaginem com un espai en el qual poder treballar
amb l'ordinador a màxima velocitat de connexió mentre els teus peus descalços trepitgen sorra de
platja.

Visites de la Ciutat: com es faran les ‘visites guiades en directe’?
Un amfitrió representatiu de la ciutat encapçala la visita guiada. El doblarem en traducció
simultània a l'idioma de cada destinació. Cada visita guiada pot fer-la una persona diferent en
funció de la temàtica: un artista per una visita cultural, un xef per una visita gastronòmica, un
executiu d’una startup per visitar un viver d’empreses, etc.
Ens sembla adequat un format de publireportatge d'uns 5 minuts de durada per a cadascuna de les
visites.
1

Esdeveniments quarta cara (sostre). Entenem que és una estructura sòlida on fer activitat en
part superior?
Si, però només ha de tenir accés el personal autoritzat, no el públic general. Cal tenir en compte
que està a 5 metres d'altura, per tant no té tanta visibilitat des del carrer. Es pot fer algun tipus de
concert i retransmetre-ho en les pantalles LED perquè el públic ho vegi, per exemple (com el
concert de The Beatles en un terrat).
Una altra opció d'ús és com a plataforma per donar suport a un dron que sobrevola la zona
retransmetent les imatges que recull en les pantalles.

Pàg 18. B tòtems temàtica. Qué significa que ‘nos habla’ cada uno de los personajes que se
muestran en el ‘lomo’ de la ‘b’? En via pública se sentirà?
Són peces ja gravades en un to de proximitat, com dirigint-se a les persones que es troben al
davant del B-Cube. Són imatges a mida real d'una persona que s'està dirigint a qui tingui al davant,
que saluda i es comporta com si estigués present en el lloc.
En via pública s'escoltarà perquè tindrà uns altaveus direccionals de la suficient potència perquè el
so sigui perfecte.

Pàg 18. B tòtems temàtica. Cómo se veria el holograma?
Per fer un holograma es requereix un control de la il·luminació, per tant, no pot estar massa
exposat a la llum natural ni a la il·luminació artificial. El públic haurà d’apropar-se per veure-ho
correctament. Aclariment: realment el que es diu holograma popularment és una projecció sobre
un pla a 45º on es produeix el reflex, efecte denominat pepper 's ghost.

2

Pàg 18. B tòtems temàtica. Como se puede activar un audio que se oiga en un espacio público?
Els usuaris podran connectar els seus auriculars o dispositius mòbils per Bluetooth seguint les
instruccions que es troben en el tòtem.

Pàg 20: Producció del cub proveïdores locals a cada ciutat: tant les bastides com les pantalles
LED i la resta d'equips tècnics, es lloguen a cada destinació i es munten per professionals
locals, supervisats per membres del vostre equip. Hem d’entendre que vosaltres sereu
responsables del contacte i la relació amb els proveïdors locals, assistint presencialment en
cada cas, i que aquest cost està inclòs en la proposta?
Entenem en els plecs que no és així, ja que s'indica diverses vegades que la dinamització serà
objecte d'un altre concurs a continuació (apartats D.3.1. I E.3.3.5.4.). Per poder incloure el cost de
ser els responsables de la dinamització seria necessari conèixer les ubicacions i la quantitat de
destinacions a l'any.

En el plec es demanava explícitament la quantificació de costos de producció i
muntatge/desmuntatge de la instal·lació. Per quin motiu la vostra oferta no ha inclòs aquests
costos?

3

A la nostra oferta hem inclòs al pressupost el projecte d'execució de tots els elements amb
l'objecte que pugui fabricar-se i muntar-se en cada destinació.
A l'annex Valoració Econòmica s'indica una estimació dels costos de fabricació, si el muntatge fos a
Espanya.
Els preus de fabricació de les B inclouen el preu de l'muntatge, tenint en compte que no tenim
coneixement exacte de la seva ubicació.
Pel que fa al B Cube, són equips de lloguer, de manera que també inclou el preu de muntatge i
desmuntatge.

Pàg 20: Com és que no heu valorat el cost del lloguer d’aquest materials a cada ciutat?
La nostra proposta es basa en produir els suports físics directament en la localització on s'instal·lin
els elements. Hem lliurat, fora de l'pressupost, una taula amb exemples de preus de lloguer a cada
ciutat, aclarint que són estimacions ja que a cada ciutat el cost variarà considerablement.

Pàg 20: Donada la facilitat de muntatge, llogant en origen, es podria produir en menys dels 8
mesos suggerits?
El nostre calendari respon a la proposta d'elaborar un projecte d'execució, sense incloure el
muntatge, ja que hem entès que això és objecte d'un següent concurs. Per tant, el fet que sigui
llogat no redueix el nostre calendari.
En canvi, podem reduir el nostre calendari perquè podem solapar la producció tècnica (elaboració
de plànols, manuals i definició de peces que permeti la construcció de l'exposició completa en
cada emplaçament) amb la producció audiovisual i de continguts, reduint-ho unes 9 setmanes.

Pàg 20: Parleu d’impressió 3D entenem que totes les ciutats on anem tindran proveïdors que
ho facin?
Sí, estem parlant de capitals internacionals i d'una tecnologia que està prou establerta i
desenvolupada arreu del món.

Pàg. 23 Pla de realització. Calendari . Aquesta proposta descarta el procés de trasllat i
l'emmagatzematge, ja que estaria subjecta a timings del proveïdor de cada lloc, teniu un
aprox?
Per l'experiència que tenim, un muntatge d'aquestes característiques requereix entre 4 i 6
setmanes de construcció, encara que pot fer-se en menys temps. El B-Cube es pot muntar en uns 5
dies.

El projecte no inclou la producció de material dels continguts audiovisuals pel B-Cube ?
4

Sí, estan inclosos i comprenen des de la setmana 9 a la 18 en el pla de treball.

Quina viabilitat te la proposta en espais oberts vs espais tancats?
La instal·lació pot realitzar-se en dos tipus d'espai, però creiem que és més impactant i viable a
l'exterior, a més de donar la possibilitat de concentrar a més persones al seu voltant.

Es contemplen elements de protecció contra el vandalisme?
Aquest tipus d'instal·lacions del B-Cube estan preparades per estar a l'exterior i no són fàcils de
vandalizar. La versatilitat en la seva construcció permetria un ús àgil de recanvis si, per exemple,
un dels panells deixés de funcionar. En principi, els tòtems amb forma de B estan plantejats per a
ubicar-se en espais com universitats, estacions de tren, etc. És a dir, en espais vigilats, ja siguin
interiors o exteriors.Es tracta, doncs, d'un element urbà més. En qualsevol cas es podria preveure
la contractació de tres torns de seguretat privada que cobrissin la jornada completa.

Es contempla el número de vegades que es pot muntar i desmuntar la instal.lació en llocs
diferents?
Els equips que formen el B-CUBE són desmuntables ràpida i fàcilment, es poden reutilitzar
multitud de vegades.
Quant als tòtems amb forma de B, els materials que es vagin a construir in situ s'han d'adequar a la
durada i ús que hagin de tenir. El que plantegem en el concurs respon a les bases, on es planteja
que són esdeveniments d'una setmana de durada en llocs molt allunyats entre si, en els quals és
poc rendible traslladar-los. Per a aquests casos, plantegem materials reciclables i sistemes de
construcció que no estan pensats per a traslladar-se d'un lloc a un altre. Si es requereix que sigui
així, caldria adequar la proposta a aquestes condicions.

Com funciona el cub a la llum del dia ?
L'experiència és similar de dia i de nit. Aquest tipus de pantalles LED no es veuen perjudicades per
més o menys llum ni per la seva procedència.

5

Com es fa front a les inclemències del temps?.
De nou, les pantalles estan preparades per funcionar sota qualsevol condició climàtica normal.

Previsió de Recursos Humans per fer funcionar la instal·lació
Per fer funcionar la instal·lació serà necessari la presència d'un tècnic audiovisual que asseguri la
programació i un auxiliar tècnic que doni suport en els esdeveniments en directe. La majoria de les
gestions relacionades amb la càrrega i reproducció de continguts es pot fer de forma remota.

El B-Cube permet algun tipus d'interactivitat o són pantalles per donar visibilitat a la ciutat en
els seus diferents àmbits. En definitiva, són projeccions passives o interactives?
No està previst que el B-Cube projecti imatges de forma autònoma sota una programació. Peró es
podria programa la interacció amb l’audiència mitjançant activitats més dinàmiques.

6

PER ENTREGAR ABANS DE l’1 d’OCTUBRE a les 14h.
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ANNEX 2

INSTAL·LACIÓ INTERACTIVA ITINERANT BARCELONA
Preguntes a les tres propostes presentades
Dijous 16 de setembre de 2021

3ª Proposta.- THE OTHERS - LA FÁBRICA DE SOMBREROS
Us preguem que contesteu BREUMENT a cada pregunta:
Pag 3: Si haguéssim de reenfocar el públic, com podríem canviar el relat de la instal·lació? Diuen: “La
instal·lació t’acompanyarà perquè ens diguis com t’imagines la teva vida futura i que decideixis com
serà aquesta projecció teva mitjançant una sèrie de preguntes molt senzilles. Així, la instal·lació anirà
generant un avatar personalitzat vinculat a les respostes que donis.”
Tal com vam exposar a la presentació la instal·lació està adreçada específicament a captar talent
internacional i, per afinitat, altres públics similars com directius amb capacitat de decisió per obrir una
seu a Barcelona o d’invertir-hi a la ciutat.
Encara que el relat es podria reenfocar cap a un públic local i generalista és una opció que recomanem
no dur a terme, ja que el discurs que la ciutat fa de portes cap a fora per seduir talent i inversors
difícilment encaixa amb la quotidianitat del públic local. A més, l’experiència que et proposa l’acció és
el descobriment de la ciutat per la qual cosa als barcelonins i barcelonines els hi pot semblar massa
òbvia.

Pàg 3: Com funciona això del city ambassador
El city ambassador és un community manager que domini l’anglès, com els que ja intervenen a les
campanyes adreçades a expatriats (com per exemple el Barcelona International Community Day).
La seva funció és posar-se a disposició d’aquells usuaris que comparteixin la nostra acció a xarxes i
facilitar-los de forma directa tota la informació que actualment ja està al seu abast a les diferents webs
de l’Ajuntament, tals com meet.barcelona, always.barcelona, Lidera - Business Women, etc.
Per tant, només els ha de fer arribar informació que ja existeix o posar els usuaris en contacte amb
aquells organismes/serveis que ja estan a l’abast del visitants internacionals. Així doncs serà com una
mena de facilitador que et proporciona informació de forma directa sense que l’hagis de buscar.

Pag 4: Podem canviar avatars (identitat visual de l’usuari)? Figuratius? Demanar-los que ens facin
proposta de 3? Crec que a la gent li agradaria més un avatar on se senti físicament identificat. Molt
potent veure’t penjat sobre el sostre del Mercat de Santa Caterina.
Sí que podríem acostar als avatars a quelcom més figuratiu dins d'uns línia més humanitzada però
sempre conservant una aproximació sintètica i senzilla de la creació dels models 3D. En aquest cas
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podríem donar l'opció de definir millor els avatars, però partint d'una biblioteca reduïda i acotada on
es podria treballar els següents atributs:
· Color de la pell (colors estàndards)
· Pentinat home/dona (llarg, curt, ondulat, etc.)
· Accessoris (ulleres, gorres, etc.)
· Roba (samarreta llarga o curta i pantalons llarg i curt però estàndards sense variacions de patronatge)
· Color de la roba (colors estàndards)
Els cossos seran estàndards i iguals per tots per a tots els avatars (mateixes proporcions de tronc i
extremitats) i amb la mateixa tipologia de roba (pantaló i samarreta). Per posar un exemple estaríem
parlant d’una personalització similar a la d’un Playmobil.
De totes maneres nosaltres seguim apostant i creient en la proposta inicial, on els avatars son més
artístics i sintètics, ja que la nostra audiència està acostumada a interactuar amb generadors d'avatars
molt sofisticats i complexos, on el nivell de realisme i l'oferta de customització dels models és
realment potent i potser competir amb aquest fet dins de l'acabat que podem assolir de realisme i
costumització amb el nostre projecte ens pot jugar a la contra.
A més, hem de considerar que la configuració de l’avatar que proposem es duu a terme mentre
l’usuari respon les preguntes. Així amb una única acció aconseguim diferents objectius alhora:
- aconseguir informació de l’usuari
- generar un avatar que no té matisos de gènere ni trets ètnics
- fer que la participació sigui ràpida per aconseguir el major nombre de participants possible
No obstant això estem disposats a explorar altres vies de representació artística dels avatars que
poden ser tant o més potents que la que heu vist fins ara.
A continuació adjuntem unes referències de com podríen articular-se els avatars amb un enfoc més
figuratiu:
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Pàg 11: Per què 4 pantalles per interactuar si només n’hi ha una de gran? Com es fa el relleu del
visualitzat a pantalla gran?
Els usuaris s’interrelacionen amb la pantalla petita que és on responen les preguntes i configuren el
seu avatar. Un cop han acabat aquesta intervenció, llancen al seu avatar a la pantalla gran, que és la
ciutat de Barcelona en 3D on conviuen tots els avatars. Mentre ningú interacciona amb la instal·lació,
la pantalla gran actua com a reclam per convidar a la participació.

Pàg 11: Te so la pantalla gran?
En la proposta inicial no està contemplat, però podríem introduir un sistema de so senzill que
acompanyés a la peça, tant en la part activa com passiva de la instal·lació, per emfatitzar certs
moments de la interacció i del contingut de la pantalla. Es tractaria de comptar amb un disseny de so
que pogués generar ambient i reforçar l’experiència sense ser invasiu ni competir en potència acústica
amb l’entorn.

Pàg 12: La pantalla pot anar a interiors?
Sí. El projecte i tota la instal·lació té la capacitat i el potencial de poder funcionar tant en espais
interiors com exteriors.

Pag 18: Com fareu això d’imprimir postal personalitzada? In situ? Sortirà per la pantalla?
La idea és que cada tòtem interactiu, on estaran ubicades les tablets que centralitzen tota la
experiéncia, tingui incorporat a l'interior del propi cos una impresora de petites dimensions per
imprimir les postals en formats en dinA5 o Polaroid.
L'entrega de la postal es realitzarà mitjançant una ranura o un dispensador ubicat al mateix suport. Un
cop la interfase de l'interactiu indiqui a l'usuari (mitjançant un text i una petita animació) que ja pot
recollir la seva postal aquest la podrà agafar al lloc indicat a la pantalla.
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Pag 19: Cal que ens ampliin la info del ‘city ambassador’ no queda clar com ho farien.
Hem respost a dalt però en síntesi: la figura del city ambassador és un community manager dels que ja
disposa l’Ajuntament que ha de facilitar la informació i el contacte amb els organismes / serveis actuals
(amb que ja compta l’Ajuntament) amb les persones que participen a la nostra acció.
Per exemple, en aquest web, a banda de les que hem esmentat a dalt, hi ha un ventall amplíssim de
recursos adreçats als visitants internacionals
https://www.barcelona.cat/internationalwelcome/en/documents . El city ambassador només li ha de
fer arribar específicament la informació concreta o el contacte concret amb el servei municipal indicat,
que pot necessitar un determinat usuari, segons les seves necessitats.

Pag 20: Em puc fer el meu avatar en versió web, sense anar a la instal.lació, oi? Multiplicariem la
possibilitat d’aconseguir leads i visibilitat del projecte.
Exactament. Aquest és un dels valors de la nostra proposta. La instal·lació és un dels punts d’entrada
però no l’únic. La web n’és un altre, amb la qual cosa s’incrementen les opcions d’aconseguir leads, ja
que les instal·lacions físiques sempre estan limitades per la presencialitat:
Número de participants (actius i passius) x Hora x Dies en que està en funcionament la instal·lació.

Pag 25: Generació de continguts: entenem que ells farien material audiovisual d’imatges - en
moviment?- de la ciutat? Cal material de molta qualitat per una pantalla tant gran.
L’Ajuntament compta amb un banc d’imatges molt gran de la ciutat que podem fer servir per a aquesta
instal·lació. Es tracta d’imatges “normals” de la ciutat on hi inclourem els avatars per fer-les més
especials. En tot cas, si calguessin més materials, en podem generar de nous (sessió de fotos o
rodatge). Pel que fa la qualitat dels materials és suficient la del banc d’imatges ja que la resolució de la
pantalla és de 3840 x 960 píxels.

Pàg 25: Calendari: hi ha tasques que es podrien fer simultàniament i escurçar durada de producció a
menys de 8 mesos?
Podríem optimitzar el temps de producció i anar treballant a la vegada tota la part digital
(desenvolupament i testeig de software, direcció d'art, construcció d'avatars, disseny d'interfícies, etc.)
i tota la part analògica (compra de material, construcció de suport per a tablets, estructura exterior de
les pantalles de leds, etc.) per tal de poder escurçar els plaços de producció reduint de 8 a 7-6 mesos
per tenir llest el projecte. De totes maneres i donada la complexitat del propi projecte sempre és bo
tenir marge de producció per tal de poder fer tots els testejos possibles per tal de garantir un
funcionament robust i estable de tot el sistema.

Han pensat en aprofitar el dors de la pantalla per posar-hi contingut?
La idea inicial és que aquesta instal·lació anés ubicada contra una paret o un mur. En tot cas, si
haguéssim de situar-la sense cap construcció al darrere, podem completar els embellidors posteriors i
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imprimir un missatge que desperti la curiositat del públic tot convidant-lo a participar, com per
exemple “Be your best self in Barcelona. The smallest big city in the world”

No hem sabut trobar com es munta/desmunta la pantalla, s’hauria de traslladar sencera?
Ho trobareu al document Annex que vam presentar al concurs (pàgines 39 a 57). En resum, la pantalla
i tota la instal·lació està formada per un total de 18-20 caixes flight case de 124x67x63 cm cada una
amb pes total de tots els elements que configuren la instal·lació de aproximadament 2.000 - 2200 kg.

Funciona aquest tipus de instal·lació per a usuaris poc o gens digitalitzats?
La interacció d’aquesta instal·lació és homologable a la d’un caixer automàtic.

Quin seguiment hi ha dels ambassadors? Com es gestiona això a nivell back office?
Els ambassadors estaran més actius en els moments en que hi hagi campanya de difusió o la
instal·lació estigui en funcionament. No obstant això, les respostes que hauran de donar als
participants estaran estandaritzades, amb la qual cosa pel general hauran de fer un “copy&paste” per
respondre a les preguntes dels usuaris i adreçar-los a un dels serveis de la ciutat. Preveiem que en
moments d’alta participació no hauria de superar les dues hores diàries de dedicació per a un únic
ambassador.

Només s‘adrecen a públic talent internacional, entenem que es pot ampliar a altres públics de
promoció econòmica com inversió i Business internacional que volem captar i fidelitzar?
Exactament, l’acció també serveix per captar i fidelitzar aquests públics d’interès per a l’àrea de
promoció econòmica que esmenteu.

Quina viabilitat tenen les tres propostes en espais tant oberts com tancats?
Si. El projecte i tota la instal·lació té la capacitat i el potencial de poder funcionar tant en contextos
interiors com exteriors (sempre i quan l'espai disposi de les dimensions i les condicions adequades).

Es contemplen elements de protecció contra el vandalisme?
Donada la naturalesa en el cost de la pròpia peça, la diversitat de dispositius tant electrònics (pantalla
leds, tablets, cablejat, etc.) com estructurals (totems, estructura pantalla, etc.) i les dimensions de la
pròpia peça creiem que la instal·lació sempre haurà d'estar en un ambient controlat i vigilat per tal de
garantir el bon ús i funcionament de la mateixa.
Vagi per davant que sempre hem contemplat (i així ho vàrem interpretar en el plec de concurs) que la
instal·lació sempre estaria ubicada en un entorn controlat on és pogués garantir la seva seguretat,
funcionament i bon ús.
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Es contemplen els número de vegades que es pot muntar i desmuntar la instal·lació en llocs diferents?
Sempre i quan es faci un bon manteniment, es tingui cura de tot el material i es segueixin els protocols
establerts de muntatge, desmuntatge i emmagatzematge de tota la instal·lació se’n pot fer un ús
il·limitat.

Previsió de Recursos Humans per fer funcionar la instal·lació
A nivell de recursos humans per fer funcionar la instal·lació necessitarem:
Tècnics Pantalla Led (muntatge i desmuntatge) = 2 Operadors
Tècnic Informàtic Activació de tot l'interactiu = 1 Operador
Tècnics Estructures (muntatge, desmuntatge, transport i emmagatzematge) = 2 Operadors

Necessitaria més detall sobre com es gestiona el vincle entre l'avatar i la persona que fa
d'acompanyant. Es a dir, com funciona la interactivitat després d'haver dissenyat el teu avatar i quins
recursos es necessiten per fer possible aquesta interactivitat posterior?
En primer lloc hem de remarcar que ara mateix l’acció ha estat pensada perquè tingui una durada
acotada en el temps, és a dir, podem mantenir el contacte amb les persones que han creat el seu
avatar durant un període definit (com per exemple 6 mesos) amb una comunicació mensual amb
cadascuna d’elles. I arribat aquest període de temps, s’avaluaria si té sentit seguir alimentant la relació
amb els usuaris mitjançant aquesta plataforma, o bé reconduir-los a d’altres comunitats existents (com
per exemple la comunitat d’expatriats).
Si l’usuari accedeix a la plataforma, hauria de poder veure què està fent el seu avatar en aquell
moment. En aquest sentit, preprogramariem una serie de rutines amb activitats molt senzilles
vinculades a l’horari, com per exemple: “A Barcelona són les 12 del migdia, el teu avatar està
treballant”, “Són les 20.00 de la tarda, el teu avatar ha quedat amb un amic per sopar”, etc. Les
activitats que proposem, addicionalment, poden estar acompanyades de links per ampliar la
informació del que està fent: si diguem que ha anat a veure un partit del Barça, et posarem el link de
com comprar entrades.
Pel que fa la comunicació mensual els continguts, que prepararem abans del llançament, estaran
vinculats amb els “gustos” de cada usuari. En aquest sentit els podem informar de les coses que
passen a Barcelona i que els puguin interessar, així com dades/valors de la ciutat més genèrics:
número d’empreses internacionals, inversió que s’ha dut a terme els darrers mesos a la ciutat… és a
dir, els missatges que es vulguin prioritzar estratègicament per mantenir el contacte amb els
participants, així com continguts extrets dels materials de què actualment disposa la ciutat adreçats
als visitants internacionals: “Ten tips to feel at home in Barcelona”, “Choosing a school in Barcelona”,
“Cultural spaces”, etc.
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ANNEX 3

INSTAL·LACIÓ INTERACTIVA ITINERANT BARCELONA
Preguntes a les tres propostes presentades
Dijous 16 de setembre de 2021

1ª Proposta - FOLCH – DOMESTIC DATA STREAMERS
Us preguem que contesteu BREUMENT a cada pregunta:
Pàg 3: En referència al títol “Barcelona Senseable City”, i a l’explicació que doneu a l’apartat
del títol “El terme senseable és una proposta del Senseable City Lab del MIT dirigit per Carlo
Ratti, que explica que la manera com descrivim i entenem les ciutats s'està transformant
de manera radical de la mà de les eines que s'utilitzen per dissenyar-la. El propòsit del
Massachusetts Institute of Technology és anticipar aquests canvis i estudiar-los des d'un punt
de vista crític.” Esteu en condicions d’acreditar, amb indemnitat per a l’Ajuntament de
Barcelona, que esteu autoritzats pels titulars del copyright, a emprar sense restriccions
el terme indicat (senseable city) i altres que puguin veure’s afectats per drets d’autor?
El terme senseable es va utilitzar com a vehicle per desbordar el concepte de smart city.
S’ha detectat una clara necessitat de convertir les ciutats en espais agradables i habitables,
i la tecnologia ha de ser un mitjà per aconseguir-ho i no un objectiu en si mateix. Així ho
reafirmen projectes com el MIT Senseable City Lab.
Hem utilitzat aquest concepte per vehicular la idea de ciutat amable i sensible. La qualitat
de vida en les ciutats és avui una qüestió cabdal a l’hora de mantenir i captar el talent arrelat
a aquests espais. Si es decideix utilitzar aquest terme, s’hauria de demanar permís al MIT.
Així i tot, no hi haurà inconvenient en buscar una altra manera de verbalitzar la mateixa idea,
mantenint l'essència del concepte per tal de transmetre les mateixes emocions i el mateix
enfocament estratègic.

Pàg 11: El contingut de la peça 5 ja es va veure a Palau Robert, no sorprèn.
Seria possible canviar el format, amb el mateix contingut?
Sí, no hi ha cap problema: es pot canviar el format. S'hauria de pensar una nova idea
i decidir si es desenvolupa un producte de caràcter digital o físic. Hauríem de veure quines
implicacions pot tenir en el pressupost, però ja tenim en compte que serà necessari
dur a terme adaptacions tenint en compte el moment, context, contingut i l’audiència
a la qual anirà dirigida la instal·lació.
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Pàg 11: Falta el concepte TREBALL a les peces enumerades.
Si no quedés clar on es parla de treball, hi podríem incidir més. No obstant això, hi ha
diverses ocasions on se’n parla, les quals llistem a continuació:
-

-

La Peça 1: “Conèixer Barcelona” parla de la ciutat com a Senseable City i permet
incloure contingut sobre els professionals de la ciutat i els àmbits laborals més rellevants
(des de les startups fins a la cultura).
La Peça 3: “Viure a Barcelona” segueix d’una forma personal a diversos habitants
de la ciutat en el seu dia a dia.
La Peça 4: “Descobrir Barcelona” explica el talent de la ciutat, on s’expressa l’oferta
laboral i s'assenyalen diverses disciplines que coexisteixen a Barcelona.

Pàg 11: La info serà transversal o separada per contenidors?
La proposta inicial contempla la següent distribució:
- El primer contenidor, que compta amb 2 peces.
- El segon contenidor, que compta amb 1 peça.
- El tercer contenidor, que compta amb 2 peces.
No obstant això, aquesta organització és una proposta inicial, que es pot adaptar
per tal d’ensenyar al públic les instal·lacions que millor encaixin amb el context,
contingut i audiència del moment en el qual es desenvolupi.

Pàg 13: Quan diu escultures, vol dir mapes visuals a partir de dades?
Ens referim a mapes tridimensionals amb el relleu de la ciutat de Barcelona on es projecten
imatges i dades per contextualitzar la idea de Senseable City i aplicar-la al territori.

Pàg 16: Les fonts audiovisuals les creareu vosaltres o només seran a partir
de imatge.barcelona com comenteu?
L'única peça que utilitza imatges d'arxiu o de càmeres a temps real és la Peça 2: "Connectar
amb Barcelona”. Les altres peces que compten amb audiovisuals, és a dir la realitat
virtual a la Peça 3: "Viure a Barcelona" i les projeccions de la Peça 1: "Conèixer Barcelona"
les generarem nosaltres.

Pàg 16: No s’ha valorat el cost de personal necessari per acompanyar la instal·lació?
Hostesses/os per filtrar accés a cada contenidor (a la Peça 3: “Viure a Barcelona”,
per exemple, només hi caben 2 persones).
El personal destinat a la dinamització de la instal·lació (hostesses/os) és un recurs que queda
fora de l’abast d’aquesta licitació, tal com queda recollit al punt D.3 del Plec Tècnic. No
obstant això, oferim la possibilitat de definir les necessitats i recursos específics que en
aquest nou marc es poguessin necessitar a fi i efecte de definir-les i pressupostar-les.
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Pàg 16: Quan parla del material del contenidor del talent i diuen ‘cinc projectes físics de
diferent format’ a què es refereixen? Són taules amb pantalles? Són vitrines que contenen
art? Si són obres d’art, assegurança?
Són peanyes amb objectes físics tridimensionals que parlen dels diversos projectes i que
s’adeqüen al moment, context, contingut i audiència. No són peces d’art, sinó escultures que
parlen del talent local. A no ser que se seleccioni específicament contingut artístic, no caldrà
assegurança.

Pàg 16: Si cada any es renoven les peces del contenidor del talent, es valora el cost d’aquest
canvi de continguts?
Actualment el pressupost contempla la producció de les 5 peces inicials. Depenent dels canvis
en el contingut d’aquesta peça al llarg dels anys, es demanaria una ampliació de pressupost
d’uns 2.000 euros per talent en cas que s’hagi de generar contingut de nova producció.

Pàg 17: El públic interactua – diàleg amb les persones que participen en la instal·lació.
Impressores temàtiques en cercle. Com funciona això de contestar preguntes?
Hi ha uns plafons físics amb QRs que el públic ha d’escanejar per tal d’accedir a la plataforma
digital des d’on enviar el missatge. L’experiència funciona des de qualsevol dispositiu mòbil
i imprimeix els missatges a temps real a la instal·lació.

Pàg 22: Transport. Podríem llogar localment els contenidors per estalviar costos i
sostenibilitat del projecte? O si, com diuen es poden ‘pre muntar’ a Barcelona? Pàg 21.
Els contenidors es munten a Barcelona i es transporten a les diverses ciutats o emplaçaments
als quals viatgen, per qüestions econòmiques, mediambientals i per garantir el seu correcte
funcionament i ensamblatge.
Utilitzar contenidors diferents a cada emplaçament requereix haver-los d’acondicionar cada
cop, tenint en compte els motius que descrivim a continuació. Per una banda, els contenidors
s’han de folrar interiorment amb aïllament tèrmic, contenen una subestructura per pas de
cablejat i tenen terra aïllant. Per altra banda, en cas que fossin nous cada cop, se’ls hauria de
practicar noves obertures, pintar i aplicar el contingut gràfic comunicatiu, i tot això implicaria
un augment significatiu de costos així com un increment de la petjada de CO2.
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Pàg 23: Ens podeu aclarir timings? Producció inicial: 2 mesos?
Pàg 28: Trasllat? Muntatge/desmuntatge: entenem que son màxim 4 h de muntatge
o desmuntatge? Amb quant de personal?
En producció inicial seran necessaris 40 dies laborables (2 mesos) de construcció que
permetin l’adequació dels contenidors per al seu ús final. Es comprenen les següents
tasques (temps estimat amb els contenidors ja a la campa de muntatge):
5 dies: Tallat de noves obertures (desplaçaments inclosos).
3 dies: Neteja i ajustament de portes i assecat.
3 dies: Repintat i assecat.
10 dies: Paviments, instal·lacions elèctriques i energia solar.
9 dies: Extradossats interiors, finestres i portes.
5 dies: Instal·lacions audiovisuals i il·luminació.
5 dies: Aplicació de gràfiques i revisió de continguts.
Per a la col·locació in situ dels contenidors es preveuen entre 4 i 8 h, i unes altres 4 a 8 h
pel desmuntatge. Pel que fa a l’equip de muntatge, posant l'exemple d'un emplaçament
estàndard, s’hauria de comptar amb el següent personal:
4 operaris: Transport de camió i grua.
4 operaris: Instal·lació de contenidors.
1 operari: Tècnic responsable.
Quant a timings in situ, contemplem 2 dies pel muntatge i 1 pel desmuntatge, sempre amb
un dia extra a cadascun per cobrir imprevistos en cas de pluja o emplaçament complicat.
El temps de trasllat depèn del lloc on es dugui a terme la instal·lació, tenint en compte que la
campa on s'emmagatzema serà a l'àrea metropolitana de Barcelona. El personal de muntatge
dependrà de la casuística específica en cada lloc i de les circumstàncies de l'emplaçament.

Es contempla la contractació d’elements de subministrament elèctric per a les instal·lacions
previstes als contenidors?
Proposem que les plaques solars plantejades abasteixin la instal·lació amb una potència
de 4 kW que, si necessités reforç, podria complementar-se amb connexió elèctrica o amb
la contractació puntual d’un equip electrogen. No obstant això, cal dur a terme el projecte
elèctric per tal de determinar el percentatge real que es pot cobrir.

L’experiència és molt personalitzada/individual, es podria fer experiència més grupal?
Quatre de les cinc peces que es proposen per a aquesta instal·lació es poden experimentar
de manera grupal. Així i tot, estem oberts a la possibilitat d'adaptar la proposta més
individual a una experiència grupal, potser prescindint de la realitat virtual i optant per
altre tipus d'activitat.
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S’ha estimat el pressupost d’implantació a una ciutat europea i estimació
de permisos necessaris a obtenir per la instal·lació?
L’estimació dels permisos necessaris a obtenir per la instal·lació i el pressupost
d’implementació queden fora de l’abast d’aquesta licitació, d’acord amb la clàusula E.4
del Plec Tècnic. No obstant això, disposem dels recursos, experiència i mitjans necessaris
per assegurar el correcte funcionament d’aquesta fase.

Quina viabilitat té la proposta en espais tant oberts vs espais tancats?
La proposta es pot instal·lar tant a espais oberts com tancats, sempre que es permeti la
maniobrabilitat en alçada d'instal·lació (espais esportius, firals, museus amb grans alçades,
o fins i tot alçades de 5 metres en cas de posar tota la proposta a un nivell).

Es contemplen elements de protecció contra el vandalisme?
Els contenidors poden quedar perfectament tancats amb tots els elements al seu interior
protegits de qualsevol acció vandàlica.

Es contempla el número de vegades que es pot muntar i desmuntar la instal·lació
en llocs diferents?
En tractar-se d’una estructura molt resistent, es pot remuntar tantes vegades com es desitgi.
És possible que sigui adient dur a terme repassos de pintura o de la retolació aplicada.

Previsió de Recursos Humans per fer funcionar la instal·lació?
El personal destinat a la dinamització de la instal·lació és un recurs que queda fora de l’abast
d’aquesta licitació, tal com queda recollit al punt D.3 del Plec Tècnic. Tot i això, des de la
candidatura oferim la possibilitat de definir les necessitats i recursos específics que en aquest
nou marc es poguessin necessitar a fi i efecte de definir-les i pressupostar-les.
Els Recursos Humans que s’han previst per al desenvolupament del contracte són els
especificats a la presentació (pàgines 24-25): Director de Projecte, Director Creatiu, de
Contingut, Disseny i Arquitectura, Cap de Tecnologia, etc., a més de tot l’equip creatiu i tècnic
de cadascuna de les empreses licitadores.

Cal preveure costos de producció cada vegada que s'hagi d'adaptar la instal·lació
amb més o menys contenidors?
En funció de la quantitat de contenidors, el cost d'instal·lació és més o menys econòmic.
Per tant, el cost de cada remuntatge és variable depenent de la quantitat d’espais i de la
seva complexitat.

5

Com es farà la selecció de projectes de la Peça 4: “Descobrir Barcelona”?
Ho hem de fer nosaltres o ho assumeix l’empresa?
Proposem muntar un equip divers representat per diferents institucions locals que puguin
assessorar l’impacte de les peces seleccionades, com el FAD, BCD, COAC o ADCE, entre
d’altres, així com participar per la nostra part en la curació del contingut de manera
col·laborativa.

PER ENTREGAR ABANS DE l’1 d’OCTUBRE a les 14 h.

6

ANNEX 4

INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS DE JUDICI
DE VALOR PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA
INSTAL.LACIÓ INTERACTIVA ITINERANT DE
BARCELONA PER PART DELS MEMBRES DEL COMITÈ
D’EXPERTS/ES.
Nom i cognoms: Pilar Roca i Viola
Nota sobre la votació.
Des del Projecte Marca Barcelona a la Direcció de Promoció de Ciutat he estat convocat/da per
a valorar les 3 propostes presentades a la licitació del contracte relatiu a la creació i
presentació d’un concepte creatiu, la imatge gràfica i audiovisual i la producció d’aquesta
proposta creativa que podria tenir caràcter d’instal·lació interactiva itinerant.
D’acord amb les previsions del plec regulador d’aquest contracte, atorgo la següent puntuació:


Idees noves, creatives i originals pel concepte creatiu
 He atorgat 4 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè considero
que la originalitat de les propostes és limitada: realment la confecció d’un coworking, la retransmissió d’una obra al Liceu sense ser-hi present i l’entrevista a un
CEO d’una empresa barcelonina, aporten valor afegit i innovació a la proposta?
 He atorgat 4 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que la proposta s’articula d’una forma clàssica i excessivament bàsica,
amb una pantalla i quatre comandaments.

 He atorgat 4 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que les
idees proposades són realment diverses, participatives i interactives que afecten a
les arts plàstiques, a la Barcelona en temps real, a la realitat virtual, al talent local i
apel·len a la ciutadania. Amb tot, hi ha algunes propostes a les que els manca
originalitat.



Alineació amb el relat Marca Barcelona i els seus actius
 He atorgat 6 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que malgrat l’extensió innecessària en la redacció existeix una
mirada interessant sobre la promoció turística, centrada en exportar la idea de
qualitat de vida drets i llibertats individuals, així com també el valor d ela
quotidianitat.

 He atorgat 3 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS,
perquè considero que el discurs vinculat a la ciutat de Barcelona és
pràcticament inexistent. Pràcticament no s’aborda discursivament la promoció
exterior, el turisme i les maneres de viure com a elements de l’exposició.

 He atorgat 6 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
discursivament es proposa un salt de l’smart city a la senseable city centrada
en ensenyar el nostre dia a dia, la calidesa i la vitalitat de la ciutat.



Proposta adequada per a públics internacionals
 He atorgat 4 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que la proposta és clara, comprensible i adequada per tot tipus de
públics.
 He atorgat 0 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS,
perquè considero que la proposta va dirigida a un públic molt específic proper
a la gamificació, al videojoc, a la tecnologia, etc.
 He atorgat 4 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
la proposta és clara, comprensible i adequada per tot tipus de públics.



Proposta d’imatge gràfica

 He atorgat 6 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que la proposta del panot i les lletres B no responen a la innovació
en el disseny. L’ús de la icona del panot no és vincula actualment amb la
modernitat, la creativitat i l’originalitat. El panot està excessivament associat al
marxandatge i la recurrència.

 He atorgat 6 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS,
perquè considero que l’estètica excessivament propera a la gamificació i el
videojoc és pobra i es dirigeix només a un determinat públic molt concret.

 He atorgat 12 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero
que es proposa una imatge sòbria i atemporal que neutralitza el temor que

pugui de passar de moda o que quedi sota una estètica excessivament
definida.



Coherència i qualitat de la proposta

 He atorgat 5 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que la proposta de producció és de qualitat, compleix amb totes les
necessitats del projecte, està ben detallada i és coherent en tot el seu
desenvolupament.
 He atorgat 3 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS,
perquè considero que la proposta gira excessivament entorn al format; una
proposta centrada en l’experiència individual només que s’allunya de
l’explicació i la divulgació d’una ciutat.

 He atorgat 5 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
la proposta de producció és de qualitat, compleix amb totes les necessitats del
projecte, està ben detallada i és coherent en tot el seu desenvolupament.



Facilitats de trasllat, muntatge/desmuntatge i emmagatzematge, adaptabilitat a
diferents espais,

 He atorgat 7 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que s’adapta correctament a diferents espais i es té en compte la
facilitat en el muntatge i el desmuntatge.

 He atorgat 7 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS,
perquè considero que s’adapta correctament a diferents espais i es té en
compte la facilitat en el muntatge i el desmuntatge.

 He atorgat 7 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
s’adapta correctament a diferents espais i es té en compte la facilitat en el
muntatge i el desmuntatge.



Claredat, simplicitat i comprensió de la proposta de producció,

 He atorgat 2 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que de producció és clara, comprensible i adequada a les necessitats
del projecte.

 He atorgat 2 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS,
perquè considero que de producció és clara, comprensible i adequada a les
necessitats del projecte.

 He atorgat 2 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
la proposta de producció és clara, comprensible i adequada a les necessitats
del projecte.



Protocol de pràctiques mediambientals.
 He atorgat 3 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que discursivament no està suficientment desenvolupat i manca
claredat en l’explicació.

 He atorgat 5 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS,
perquè considero que s’inclou un protocol detallat que incorpora principis
d’actuació, selecció de materials i mesures de control de consum energètic.

 He atorgat 5 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
el pla de practiques ambientals que proposa té en compte des dels materials
fins l’energia, l’obtenció d’etiquetes mediambientals, la reutilització i la
mínima generació de residus.



Recursos humans emprats.
 He atorgat 5 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que han presentat tots els recursos humans disponibles per a la
realització del projecte indicant tasques prèvies, indicant el grau de
participació en cada nivell del projecte.
 He atorgat 5 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS,
perquè considero que presenten l’equip que desenvoluparà la producció de la
proposta indicant la distribució interna adaptada a les necessitats de l’oferta
presentada

 He atorgat 5 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
recull un equip de recursos humans que implementaran tots els processos de
creació i producció, detallant les funcions i la organització dels seus recursos
humans per a cada fase.

COMENTARIS FINALS
La millor proposta és UTE DATA STREAMERS / FOLCH amb 50 punts perquè discursivament és
interessant, amb un claim encertat, uns continguts que estableixen complicitats entre l’àmbit
empresarial i la cultura creativa, les instal·lacions són diversificades, participatives i interactives
i presenta una línia editorial pròpia que es diferencia de la resta de propostes.
La proposta UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA té una puntuació total de 42 punts ja que
inclou una mirada interessant sobre la promoció turística, centrada en exportar la idea de
qualitat de vida, drets i llibertats individuals i el valor de la quotidianitat però li falta caràcter i
les propostes estètiques i d’activitats són recurrents.
La proposta amb menor puntuació és UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS amb
una puntuació total de 35 punts. És la proposta menys atractiva perquè manca claredat en
l’explicació de la proposta i tota ella gira a l’entorn d’un format poc original en el qual
predomina l’experiència personal.

Barcelona, 28 setembre de 2021

Pilar Roca,
Mercats
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puntuació mínima 18,33 punts
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35

50

fins 19 punts

14

7

14

fins 9 punts

4

4

4

4

4

4

6

3

6

a

propos ta que contingui idees noves , originals , notòries i/o s orprenents que potencien la
interacció del públic, la s eva experiència i l’interès de compartir-la

9 punts

b

propos ta que contingui idees noves , originals , notòries i/o s orprenents, tot i que no potencien
la interacció del públic, la s eva experiència i l’interès de compartir-la o a l’inrevés

4 punts

c

propos ta que contingui idees noves , originals , notòries i/o s orprenents, tot i que no potencien
la interacció del públic, la s eva experiència i l’interès de compartir-la o a l’inrevés

0 punts

a
b
c

propos ta completament alineada amb el breifing de relat de Barcelona i actius econòmics
propos ta parcialment alineada amb el briefing de relat de Barcelona i actius econòmics :
propos ta no alineada amb el briefing de relat de Barcelona i actius econòmics :

6 punts
3 punts
0 punts

fins 6 punts

fins 4 punts

b
Proposta imatge
gràfica
2.1

Propos ta imatge
gràfica

6

12

6

12

6

6

17

17

19

5

3

5

propos ta d’imatge gràfica creativa original, alineada amb el relat de Barcelona i els actius
econòmics de la ciutat, clara i comprens ible de la imatge gràfica
propos ta d’imatge gràfica original però poc alineada amb el relat de Barcelona i els actius
econòmics de la ciutat i poc comprens ible, o a l’inrevés :
propos ta gens creativa i no alineada amb el relat ni els actius econòmics de la ciutat ni
comprens ible

Propos ta de
mobilitat

b
c
claredat,
s implicitat i
comprens ió

Protocol de
pràctiques
mediambientals

b
c

Organitzacio de
l'equip de treball
4.1

5 punts

propos ta tècnica de producció clara, s imple i de fàcil comprens ió
propos ta tècnica clara i s imple, però difícil de comprendre o a l’inrevés
propos ta tècnica gens clara ò de difícil comprendre

propos ta que reculli i concretin un protocol de pràctiques ambientals en tots els proces s os de
treball i de producció inclos os en el PPTT
propos ta que reculli parcialment un protocol de pràctiques ambientals dels proces s os de
treball i de producció inclos os en el PPTT
propos ta de la qual es cons idera adequat l'enfocament i/o el contingut

7 punts

b

propos tes que pres entin una des cripció molt detallada, coherent i adequada dels recurs os
humans emprats
propos tes que pres entin una des cripció genèrica, coherent i adequada dels recurs os humans
emprats

3

7

7

7

7

7

7

2

2

2

2

2

2

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4 punts
0 punts

2 punts
1 punt
0 punts

5 punts
3 punts

3

0 punts

fins 5 punts
a

5

0 punts

fins 5 punts
Organització
equip treball

5

3 punts

fins 5 punts
a

4

propos ta amb una màxima adaptabilitat als diferents es pais , que faciliti el s eu tras llat,
muntatge, des muntatge i emmagatzematge
propos ta parcialment adaptable, o que no faciliti el s eu tras llat, o el muntatge, des muntatge
o el s eu emmagatzematge
propos ta que no s igui adaptable, que dificulti el s eu tras llat, muntatge, des muntatge ò
emmagatzematge

12

0 punts

fins 2 punts
a
b
c

3.4

6 punts

fins 7 punts
a

3.3

12 punts

fins 5 punts
propos ta que compleixi totalment amb els criteris de qualitat i pertinència dels mètodes i
a s is temes de producció, amb coherència dels recurs os , detall de la des cripció de la ins tal·lació
i s eqüencies de la s eva producció
propos ta que compleixi parcialment amb els criteris de qualitat i pertinència dels mètodes i
b s is temes de producció, amb coherència dels recurs os , detall de la des cripció de la ins tal·lació
i s eqüencies de la s eva producció
propos ta ins uficient que no compleixi parcialment amb cap dels criteris de qualitat i
c pertinència dels mètodes i s is temes de producció, s ens e coherència dels recurs os , ni detall
de la des cripció de la ins tal·lació i s eqüencies de la s eva producció

3.2

4
0

6

fins 19 punts
Coherència i
qualitat

4

0 punts

4

6

c

3.1

4 punts

0

fins 12 punts

b

Proposta de
producció

propos ta clara, s imple i de fàcil comprens ió de la propos ta creativa per a la divers itat de
públics
propos ta poc o gens clara, poc s imple ò de difícil comprendre per a divers itat de públics

6
3

fins 12 punts

a

3

6

4
a

2

PUNTUACIO
TOTAL

5 punts
3 punts

c

propos tes que pres entin una des cripció genèrica i poc adequada als continguts del projecte

1,5 punts

d

propos tes amb manca de des cripció o des cripció no adequada dels recurs os humans emprats
en el projecte

0 punts

ANNEX 5

INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS DE JUDICI DE VALOR PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA
INSTAL.LACIÓ INTERACTIVA ITINERANT DE BARCELONA PER PART DELS MEMBRES DEL COMITÈ
D’EXPERTS/ES.
Nom i cognoms: Marta Clari i Padrós
Nota sobre la votació.
Des del Projecte Marca Barcelona a la Direcció de Promoció de Ciutat he estat convocat/da per
a valorar les 3 propostes presentades a la licitació del contracte relatiu a la creació i
presentació d’un concepte creatiu, la imatge gràfica i audiovisual i la producció d’aquesta
proposta creativa que podria tenir caràcter d’instal·lació interactiva itinerant.
D’acord amb les previsions del plec regulador d’aquest contracte, atorgo la següent puntuació:


Idees noves, creatives i originals pel concepte creatiu
 He atorgat 4 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè considero
que la presentació és creativa, es transmet un coneixement de la ciutat i el que es
vol explicar i les propostes són interessants tot i que en la majoria de casos no són
del tot originals, noves o innovadores.
 He atorgat 4 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que la proposta respon al que demana el concurs i fa propostes diverses
tot i que es centra molt en la part tecnològica exclusivament.
 He atorgat 4 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que fan
una proposta molt coneixedora de la ciutat, que proposen la participació dels que
miren i per tant d’introduir-se activament en la proposta, que tracten amb diverses
disciplines artístiques i culturals. Algunes de les propostes que fan s’han vist en
altres exposicions ja fetes a Barcelona. El contingut i discurs és atractiu, sumen
mirades del sector empresarial i el creatiu, les instal·lacions permeten vivències
diverses i s’arrisca a fer una proposta amb personalitat i intenció.



Alineació amb el relat Marca Barcelona i els seus actius
 He atorgat 6 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que se centren amb la projecció de la ciutat i la promoció turística i
en destaquen valors de proximitat i de veïnatge que no situa la ciutat com una
peça de venda turística artificial. La qualitat de vida a Barcelona pren força.
 He atorgat 3 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS,
perquè considero que no aprofundeix en quina Barcelona vol explicar. No
queda clar si és un material per a la mateixa Barcelona o per fora i per tal de
donar missatges sobre com és la nostra ciutat i el potencial que té.

 He atorgat 6 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
si dóna i planteja una Barcelona a promocionar. El propi document parla del
salt de l’smart city al sensible city i coneix en detall la contemporaneïtat i
modernitat de la ciutat i dels seus creadors i persones emprenedores.



Proposta adequada per a públics internacionals
 He atorgat 4 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que és una proposta atractiva, correcta i comprensible per a públics
internacionals
 He atorgat 0 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS,
perquè considero que crec que planteja una proposta singular e interessant
però que crec que per l’especialització pot arribar a un públic molt determinat
i poc general i no aconsegueix ser adequada al conjunt de públics
internacionals.
 He atorgat 4 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
la proposta és atractiva, imaginativa, participativa i interactiva fet que permet
ser atractiva i adequada a públics internacionals.



Proposta d’imatge gràfica
 He atorgat 6 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que les imatges són molt pròpies de Barcelona tant el panot com les
lletres B però no signifiquen una mirada nova, trencadora ni innovadora ja que
són imatges molt usades per a promoure la ciutat tant a nivell turístic com
comercial o publicitari. La proposta estètica és potser un punt recurrent.
 He atorgat 0 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS,
perquè considero que perquè trobo molt invasiva la imatge de l’avatar, molt
tecnològica i poc connectada amb l’objectiu de la promoció de la ciutat.
 He atorgat 12 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero
que fa una aposta decidida i ferma i a la vegada no és només tendència
puntual sinó que transmet un discurs original i vinculat a la imatge de
Barcelona i a la promoció de la mateixa.



Coherència i qualitat de la proposta
 He atorgat 5 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que la proposta de producció està ben definida, molt detallada,
compleix amb els requeriments del projecte i es veu ben resolta i coherent
amb el desenvolupament del projecte presentat.
 He atorgat 3 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS,
perquè considero que fa un enfoc individual i poc de conjunt amb vivència
personal però sense promoció genèrica.
 He atorgat 5 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
la proposta de producció és la proposta de producció està ben definida, molt
detallada, compleix amb els requeriments del projecte i es veu ben resolta i
coherent amb el desenvolupament del projecte presentat.



Facilitats de trasllat, muntatge/desmuntatge i emmagatzematge, adaptabilitat a
diferents espais,
 He atorgat 7 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que s’adapta al que demanava el concurs, s’adapta a diferents
espais, vigila la facilitat de muntatge i desmuntatge i és aplicable en entorns
canviants.
 He atorgat 7 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS,
perquè considero que s’adapta al que demanava el concurs, s’adapta a
diferents espais, vigila la facilitat de muntatge i desmuntatge i és aplicable en
entorns canviants.
 He atorgat 7 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
s’adapta al que demanava el concurs, s’adapta a diferents espais, vigila la
facilitat de muntatge i desmuntatge i és aplicable en entorns canviants.



Claredat, simplicitat i comprensió de la proposta de producció,
 He atorgat 2 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que tant en la presentació escrita, com en la defensa oral i així
també en la resposta escrita posterior a tots els dubtes plantejats la proposta
és clara, simple i comprensible.

 He atorgat 2 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS,
perquè considero que tant en la presentació escrita, com en la defensa oral i
així també en la resposta escrita posterior a tots els dubtes plantejats la
proposta és clara, simple i comprensible.
 He atorgat 2 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
tant en la presentació escrita, com en la defensa oral i així també en la
resposta escrita posterior a tots els dubtes plantejats la proposta és clara,
simple i comprensible.



Protocol de pràctiques mediambientals.
 He atorgat 3 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que tot i que es fa una proposta es podria detallar més i explicar els
diferents protocols per a cada acció
 He atorgat 5 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS,
perquè considero que s’inclou un protocol detallat que incorpora principis
d’actuació, selecció de materials i mesures de control de consum energètic.
 He atorgat 5 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
el pla de pràctiques ambientals que proposa té en compte des dels materials
fins l’energia, l’obtenció d’etiquetes mediambientals, la reutilització i la
mínima generació de residus.



Recursos humans emprats.
 He atorgat 5 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA, perquè considero
que han presentat tots els recursos humans disponibles per a la realització del
projecte indicant tasques prèvies i destacant el grau de participació a cada nivell
del projecte.
 He atorgat 5 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que presenten l’equip que desenvoluparà la producció de la
proposta indicant la distribució interna adaptada a les necessitats de l’oferta
presentada.
 He atorgat 5 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
recull la descripció d’un equip de recursos humans que duran a terme tots els
processos de creació i producció, detallant les funcions i la organització per a cada
fase.

COMENTARIS FINALS:
Voldria destacar l’alt nivell de les 3 propostes rebudes i analitzades. En els 3 casos penso que
donen resposta al concurs plantejat. Considero que totes les propostes presenten una
descripció molt detallada, coherent i adequada dels recursos humans emprats. Un cop
analitzades les 3 ofertes i havent detallat la puntuació per a cada criteri la proposta de UTE
DATA STREAMERS / FOLCH és la que surt seleccionada per part meva amb un total de 55 punts
en front els 47 de PRODIGIOSO VOLCAN-IMANDRA i els 34 de la UTE THE OTHERS & LA
FABRICA DE SOMBREROS.
Marta Clari Padro DNI 36981939D
(AUT)
2021.11.03 14:08:54
+01'00'

Barcelona, 3 de novembre de 2021

Marta Clari,
Cultura

UTE THE
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LA FABRICA DOMESTIC
PRODIGIOS
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DATA
O VOLCAN SOMBRERO STREAMER
IMANDRA
S
S -FOLCH

contracte
instalacio itinerant

total màxima puntuacio 55 punts

1

Proposta concepte
creatiu
1.1

1.2

puntuació mínima 18,33 punts

fins 19 punts
Idees
intera ctives
noves origina ls

Alinea ció a mb
rela t i a ctius
ciutat

fins 9 punts
a

propos ta que contingui idees noves , origina ls , notòries i/o s orprenents que potencien la
intera cció del públic, la s eva experiència i l’interès de compa rtir-la

9 punts

b

propos ta que contingui idees noves , origina ls , notòries i/o s orprenents , tot i que no potencien
la intera cció del públic, la s eva experiència i l’interès de compa rtir-la o a l’inrevés

4 punts

c

propos ta que contingui idees noves , origina ls , notòries i/o s orprenents , tot i que no potencien
la intera cció del públic, la s eva experiència i l’interès de compa rtir-la o a l’inrevés

0 punts

fins 6 punts
a
b
c

1.3

Cla ra i
comprens ible
públic

2.1

Propos ta ima tge
grà fica

3.1

propos ta d’ima tge grà fica crea tiva origina l, a linea da a mb el rela t de Ba rcelona i els a ctius
econòmics de la ciutat, cla ra i comprens ible de la ima tge grà fica
propos ta d’ima tge grà fica origina l però poc a linea da a mb el rela t de Ba rcelona i els a ctius
econòmics de la ciutat i poc comprens ible, o a l’inrevés :
propos ta gens crea tiva i no a linea da a mb el rela t ni els a ctius econòmics de la ciutat ni
comprens ible

6 punts

4

6

3

6

6

6
3

0

4

4
4

0

propos ta que compleixi totalment a mb els criteris de qua litat i pertinència dels mètodes i
s is temes de producció, a mb coherència dels recurs os , detall de la des cripció de la ins tal·la ció
i s eqüencies de la s eva producció
propos ta que compleixi pa rcia lment a mb els criteris de qua litat i pertinència dels mètodes i
s is temes de producció, a mb coherència dels recurs os , detall de la des cripció de la ins tal·la ció
i s eqüencies de la s eva producció
propos ta ins uficient que no compleixi pa rcia lment a mb ca p dels criteris de qua litat i
pertinència dels mètodes i s is temes de producció, s ens e coherència dels recurs os , ni detall
de la des cripció de la ins tal·la ció i s eqüencies de la s eva producció

propos ta a mb una mà xima a da ptabilitat a ls diferents es pa is , que fa ciliti el s eu tra s lla t,
muntatge, des muntatge i emma ga tzema tge
propos ta pa rcia lment a da ptable, o que no fa ciliti el s eu tra s lla t, o el muntatge, des muntatge
o el s eu emma ga tzema tge
propos ta que no s igui a da ptable, que dificulti el s eu tra s lla t, muntatge, des muntatge ò
emma ga tzema tge

propos ta tècnica de producció cla ra , s imple i de fà cil comprens ió
propos ta tècnica cla ra i s imple, però difícil de comprendre o a l’inrevés
propos ta tècnica gens cla ra ò de difícil comprendre

c

propos ta que reculli i concretin un protocol de prà ctiques a mbientals en tots els proces s os de
treba ll i de producció inclos os en el PPTT
propos ta que reculli pa rcia lment un protocol de prà ctiques a mbientals dels proces s os de
treba ll i de producció inclos os en el PPTT
propos ta de la qua l es cons idera a dequa t l'enfoca ment i/o el contingut

12
6

0 punts

5 punts

0

17

17

19

5

3

5

5

3 punts

5

3

0 punts

7 punts

7

7

7

7

7

7

2

2

2

2

2

2

3

5

5

5

5

4 punts
0 punts

2 punts
1 punt
0 punts

fins 5 punts

b

Orga nitza ció
equip treba ll

4

12 punts

fins 2 punts

a

Organitzacio de
l'equip de treball

4

0 punts

fins 7 punts

a
b
c

4.1

4 punts

fins 5 punts

c

4

4

12

b

Protocol de
prà ctiques
media mbientals

4

12

a

3.4

4

0

c

cla reda t,
s implicitat i
comprens ió

14

0

b

3.3

propos ta cla ra , s imple i de fà cil comprens ió de la propos ta crea tiva per a la divers itat de
públics
propos ta poc o gens cla ra , poc s imple ò de difícil comprendre per a divers itat de públics

fins 19 punts

Propos ta de
mobilitat

7

6

a

3.2

14

6

c

Coherència i
qua litat

50

fins 12 punts

b

Proposta de
producció

29

fins 12 punts

a

3

6 punts
3 punts
0 punts

42

4

b
Proposta imatge
gràfica

propos ta completament a linea da a mb el breifing de rela t de Ba rcelona i a ctius econòmics
propos ta pa rcia lment a linea da a mb el briefing de rela t de Ba rcelona i a ctius econòmics :
propos ta no a linea da a mb el briefing de rela t de Ba rcelona i a ctius econòmics :

fins 4 punts
a

2

PUNTUACIO
TOTAL

5 punts
3 punts

3

0 punts

fins 5 punts

5

5

5

fins 5 punts

5

5

5

5

5

5

a
b

propos tes que pres entin una des cripció molt detalla da , coherent i a dequa da dels recurs os
huma ns empra ts
propos tes que pres entin una des cripció genèrica , coherent i a dequa da dels recurs os huma ns
empra ts

5 punts
3 punts

c

propos tes que pres entin una des cripció genèrica i poc a dequa da a ls continguts del projecte

1,5 punts

d

propos tes a mb ma nca de des cripció o des cripció no a dequa da dels recurs os huma ns empra ts
en el projecte

0 punts

ANNEX 6

INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS DE JUDICI
DE VALOR PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA
INSTAL.LACIÓ INTERACTIVA ITINERANT DE
BARCELONA PER PART DELS MEMBRES DEL COMITÈ

D’EXPERTS/ES.
Nom i cognoms: Ignacio Martínez Padilla
Nota sobre la votació.
Des del Projecte Marca Barcelona a la Direcció de Promoció de Ciutat he estat convocat/da per
a valorar les 3 propostes presentades a la licitació del contracte relatiu a la creació i presentació
d’un concepte creatiu, la imatge gràfica i audiovisual i la producció d’aquesta proposta creativa

que podria tenir caràcter d’instal·lació interactiva itinerant.
D’acord amb les previsions del plec regulador d’aquest contracte, atorgo la següent puntuació:
•

Idees noves, creatives i originals pel concepte creatiu

➢ He atorgat 4 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè considero
que la proposta integra la creativitat en la formulació de la instal·lació, fent-la vehicle
de el propi concepte.

➢ He atorgat 4 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que la proposta és més un viatge d'usuari que un concepte centrat a Marca
Barcelona. No obstant això és l'única que transcendeix la presencialitat.

➢ He atorgat 9 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que la
proposta beu directament de l'concepte Senseable City Lab de l'MIT. És un projecte
que Barcelona no forma part.

•

Alineació amb el relat Marca Barcelona i els seus actius

➢ He atorgat 3 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que se centra en la ciutat de forma inequívoca. És un concepte que
només pot usar Barcelona. Cosa que no es pot dir dels conceptes dels altres
licitadors

➢ He atorgat 3 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que s'ha tingut prou cintura per adequar la proposta a la identitat de
la Marca promocional de ciutat. No obstant això, com a proposta pot ser
aplicable a qualsevol ciutat de perfil internacional

➢ He atorgat 6 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
deixa més preguntes sobre què és una Senseable city que respostes sobre la
identitat de la ciutat. En certa manera actua de capa que s'interposa.

•

Proposta adequada per a públics internacionals

➢ He atorgat 4 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que ttotes les propostes estan dirigides a un perfil similar de públic
internacional. La diferència està en de quina forma és apel·lat (o no) aquest
públic. D'aquesta manera, la proposta de Prodigioso Volcán és la que més
equilibri té entre parlar inequívocament la ciutat de Barcelona i de quina
manera això interpel·la als teus interessos com a receptor

➢ He atorgat 0 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que tenint en compte l'anterior, la creativitat se centra tant en el
receptor que l'emissor pot resultar intercanviable.

➢ He atorgat 4 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
en sentit contrari a l'anterior proposta, la proposta es ensimisma potser massa
a presentar la ciutat, no apel·lant de forma realment efectiva, més enllà del que
expositiu, amb la vida de el públic a què es dirigeix.

•

Proposta d’imatge gràfica

➢ He atorgat 6 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que malgrat que la proposta gràfica no resulta especialment
innovadora, fa ús d'elements que reforcen la presència de l'emissor de forma
instantània, deixant més espai per al missatge en sí.

➢ He atorgat 12 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS,
perquè considero que és l'única que fa ús de la imatge realitzada per léstudi
Mucho per la identitat promocional de la ciutat. Més que una proposta original
és una decisió encertada.

➢ He atorgat 6 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
és una imatge amb bones -i contemporànies- decisions tipogràfiques i de
composició però que potser pequi d'un estil un tant 'editorial', un tant fred i
intercanviable amb un altre tipus de missatge i / o emissor.

•

Coherència i qualitat de la proposta

➢ He atorgat 5 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que la proposta té ben engranats els objectius comunicatius en el seu
desenvolupament. La producció pren un camí (la senzillesa i la reutilització
sobre la producció ad hoc) que resulta poc complicat i molt efectiu

➢ He atorgat 3 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que la proposta és potser la més 'publicitària' de les tres. Tant, que la
instal·lació és probablement la peça més feble de la proposta sent una
campanya que cobraria tot el seu sentit en xarxes podent fins i tot prescindir de
la instal·lació.

➢ He atorgat 5 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
la proposta de producció crea un sòlid desenvolupament coherent amb el
concepte de partida de la proposta. El punt de partida és el que, al meu
entendre, pot exercir de llast del conjunt.

•

Facilitats de trasllat, muntatge/desmuntatge i emmagatzematge, adaptabilitat a
diferents espais,

➢ He atorgat 4 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que la senzilla solució de no necessitar desplaçaments de la producció
la converteix en la proposta que despunta més en aquest aspecte.

➢ He atorgat 0 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que la proposta se centra a glossar les capacitats de l'equip deixant
en l'aire els "coms" més específics de el projecte.

➢ He atorgat 7 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
la proposta, en aquest sentit, està especificada a l'detall i sembla molt raonable
en termes de terminis i necessitats. És la més ambiciosa de les tres propostes

•

Claredat, simplicitat i comprensió de la proposta de producció,

➢ He atorgat 2 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que és la proposta que millor engrana imatge de l'emissor amb
interessos de l'receptor i ho fa d'una manera clara i directa bevent de conceptes
creatius per als quals la producció actua com a vehicle i facilitador de la seva
comprensió.

➢ He atorgat 1 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que el projecte es complica d'una manera interessant amb els avatars
però pren un camí que el porta massa lluny de la proposta buscada, de manera

que -com comentava abans- deixa en un lloc que podria resultar gairebé
prescindible la producció itinerant.

➢ He atorgat 1 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
la producció es posa a el servei de la necessitat d'explicar per què Barcelona és
una Senseable city - una definició complexa i nova per a un públic ampli- el que
actua com un element que s'interposa entre la percepció de la ciutat i el
receptor.

•

Protocol de pràctiques mediambientals.

➢ He atorgat 5 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que la proposta pren un camí de partida -la no producció traslladable
sinó el lloguer in situ a partir d'el qual el gruix de les externalitats
mediambientals queden solucionades de base.

➢ He atorgat 0 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que les mesures de sostenibilitat semblen més una guia de bones
pràctiques que solucions pensades per a problemes específics de el projecte o,
al menys, no són desenvolupades com sí ho fan els altres licitadors.

➢ He atorgat 3 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
les mesures estan ben argumentades. No obstant això serveixen per solucionar
els problemes que la mateixa naturalesa de la producció crea. En el sentit que
minimitzen més que eviten.

•

Recursos humans emprats.

➢ He atorgat 5 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que igual que la resta dels licitants ofereix uns perfils conseqüents
amb la idea del projecte i acords amb la manera de dur-lo a terme.
➢ He atorgat 5 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que igual que la resta dels licitants ofereix uns perfils conseqüents
amb la idea del projecte i acords amb la manera de dur-lo a terme.
➢ He atorgat 5 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
igual que la resta dels licitants ofereix uns perfils conseqüents amb la idea del
projecte i acords amb la manera de dur-lo a terme.

COMENTARIS FINALS:
Les tres propostes treballen un bon desenvolupament de l'concepte de partida, crec que és
aquest el que marca la principal diferència entre elles i sigui el que fa que una vagi tan lluny que
perdi peu, una altra s'enredi en un concepte que necessita la seva pròpia digestió i una altra posi
el focus en la ciutat a partir d'un concepte que no necessita un ampli desplegament per ser
deixat clar.

Barcelona, 19 octubre de 2021

Ignacio Padilla,

contracte
instalacio itinerant

UTE THE
PRODIGIOS OTHERS & LA
O VOLCAN FABRICA DE
IMANDRA SOMBREROS
total màxima puntuacio 55 punts

1

Proposta concepte
creatiu
1.1

1.2

1.3

Idees
interactives
noves originals

Alineació amb
relat i actius
ciutat

Clara i
comprens ible
públic

puntuació mínima 18,33 punts

38

28

46

fins 19 punts

11

7

19

fins 9 punts

4

4

9

a

propos ta que contingui idees noves , originals , notòries i/o s orprenents que potencien la
interacció del públic, la s eva experiència i l’interès de compartir-la

9 punts

b

propos ta que contingui idees noves , originals , notòries i/o s orprenents, tot i que no potencien
la interacció del públic, la s eva experiència i l’interès de compartir-la o a l’inrevés

4 punts

c

propos ta que contingui idees noves , originals , notòries i/o s orprenents, tot i que no potencien
la interacció del públic, la s eva experiència i l’interès de compartir-la o a l’inrevés

0 punts

a
b
c

propos ta completament alineada amb el breifing de relat de Barcelona i actius econòmics
propos ta parcialment alineada amb el briefing de relat de Barcelona i actius econòmics :
propos ta no alineada amb el briefing de relat de Barcelona i actius econòmics :

6 punts
3 punts
0 punts

fins 6 punts

fins 4 punts
a
b

2

Proposta imatge
gràfica
2.1

Propos ta imatge
gràfica

Coherència i
qualitat

Propos ta de
mobilitat

4.1

4
0

propos ta d’imatge gràfica creativa original, alineada amb el relat de Barcelona i els actius
econòmics de la ciutat, clara i comprens ible de la imatge gràfica
propos ta d’imatge gràfica original però poc alineada amb el relat de Barcelona i els actius
econòmics de la ciutat i poc comprens ible, o a l’inrevés :
propos ta gens creativa i no alineada amb el relat ni els actius econòmics de la ciutat ni
comprens ible

12 punts
6 punts

12
6

6

0 punts

16

4

16

5

3

5

5 punts

5

3 punts

3

4
propos ta amb una màxima adaptabilitat als diferents es pais , que faciliti el s eu tras llat,
muntatge, des muntatge i emmagatzematge
propos ta parcialment adaptable, o que no faciliti el s eu tras llat, o el muntatge, des muntatge
o el s eu emmagatzematge
propos ta que no s igui adaptable, que dificulti el s eu tras llat, muntatge, des muntatge ò
emmagatzematge

4 punts

7

0 punts

2 punts
1 punt
0 punts

fins 5 punts

0

b

1

1

0

3

5
3

0 punts

fins 5 punts
propos tes que pres entin una des cripció molt detallada, coherent i adequada dels recurs os
humans emprats
propos tes que pres entin una des cripció genèrica, coherent i adequada dels recurs os humans
emprats

1

3 punts

fins 5 punts

a

1

2

5
5 punts

5 punts
3 punts

c

propos tes que pres entin una des cripció genèrica i poc adequada als continguts del projecte

1,5 punts

d

propos tes amb manca de des cripció o des cripció no adequada dels recurs os humans emprats
en el projecte

0 punts

7

4

2

propos ta que reculli i concretin un protocol de pràctiques ambientals en tots els proces s os de
treball i de producció inclos os en el PPTT
propos ta que reculli parcialment un protocol de pràctiques ambientals dels proces s os de
treball i de producció inclos os en el PPTT
propos ta de la qual es cons idera adequat l'enfocament i/o el contingut

0

7 punts

fins 2 punts
propos ta tècnica de producció clara, s imple i de fàcil comprens ió
propos ta tècnica clara i s imple, però difícil de comprendre o a l’inrevés
propos ta tècnica gens clara ò de difícil comprendre

5

0 punts

fins 7 punts

c

Organització
equip treball

4

0 punts

4

fins 5 punts

b

Organitzacio de
l'equip de treball

0

fins 19 punts

a

4

4

6

6

a
b
c
Protocol de
pràctiques
mediambientals

3

6

c

3.4

3

6

12

b

claredat,
s implicitat i
comprens ió

3

12

a

3.3

3

6

propos ta que compleixi totalment amb els criteris de qualitat i pertinència dels mètodes i
a s is temes de producció, amb coherència dels recurs os , detall de la des cripció de la ins tal·lació
i s eqüencies de la s eva producció
propos ta que compleixi parcialment amb els criteris de qualitat i pertinència dels mètodes i
b s is temes de producció, amb coherència dels recurs os , detall de la des cripció de la ins tal·lació
i s eqüencies de la s eva producció
propos ta ins uficient que no compleixi parcialment amb cap dels criteris de qualitat i
c pertinència dels mètodes i s is temes de producció, s ens e coherència dels recurs os , ni detall
de la des cripció de la ins tal·lació i s eqüencies de la s eva producció
3.2

4

6

c

3.1

4 punts

4

fins 12 punts

b

Proposta de
producció

propos ta clara, s imple i de fàcil comprens ió de la propos ta creativa per a la divers itat de
públics
propos ta poc o gens clara, poc s imple ò de difícil comprendre per a divers itat de públics

9

fins 12 punts

a

3

PUNTUACIO
TOTAL

UTE
DOMESTIC
DATA
STREAMER
S -FOLCH

0

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ANNEX 7

INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS DE JUDICI DE VALOR
PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ INTERACTIVA
ITINERANT DE BARCELONA PER PART DELS MEMBRES DEL
COMITÈ D’EXPERTS/ES.
Nom i cognoms: RICARD ZAPATERO i CAMPS
Nota sobre la votació.
Des del Projecte Marca Barcelona a la Direcció de Promoció de Ciutat he estat convocat/da per
a valorar les 3 propostes presentades a la licitació del contracte relatiu a la creació i presentació
d’un concepte creatiu, la imatge gràfica i audiovisual i la producció d’aquesta proposta creativa
que podria tenir caràcter d’instal·lació interactiva itinerant.
D’acord amb les previsions del plec regulador d’aquest contracte, atorgo la següent puntuació:
•

Idees noves, creatives i originals pel concepte creatiu
➢ He atorgat 4 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè considero
que, encara que no està desenvolupada la proposta creativa final, si es interessant el
poder donar missatges diferents en pantalles diferents i permet al públic interactuar

➢ He atorgat 4 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que, el terme senseable city pot se rinteressant per al públic, i els diferents
ambients permeten passar missatges múltiples i diferents .......

➢ He atorgat 0 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que ´es
difícil d´entendre per part de la gent, es experiència que només funciona a nivell
individual..

•

Alineació amb el relat Marca Barcelona i els seus actius
➢ He atorgat 3 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que és pot alinear amb els actius i relat de Barcelona, encara que
encara no està del tot definit aquest relat en la proposta.......

➢ He atorgat 3 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que, perquè considero que és pot alinear amb els actius i relat de
Barcelona, encara que encara no està del tot definit aquest relat en la proposta

➢ He atorgat 3 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
perquè considero que és pot alinear amb els actius i relat de Barcelona, encara
que encara no està del tot definit aquest relat en la proposta

•

Proposta adequada per a públics internacionals
➢ He atorgat 4 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que missatges i propostes poden ser fàcilment adaptables a diferents
públics

➢ He atorgat 4 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS,
perquè considero que perquè considero que missatges i propostes poden ser
fàcilment adaptables a diferents públics
➢

➢ He atorgat 0 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
és difícil d´entendre per al públic

•

Proposta d’imatge gràfica
➢ He atorgat 6 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que és atractiva i comprensible

➢ He atorgat 6 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que és atractiva i comprensible

➢ He atorgat 0 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
no és atractiva i no enganxa amb els valors de Barcelona

•

Coherència i qualitat de la proposta.
➢ He atorgat 3 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que la proposta pot ser fàcilment implantable, encara que queda per
definir els continguts de cada vídeo i activitat, cosa molt important. Permet
gaudir de la proposta a molta gent almateix temps de manera fàcil.

➢ He atorgat 0 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que encara molta experiència “individualitzada” i això no funciona en
els espais que busquem, a on es té que passar missatge a molta gent al mateix
temps

➢ He atorgat 0 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
és complicada i només apunta a experiència individualitzada amb pantalles
interactives manipulades per el públic, cosa que sempre es focus de problemes
tècnics...

•

Facilitats de trasllat, muntatge/desmuntatge i emmagatzematge, adaptabilitat a
diferents espais,
➢ He atorgat 4 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que és fàcil de guardar, transportar e instal·lar. Es pot posar a tot
arreu. Peró segurament es car de transportar, guardar i manipular

➢ He atorgat 0 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que cada vegada necessita un disseny personalitzat. Transport,
Muntatge i desmuntatge de containers es molt car ( grues, camions...) i cada
cop s´haurà de repensar com es posa segons quin espai.

➢ He atorgat 0 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
els elements de pantalles interactives son fàcilment instal·lables, peró molt
delicats i tècnicament complicats d´ajustar. A cada muntatge/desmuntatge
pateixen, i pantalles interactives accionades per el públic son sempre
problemàtiques. Necessites sempre equip tècnic present.

•

Claredat, simplicitat i comprensió de la,
➢ He atorgat 2 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que és fàcil d´entendre

➢ He atorgat 2 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que és fàcil d´entendre.

➢ He atorgat 1 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
és complicada d´entendre.

•

Protocol de pràctiques mediambientals.
➢ He atorgat 3 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que recull les pràctiques mediambientals en els seus processos.

➢ He atorgat 3 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que recull les pràctiques mediambientals en els seus processos

➢ He atorgat 3 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
recull les pràctiques mediambientals en els seus processos.

•

Recursos humans emprats.
➢ He atorgat 3 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que presenten una descripció genèrica, coherent i adequada dels
recursos humans emprats
➢ He atorgat 3 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que presenten una descripció genèrica, coherent i adequada dels
recursos humans emprats
➢ He atorgat 1,5 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
presenten una descripció massa genèrica i poc adequada als continguts del
projecte

COMENTARIS FINALS:
Proposta de Prodigioso Volcaán/Imandra dona moltes possibilitats. Ës la més multi-funcional i
adaptable a tots els espais. Peró encara no estàn definits els continguts a projectar i a compartir
amb el públic. La producció d´aquests vídeos no està inclosa i tindria que considerar-se apart.
En el fons, estàn proposant un “artefacte” en el que projectar coses, però encara s´han de
produïr aquestes coses.

Les altres propostes proposen experiències “individualitzades” i “manipulades” pel públic, cosa
que no funciona normalment. Per facilitar les experiències en el tipus d- espais i esdeveniments
als que s´acudirà, millor que el públic sigui espectador, que no manipuli els artefactes (sempre
problemes técnics) i es puguin fer “passes” per bastanta gent, no persona a persona.

Barcelona, 19 octubre de 2021

Ricard
Zapatero, Fira

UTE
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contracte
instalacio itinerant

total màxima puntuacio 55 punts

1

Proposta concepte
creatiu
1.1

puntuació mínima 18,33 punts

fins 19 punts
Idees
interactives
noves originals

fins 9 punts
a

1.2

1.3

Alineació amb
relat i actius
ciutat

Clara i
comprensible
públic

c

proposta que contingui idees noves, originals, notòries i/o sorprenents, tot i que no potencien
la interacció del públic, la seva experiència i l’interès de compartir-la o a l’inrevés

0 punts

a
b
c

proposta completament alineada amb el breifing de relat de Barcelona i actius econòmics
proposta parcialment alineada amb el briefing de relat de Barcelona i actius econòmics:
proposta no alineada amb el briefing de relat de Barcelona i actius econòmics:

6 punts
3 punts
0 punts

fins 6 punts

fins 4 punts

2.1

Proposta imatge
gràfica

Coherència i
qualitat

Proposta de
mobilitat

4.1

4 punts

0

3

3

3

3

3

3

4

4

0

4

4

0 punts

0

proposta d’imatge gràfica creativa original, alineada amb el relat de Barcelona i els actius
econòmics de la ciutat, clara i comprensible de la imatge gràfica
proposta d’imatge gràfica original però poc alineada amb el relat de Barcelona i els actius
econòmics de la ciutat i poc comprensible, o a l’inrevés:
proposta gens creativa i no alineada amb el relat ni els actius econòmics de la ciutat ni
comprensible

12 punts
6 punts
0 punts

0

fins 19 punts

12

5

4

fins 5 punts

3

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

1

2

2

5 punts

3 punts

3

0 punts

fins 7 punts

4
proposta amb una màxima adaptabilitat als diferents espais, que faciliti el seu trasllat,
muntatge, desmuntatge i emmagatzematge
proposta parcialment adaptable, o que no faciliti el seu trasllat, o el muntatge, desmuntatge
o el seu emmagatzematge
proposta que no sigui adaptable, que dificulti el seu trasllat, muntatge, desmuntatge ò
emmagatzematge

7 punts
4 punts

proposta tècnica de producció clara, simple i de fàcil comprensió
proposta tècnica clara i simple, però difícil de comprendre o a l’inrevés
proposta tècnica gens clara ò de difícil comprendre

2 punts
1 punt
0 punts

fins 5 punts
proposta que reculli i concretin un protocol de pràctiques ambientals en tots els processos de
treball i de producció inclosos en el PPTT
proposta que reculli parcialment un protocol de pràctiques ambientals dels processos de
treball i de producció inclosos en el PPTT
proposta de la qual es considera adequat l'enfocament i/o el contingut

3 punts

b

3

3

3

3

3

3

3

3

1,5

3

3

1,5

3

3

0 punts

fins 5 punts
propostes que presentin una descripció molt detallada, coherent i adequada dels recursos
humans emprats
propostes que presentin una descripció genèrica, coherent i adequada dels recursos humans
emprats

1

5 punts

fins 5 punts

a

4

0 punts

fins 2 punts

c

Organització
equip treball

4

6

b

Organitzacio de
l'equip de treball

4

6

a

4

0

0

a
b
c
Protocol de
pràctiques
mediambientals

4

0

c

3.4

4

6

b

claredat,
simplicitat i
comprensió

3

6

a

3.3

11

6

proposta que compleixi totalment amb els criteris de qualitat i pertinència dels mètodes i
a sistemes de producció, amb coherència dels recursos, detall de la descripció de la instal·lació
i seqüencies de la seva producció
proposta que compleixi parcialment amb els criteris de qualitat i pertinència dels mètodes i
b sistemes de producció, amb coherència dels recursos, detall de la descripció de la instal·lació
i seqüencies de la seva producció
proposta insuficient que no compleixi parcialment amb cap dels criteris de qualitat i
c pertinència dels mètodes i sistemes de producció, sense coherència dels recursos, ni detall
de la descripció de la instal·lació i seqüencies de la seva producció
3.2

11

6

c

3.1

8,5

fins 12 punts

b

Proposta de
producció

25

fins 12 punts

a

3

proposta clara, simple i de fàcil comprensió de la proposta creativa per a la diversitat de
públics
proposta poc o gens clara, poc simple ò de difícil comprendre per a diversitat de públics

32

9 punts
4 punts

b
Proposta imatge
gràfica

proposta que contingui idees noves, originals, notòries i/o sorprenents que potencien la
interacció del públic, la seva experiència i l’interès de compartir-la

proposta que contingui idees noves, originals, notòries i/o sorprenents, tot i que no potencien
b
la interacció del públic, la seva experiència i l’interès de compartir-la o a l’inrevés

a

2

PUNTUACIO
TOTAL

5 punts
3 punts

c

propostes que presentin una descripció genèrica i poc adequada als continguts del projecte

1,5 punts

d

propostes amb manca de descripció o descripció no adequada dels recursos humans emprats
en el projecte

0 punts

1,5

ANNEX 8

INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS DE JUDICI DE VALOR
PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ INTERACTIVA
ITINERANT DE BARCELONA PER PART DELS MEMBRES DEL
COMITÈ D’EXPERTS/ES.
Nom i cognoms: Josep Cambray Tena
Nota sobre la votació.
Des del Projecte Marca Barcelona a la Direcció de Promoció de Ciutat he estat convocat/da per
a valorar les 3 propostes presentades a la licitació del contracte relatiu a la creació i presentació
d’un concepte creatiu, la imatge gràfica i audiovisual i la producció d’aquesta proposta creativa
que podria tenir caràcter d’instal·lació interactiva itinerant.
D’acord amb les previsions del plec regulador d’aquest contracte, atorgo la següent puntuació:
•

Idees noves, creatives i originals pel concepte creatiu
➢ He atorgat 4 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè considero
que la proposta és visualment atractiva, requereix de dinamització per que funcioni
i és nomes parcialment interactiva. Els tòtems permeten interactuar i el CUB es més
espai d’escenari sense participació i/o interactivitat. Tenim l’inconvenient també que
només pot funcionar una sola banda de cub a la vegada.

➢ He atorgat 4 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que la proposta presenta un conjunt de conceptes com el metavers, la
gamificació, la construcció d’avatars, el city ambassador que permeten una
experiència altament personalitzada i interactiva i que permet, a la vegada, una
participació més alta i que va més enllà de les dates en que la instal·lació estarà en
marxa. Aquests components d’originalitat poden xocar directament amb la visibilitat
del projecte ja que la proposta pot decantar cap a una experiència individualitzada i
no col·lectiva.

➢ He atorgat 4 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que la
instal·lació és parcialment interactiva en alguna de les seves 5 propostes modulars.
Es visualment atractiva i permet la lliure circulació del públic i això dona llibertat
d’elecció de continguts però la mostra d’aquests continguts són de projecció o
d’immersió però no d’interacció.

•

Alineació amb el relat Marca Barcelona i els seus actius

➢ He atorgat 3 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que presenten una bona proposta de valors d’atracció del talent i de
negocis però allunyats dels pilars de la Marca Barcelona ja definits en el Plec. Es
proposa una nova construcció de la Marca sense tenir en compte la feina feta.

➢ He atorgat 0 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que la seva proposta està centrada en el desenvolupament de la
proposta gràfica, de gamificació i de construcció dels avatars i el metavers però
no incorpora en cap cas el Relat de Barcelona en la construcció de continguts.

➢ He atorgat 6 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
la versatilitat de la instal·lació permet el ple desplegament dels valors i els 6
pilars de la Marca Barcelona en els diferents formats proposats. De fet
l’empresa licitant cita alguns dels pilars com a exemples dels continguts
expositius.

•

Proposta adequada per a públics internacionals
➢ He atorgat 4 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que presenten una proposta clara i comprensible, adient per a tot
tipus de públic i vàlid tant per a la captació de talent com per la visibilitat de la
ciutat al món.

➢ He atorgat 4 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que la proposta és atractiva i pot atraure tot tipus de públic atret per
la proposta de gamificació. Interface fàcil i amb multiplicitat de suports on poder
interactuar.

➢ He atorgat 4 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
la proposta de llibertat de moviments i adaptació a tots els espais dona joc a la
fàcil comprensió de continguts per al públic a qui va dirigida la proposta.

•

Proposta d’imatge gràfica
➢ He atorgat 6 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que la proposta “B in Barcelona” lliga adequadament amb els valors
que vol transmetre la ciutat i la proposta d’atracció cap a una Barcelona oberta,
mediterrània, amb talent etc... L’ús però tant del panot com de la B els veiem

com a un recurs que s’ha utilitzat ja moltes vegades en altres esdeveniments o
actes de projecció de la ciutat i aquest recurs gràfic resta doncs originalitat a la
proposta creativa.

➢ He atorgat 6 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que tot i que la proposta és original amb la projecció dels avatars i
amb l’ús compatible del B your self amb el Barcelona with you, l’ús de símbols
clarament turístics on situar els avatars i el mateix disseny dels personatges no
són els reclam adient per a la campanya. Probablement caldria dissenyar de nou
els avatars i triar altres indrets de la ciutat o projectar-los.

➢ He atorgat 12 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
presenten una imatge gràfica ben lligada amb el concepte de “ciutat per anar a
viure o treballar”, allunyada dels tòpics turístics i presentant escenes de la visa
quotidiana.
•

Coherència i qualitat de la proposta.
➢ He atorgat 0 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que la proposta presenta una descripció genèrica de com són tant el
B Cube com els tòtems però no proposa la producció del producte “fet” sinó
que ho deixa a la gestió amb proveïdors locals de cada indret ion es realitzi
l’esdeveniment. Això que, d’entrada, pot significar estalvi en el transport o
emmagatzematge dificulta, penso, la mateixa producció ja que cada vegada has
de dependre de preus, materials, proveïdors i temps de producció aliens dels
que no es té coneixemet previ. Aquesta proposta de producció penso que no
s’ajusta a la necessitat expressada en el Plec de poder comptar fàcilment amb
un “producte” fet a instal·lar fàcilment en qualsevol indret del món.

➢ He atorgat 3 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que presenten na descripció poc detallada del Pla de realització i no
tenen en compte aspectes com l’emmagatzematge o el transport. Es cert que
es una proposta que té un component de “virtualitat” que es treballa en entorn
web i xarxes socials i que el material “físic” a utilitzar es senzill de produir i
instal·lar, d’aquí el valor i la puntuació a la proposta però crec, com deia, que li
faria falta una mica més de detall en la seva descripció.

➢ He atorgat 5 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
la proposta presentada és detallada i contempla diferents aspectes rellevants a
banda de la producció com són el transport, l’emmagatzematge, els dies de
muntatge i desmuntatge, tema COVID, etc Entenem que aquest apartat no
valora els costos de producció, emmagatzematge o transport sinó que només

valora la proposta en ella mateixa i el detall amb el que està explicada i és per
això que creien que poden tenir la màxima puntuació en aquest apartat.

•

Facilitats de trasllat, muntatge/desmuntatge i emmagatzematge, adaptabilitat a
diferents espais,
➢ He atorgat 7 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que la proposta que fan contempla la fabricació amb proveïdors locals
cosa que facilita muntatge i evita trasllats. La proposta es adaptable tant en
espais tancats com en espais oberts a la ciutat amb un mínim de condicions. No
entro a valorar la dificultat (o no) de treballar amb proveïdors locals però si això
és viable, els costos o les dificultats són mínimes.

➢ He atorgat 7 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que la proposta no presenta dificultats en muntatge, versatilitat i
transport. Adaptable a diferents espais i molt basat en l’ús paral·lel de web i
xarxes socials.

➢ He atorgat 7 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
la proposta de contenidors adaptables als espais amb l’ús de 3 o 4 o més
contenidors confereix al producte la versatilitat necessària.

•

Claredat, simplicitat i comprensió de la,
➢ He atorgat 2 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que fan un relat aproximat del muntatge tot i que es comprometen a
elaborar un dossier de “construcció” per als proveïdors locals. La proposta és
descriptiva però amb pocs detalls tècnics.

➢ He atorgat 1 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que presenten una proposta acurada de materials i plànols
d’instal·lació. El producte tampoc presenta grans dificultats tècniques de
muntatge, tot i que caldria detallar millor el funcionament del software i la
interactivitat amb l’ambaixador.

➢ He atorgat 2 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
presenten una proposta descriptiva de mides i disposicions variades dels
contenidors.

•

Protocol de pràctiques mediambientals.
➢ He atorgat 5 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que tenen present la realització de protocols de pràctiques
mediambientals en el seu projecte

➢ He atorgat 5 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que tenen present la realització de protocols de pràctiques
mediambientals en el seu projecte

➢ He atorgat 5 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
tenen present la realització de protocols de pràctiques mediambientals en el
seu projecte

•

Recursos humans emprat.
➢ He atorgat 3 punts punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que han presentat tots els recursos humans disponibles per a la
realització del projecte amb els seu currículum i els principals projectes
realitzats sense especificar però en quina part del projecte intervindrà cada un
d’ells.
➢ He atorgat 3 punts punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS,
perquè considero que presenten l’equip que es farà càrrec de la producció de la
proposta però sense especificar rols o indicar com es distribueix la feina per
desenvolupar el projecte.
➢ He atorgat 3 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
la proposta presentada presenta a tot l’equip que participaran en tots els
processos de creació i producció però sense detallar les funcions, organització
recursos humans emprats en cada fase etc...

COMENTARIS FINALS:

Barcelona, setembre de 2021

Josep
Cambray
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contracte
instalacio itinerant

total màxima puntuacio 55 punts

1

Proposta concepte
creatiu
1.1

1.2

1.3

puntuació mínima 18,33 punts

fins 19 punts
Idees
interactives
noves originals

Alineació amb
relat i actius
ciutat

Clara i
comprens ible
públic

fins 9 punts
a

propos ta que contingui idees noves , originals , notòries i/o s orprenents que potencien la
interacció del públic, la s eva experiència i l’interès de compartir-la

9 punts

b

propos ta que contingui idees noves , originals , notòries i/o s orprenents , tot i que no potencien
la interacció del públic, la s eva experiència i l’interès de compartir-la o a l’inrevés

4 punts

c

propos ta que contingui idees noves , originals , notòries i/o s orprenents , tot i que no potencien
la interacció del públic, la s eva experiència i l’interès de compartir-la o a l’inrevés

0 punts

a
b
c

propos ta completament alineada amb el breifing de relat de Barcelona i actius econòmics
propos ta parcialment alineada amb el briefing de relat de Barcelona i actius econòmics :
propos ta no alineada amb el briefing de relat de Barcelona i actius econòmics :

6 punts
3 punts
0 punts

fins 6 punts

fins 4 punts

2.1

Propos ta imatge
gràfica

Coherència i
qualitat

6
6

3
0

propos ta clara, s imple i de fàcil comprens ió de la propos ta creativa per a la divers itat de
públics
propos ta poc o gens clara, poc s imple ò de difícil comprendre per a divers itat de públics

propos ta d’imatge gràfica creativa original, alineada amb el relat de Barcelona i els actius
econòmics de la ciutat, clara i comprens ible de la imatge gràfica
propos ta d’imatge gràfica original però poc alineada amb el relat de Barcelona i els actius
econòmics de la ciutat i poc comprens ible, o a l’inrevés :
propos ta gens creativa i no alineada amb el relat ni els actius econòmics de la ciutat ni
comprens ible

4 punts
0 punts

12 punts
6

fins 19 punts

14

16

19

fins 5 punts

0

3

5

propos ta que compleixi totalment amb els criteris de qualitat i pertinència dels mètodes i
s is temes de producció, amb coherència dels recurs os , detall de la des cripció de la ins tal·lació
i s eqüencies de la s eva producció
propos ta que compleixi parcialment amb els criteris de qualitat i pertinència dels mètodes i
s is temes de producció, amb coherència dels recurs os , detall de la des cripció de la ins tal·lació
i s eqüencies de la s eva producció
propos ta ins uficient que no compleixi parcialment amb cap dels criteris de qualitat i
pertinència dels mètodes i s is temes de producció, s ens e coherència dels recurs os , ni detall
de la des cripció de la ins tal·lació i s eqüencies de la s eva producció

6 punts

12
6

0 punts

5 punts

propos ta amb una màxima adaptabilitat als diferents es pais , que faciliti el s eu tras llat,
muntatge, des muntatge i emmagatzematge
propos ta parcialment adaptable, o que no faciliti el s eu tras llat, o el muntatge, des muntatge
o el s eu emmagatzematge
propos ta que no s igui adaptable, que dificulti el s eu tras llat, muntatge, des muntatge ò
emmagatzematge

0 punts

7 punts

3

0

7

7

7

7

7

7

2

1

2

4 punts
0 punts

fins 2 punts
propos ta tècnica de producció clara, s imple i de fàcil comprens ió
propos ta tècnica clara i s imple, però difícil de comprendre o a l’inrevés
propos ta tècnica gens clara ò de difícil comprendre

5

3 punts

fins 7 punts

2 punts
1 punt
0 punts

fins 5 punts

2

2
1

5

5

5

5

5

5

fins 5 punts

3

3

3

fins 5 punts

3

3

3

3

3

3
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0

12

b

4.1

3

12

a
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4

6

a
b
c

4

4

6

c

Protocol de
pràctiques
mediambientals

4

6

b

3.4

4

6

a

claredat,
s implicitat i
comprens ió

4

fins 12 punts

c

3.3

4

fins 12 punts

b

Propos ta de
mobilitat

14

4

a

3.2

8

4

c

3.1

11

4
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Proposta de
producció

48

4

a

3

33

4

b
Proposta imatge
gràfica

34

4
a
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PUNTUACIO
TOTAL

a
b

propos ta que reculli i concretin un protocol de pràctiques ambientals en tots els proces s os de
treball i de producció inclos os en el PPTT
propos ta que reculli parcialment un protocol de pràctiques ambientals dels proces s os de
treball i de producció inclos os en el PPTT
propos ta de la qual es cons idera adequat l'enfocament i/o el contingut

propos tes que pres entin una des cripció molt detallada, coherent i adequada dels recurs os
humans emprats
propos tes que pres entin una des cripció genèrica, coherent i adequada dels recurs os humans
emprats

5 punts
3 punts
0 punts

5 punts
3 punts

c

propos tes que pres entin una des cripció genèrica i poc adequada als continguts del projecte

1,5 punts

d

propos tes amb manca de des cripció o des cripció no adequada dels recurs os humans emprats
en el projecte

0 punts

ANNEX 9

INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS DE JUDICI
DE VALOR PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA
INSTAL.LACIÓ INTERACTIVA ITINERANT DE
BARCELONA PER PART DELS MEMBRES DEL COMITÈ
D’EXPERTS/ES.
Nom i cognoms: Juan M Baselga Iturzaeta
Nota sobre la votació.
Des del Projecte Marca Barcelona a la Direcció de Promoció de Ciutat he estat convocat/da per
a valorar les 3 propostes presentades a la licitació del contracte relatiu a la creació i
presentació d’un concepte creatiu, la imatge gràfica i audiovisual i la producció d’aquesta
proposta creativa que podria tenir caràcter d’instal·lació interactiva itinerant.
D’acord amb les previsions del plec regulador d’aquest contracte, atorgo la següent puntuació:


Idees noves, creatives i originals pel concepte creatiu
 He atorgat 4 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè considero
que els formats presentats no poden considerar-se originals o innovadors i no tinc
clar que convidin als visitants a compartir la experiència de forma que arribi a tenir
un impacte notable (ex. vídeos, esdeveniments en directe, infografies i interacció
limitada amb continguts molt planers). En tot cas, el concepte creatiu que es
desenvolupa al voltant de un dels elements icònics de la ciutat pot considerar-se
senzill i elegant i les seves declinacions cap a el “B in...” ofereixen possibilitats
interessants.
 He atorgat 0 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
tot i presentar una proposta que sembla trencadora és poc realista i no adecuada a
una activitat física com la que es pretén dur a terme. A més, no es pot considerar
que el concepte “Be your best self” i el fet de crear un avatar en el metavers de
Barcelona siguin fàcils d’entendre per a un públic generalista ni que incentivin la
participació. Sense poder saber si una proposta tan arriscada convidarà als usuaris a
compartir-la en xarxes, és cert que tot el concepte aspira a maximitzar l’impacte i
que podria arribar a tenir sentit en un entorn 100% digital.
 He atorgat 4 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que tot i
presentar una proposta que facilita la interacció del visitant durant tota la
experiència, no sembla que cap de les idees siguin noves, creatives i originals
(projeccions, vídeos o realitat virtual amb ulleres; instal·lacions artístiques ja vistes;
conceptes com ara “senseable city” massa identificats amb desenvolupaments molt
treballats per part de tercers com ara el MIT i el seu Senseable City Lab).



Alineació amb el relat Marca Barcelona i els seus actius
 He atorgat 0 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA, perquè considero
que tot i que els pilars de la nova narrativa de la ciutat estan presents de forma
indirecta, no estan enumerats i/o mencionats explícitament. Això denota que el
concepte ha estat treballat en base a idees preconcebudes i no en base al
document del relat coral. Això, juntament amb la necessitat de buscar materials
audiovisuals ja existents, obligarà a reorientar les categories temàtiques i a
involucrar a l’equip de l’Ajuntament de cara a fer aquest alineament més evident.
 He atorgat 0 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè no
he sabut veure a la proposta de forma explícita cap dels pilars del relat Marca
Barcelona. En alguna ocasió menciona certes percepcions de la ciutat al mon poc
rigoroses (ex. “Barcelona és percebuda arreu del món com una ciutat trangressora,
innovadora, lúdica i arriscada. L’acció que proposem s’emmarca en aquests trets de
la ciutat”).
 He atorgat 3 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que la
presentació menciona els sis pilars que son el fonament de la narrativa de la ciutat i
que te molt potencial, tot i que sense veure els continguts més desenvolupats es fa
difícil fer una avaluació d’ aquesta alineació de forma objectiva.



Proposta adequada per a públics internacionals
 He atorgat 4 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè considero
que planteja continguts fàcils de consumir i d’entendre pels diferents públics als
quals s’adreça (famílies, empresaris, estudiants i emprenedors). Els recursos
audiovisuals contemplen la opció de reproduir vídeos o imatges prèviament
editades o de fer directes de forma que el públic local pugui interactuar amb els
ciutadans de Barcelona. A més, el recurs dels Tótems permet anar a buscar a cada
grup a “casa seva” i no haver d’esperar que acudeixin a veure la instal·lació central.
No obstant, de la redacció de la proposta i de les respostes posteriors s’interpreta
que la UTE només ofereix els continguts prèviament editats i que les connexions en
directe des de Barcelona requereixen de un pressupost addicional.
 He atorgat 0 punts a UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que la interacció que proposa és massa ambiciosa en termes d’esforç i
dedicació per a l’usuari tenint en compte que el premi (o reward) és poc gratificant.
A més, dona per fet que tot els públics que hi interactuïn estaran interessats en
venir a viure a Barcelona i això requeriria fer unes campanyes de captació molt
fortes en destí. Per últim, sembla que la proposta limita i molt, els públics als quals
es dirigeix (joves, digitals, nòmades i socials que podrien viure i treballar a
Barcelona) i això es tradueix en un cost d’oportunitat massa evident..

 He atorgat 4 punts a UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que permet
descobrir Barcelona des de vessants diferents i amb una proposta fàcil de consumir
i atractiva per a facilitar la interacció. Tot i això, sembla que vulgui explicar massa i a
més, moltes de les dades a les que fa referència són molt interessants per a un
públic que ja coneix Barcelona i que necessita aprofundir una mica més per tal de
prendre una decisió. En aquest sentit, existeixen millors opcions (agències de
promoció econòmica, fires internacionals, informes i estudis,...). Aquesta instal·lació
ha de provocar admiració i desig en un espai molt curt de temps amb la quals cosa,
els 3 o 4 missatges haurien d’estar molt clars i suportats per imatges, vídeos,
sorolls,...que generin una reacció emocional..



Proposta d’imatge gràfica
 He atorgat 6 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè considero
que tot i no estar alineada de forma explícita amb el relat de Barcelona, té elements
que poden considerar-se originals. La proposta tipogràfica està ben justificada En
quant als elements pictòrics i la paleta referida a la proposta, podem considerar
que criden l’atenció i que fan un ús adequat dels icones i imatges més
representatives de la ciutat sense caure en la vulgaritat.
 He atorgat 0 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que la proposta no està gaire argumentada tot i que la línia gràfica, la
tipografia i les imatges presentades són correctes. A més sembla que tota la
proposta d’imatge gràfica hagi de girar en torn a uns avatars conformats per formes
geomètriques diverses amb colors cridaners que viuen en un metavers que simula
una Barcelona informe (sense forma clara). No queda clar que és el que s’hauria de
valorar, si els avatars i el seu metavers o les diferents peces gràfiques que no
segueixen una línia clara (elements publicitaris, pantalles de la instal·lació, web,
comunicacions i mails dels avatars, stickers,...).
 He atorgat 0 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que no
està alineada en cap cas amb el relat de Barcelona ni pot considerar-se original. La
proposta tipogràfica no està desenvolupada i no es pot fer una avaluació sinó és
cenyint-nos a les gràfiques presentades i en aquest cas no sembla que aquesta
simplicitat sigui un element que ajudi a atreure un públic professional. En quant als
elements pictòrics i la paleta referida a la proposta, projecten una quotidianitat
excessiva, són apagats i obvien les imatges amb les que el públic internacional pot
sentir-se identificat. Finalment, es pot estar d’acord en el fet de transmetre un to
amable i accessible, però no cal amagar tot allò que pot fer atractiva la ciutat (ex.
platja, esport, tecnologia, mobilitat, infraestructures, art, iconografia,...)..



Coherència i qualitat de la proposta

 He atorgat 3 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA, perquè considero que
la proposta ha estat treballada de forma coherent basant-se en un model de
producció a traves de elements bàsics i proveïdors locals que redueix costos i
inversions. No obstant, aquest format es traduirà en diferències en la qualitat
entregada en cada localització depenent del nivell i la experiència dels proveïdors
contractats. A més, resulta obvi que la proporció de partides subcontractades serà
molt elevada,.
 He atorgat 3 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè no
tinc clar que la proposta projecti una imatge de Barcelona alineada amb el seu relat i
que la qualitat de la mateixa sigui l’esperada. S’ha de reconèixer però l’esforç creatiu,
la pertinença dels mètodes i sistemes de producció i la coherència i claredat
descriptiva.

 He atorgat 5 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que la
qualitat del projecte és adequada i que les empreses de la UTE tenen suficient
estructura com per a fer-se càrrec directament de tota la producció i execució del
projecte.



Facilitats de trasllat, muntatge/desmuntatge i emmagatzematge, adaptabilitat a
diferents espais,
 He atorgat 0 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA, perquè considero que
tot i que el pla de treball presentat basat en un model de producció a traves de
elements bàsics i proveïdors locals anul·la les complexitats derivades del trasllat i
emmagatzematge i garanteix una certa flexibilitat, per les respostes donades per la
UTE sembla clar que no s’han considerat els costos derivats de la coordinació en el
muntatge i desmuntatge en destins internacionals fora d’Espanya. En definitiva, en
aquest punt hi ha poca claredat..

 He atorgat 4 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que la instal·lació és senzilla i fàcil de traslladar; el seu muntatge i
desmuntatge no té complicacions i sembla que estarà acompanyada d’un equip adhoc; i l’emmagatzematge tampoc sembla complicat. Tot i això, no sembla que
aquesta instal·lació sigui la més adient per a espais exteriors i en tot cas, si es decidís
per ubicacions al carrer sembla clar que serà necessari un manteniment posterior. La
flexibilitat de la instal·lació és limitada...

 He atorgat 4 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que la
instal·lació és fàcil de traslladar en tractar-se de 4 contenidors que poden transportar
els materials necessaris al seu interior; el seu muntatge i desmuntatge no és difícil, si
bé no ofereix independència logística en necessitar suport d’equips locals;

l’emmagatzematge tampoc sembla complicat encara que el trasllat i el muntatge/
desmuntatge generaran desperfectes que faran necessari un manteniment constant; la
flexibilitat no és tan certa doncs els contenidors tenen una mida i un pes en buit que
limitaran massa les ubicacions i afectaran necessàriament les tramitacions..



Claredat, simplicitat i comprensió de la proposta de producció,

 He atorgat 2 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè considero que
tot i que la proposta tècnica és clara, .

 He atorgat 2 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que la proposta tècnica és molt clara y de fàcil comprensió.

 He atorgat 2 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que la
proposta tècnica és molt clara i de fàcil comprensió.



Protocol de pràctiques mediambientals.

 He atorgat 3 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè considero que
el protocol de pràctiques mediambientals enuncia bé els diferents elements que conté
i queda clar al llarg de tot el document que només es basa en la contractació de tota la
producció a proveïdors locals en un format de lloguer que hauria de garantir la
reutilització de gran part dels materials, si bé no queda clar el control que s’exercirà
sobre aquells (ex. Subcontractació a d’altres regions o territoris, materials de un sol ús
pels tòtems,...).
 He atorgat 3 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que el protocol de pràctiques mediambientals està present al llarg de tots
els processos productius a excepció del trasllat de materials i personal.
 He atorgat 3 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que el
protocol de pràctiques mediambientals enuncia bé els diferents elements que conté i
queda clar al llarg de tot el document si bé deixa obert el tema de les certificacions i no
queda gaire clar com aquest projecte pot contribuir a mitigar els efectes de les
emissions de CO2 derivades del transport dels 4 contenidors.



Recursos humans emprats
 He atorgat 1,5 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè considero
que tot i incloure a la proposta perfils amb alta qualificació professional (directors),
no sembla que el personal addicional que enumeren estigui inclòs ni que hi destinin
recursos per a les produccions a destí.
 He atorgat 3 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que a més de incloure els perfils directius, especifiquen clarament en
la metodologia de treball com aniran assignant recursos en funció de les necessitats
existents en cada moment.
 He atorgat 1,5 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que tot
i garantir una producció adequada ambiental els recursos humans emprats, sembla
que deixin gran part d'aquesta producció en mans de subcontractes, en estar Folch i
Domestic Data Streamers especialitzats en solucions de disseny i museístiques i no tant
en elements d'arquitectura efímera.

COMENTARIS FINALS:
Caldria fer una última reflexió en torn a l’ambició i els objectius d’aquest projecte.
Si es pretén tenir una certa notorietat en la ciutat de destí, no sembla que cap de les propostes
pugui assolir xifres importants sinó s’acompanya d’una campanya de PR intensa i d’un pla
d’activitat i de promoció que aixequi interès en els públics objectius.
Si per contra, allò que es persegueix té a veure amb aconseguir una notorietat limitada a la
organització d’un esdeveniment internacional que atregui algun/ alguns dels públics objectius
que hi assisteixin i que ens doni una excusa per fer alguna acció concreta de PR i/o
institucional, aleshores tant la proposta de la UTE DATA STREAMERS/ FOLCH com la de
PRODIGIOSO VOLCÁN/IMANDRA podrien complir amb aquest propòsit. En qualsevol cas, el
sistema de puntuació hauria de penalitzar més la falta de claredat en la proposta de producció
de PRODIGIOSOVOLCÁN/ IMANDRA.

Barcelona, 28 setembre de 2021

Juan
Manuel
Baselga
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propos ta no a l i nea da a mb el bri efi ng de rel a t de Ba rcel ona i a cti us econòmi cs :

6 punts
3 punts
0 punts

fins 6 punts

fins 4 punts
a
b

2

Proposta imatge
gràfica
2.1

Propos ta i ma tge
grà fi ca

Coherènci a i
qua l i ta t

0

0

0

0

4

0

3

3

4

0 punts

4
4

0

propos ta d’i ma tge grà fi ca crea ti va ori gi na l , a l i nea da a mb el rel a t de Ba rcel ona i el s a cti us
econòmi cs de l a ci uta t, cl a ra i comprens i bl e de l a i ma tge grà fi ca
propos ta d’i ma tge grà fi ca ori gi na l però poc a l i nea da a mb el rel a t de Ba rcel ona i el s a cti us
econòmi cs de l a ci uta t i poc comprens i bl e, o a l ’i nrevés :
propos ta gens crea ti va i no a l i nea da a mb el rel a t ni el s a cti us econòmi cs de l a ci uta t ni
comprens i bl e

12 punts
6 punts

6

0 punts

8

12

14

3

3

5

propos ta que compl ei xi tota l ment a mb el s cri teri s de qua l i ta t i perti nènci a del s mètodes i
s i s temes de producci ó, a mb coherènci a del s recurs os , deta l l de l a des cri pci ó de l a i ns ta l ·la ci ó
i s eqüenci es de l a s eva producci ó
propos ta que compl ei xi pa rci a l ment a mb el s cri teri s de qua l i ta t i perti nènci a del s mètodes i
s i s temes de producci ó, a mb coherènci a del s recurs os , deta l l de l a des cri pci ó de l a i ns ta l ·la ci ó
i s eqüenci es de l a s eva producci ó
propos ta i ns ufi ci ent que no compl ei xi pa rci a l ment a mb ca p del s cri teri s de qua l i ta t i
perti nènci a del s mètodes i s i s temes de producci ó, s ens e coherènci a del s recurs os , ni deta l l
de l a des cri pci ó de l a i ns ta l ·la ci ó i s eqüenci es de l a s eva producci ó

5 punts

3 punts

5

3

3

0

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

fins 5 punts

1,5

3

1,5

fins 5 punts

1,5

3

1,5

0 punts

fins 7 punts
propos ta a mb una mà xi ma a da pta bi l i ta t a l s di ferents es pa i s , que fa ci l i ti el s eu tra s l l a t,
munta tge, des munta tge i emma ga tzema tge
propos ta pa rci a l ment a da pta bl e, o que no fa ci l i ti el s eu tra s l l a t, o el munta tge, des munta tge
o el s eu emma ga tzema tge
propos ta que no s i gui a da pta bl e, que di fi cul ti el s eu tra s l l a t, munta tge, des munta tge ò
emma ga tzema tge

7 punts
4 punts
0 punts

fins 2 punts
propos ta tècni ca de producci ó cl a ra , s i mpl e i de fà ci l comprens i ó
propos ta tècni ca cl a ra i s i mpl e, però di fíci l de comprendre o a l ’i nrevés
propos ta tècni ca gens cl a ra ò de di fíci l comprendre

2 punts
1 punt
0 punts

fins 5 punts

c

Orga ni tza ci ó
equi p treba l l

0

fins 5 punts

b

4.1

4

fins 19 punts

a

Organitzacio de
l'equip de treball

4

0

a
b
c

4

4

0

c

Protocol de
prà cti ques
medi a mbi enta l s

0

0

b

3.4

4

0

a

cl a reda t,
s i mpl i ci ta t i
comprens i ó

11

0

c

3.3

0

0

b

Propos ta de
mobi l i ta t

8

6

a

3.2

26,5

6

c

3.1

4 punts

15

fins 12 punts

b

Proposta de
producció

propos ta cl a ra , s i mpl e i de fà ci l comprens i ó de l a propos ta crea ti va per a l a di vers i ta t de
públ i cs
propos ta poc o gens cl a ra , poc s i mpl e ò de di fíci l comprendre per a di vers i ta t de públ i cs

23,5

fins 12 punts

a

3

PUNTUACIO
TOTAL

a
b

propos ta que recul l i i concreti n un protocol de prà cti ques a mbi enta l s en tots el s proces s os de
treba l l i de producci ó i ncl os os en el PPTT
propos ta que recul l i pa rci a l ment un protocol de prà cti ques a mbi enta l s del s proces s os de
treba l l i de producci ó i ncl os os en el PPTT
propos ta de l a qua l es cons i dera a dequa t l 'enfoca ment i /o el conti ngut

propos tes que pres enti n una des cri pci ó mol t deta l l a da , coherent i a dequa da del s recurs os
huma ns empra ts
propos tes que pres enti n una des cri pci ó genèri ca , coherent i a dequa da del s recurs os huma ns
empra ts

0

5 punts
3 punts
0 punts

5 punts
3 punts

c

propos tes que pres enti n una des cri pci ó genèri ca i poc a dequa da a l s conti nguts del projecte

1,5 punts

d

propos tes a mb ma nca de des cri pci ó o des cri pci ó no a dequa da del s recurs os huma ns empra ts
en el projecte

0 punts

3
1,5

1,5

A N N E X 10

INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS DE JUDICI DE VALOR
PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ INTERACTIVA
ITINERANT DE BARCELONA PER PART DELS MEMBRES DEL
COMITÈ D’EXPERTS/ES.
Nom i cognoms: Mireia Escobar
Nota sobre la votació.
Des del Projecte Marca Barcelona a la Direcció de Promoció de Ciutat he estat convocat/da per
a valorar les 3 propostes presentades a la licitació del contracte relatiu a la creació i presentació
d’un concepte creatiu, la imatge gràfica i audiovisual i la producció d’aquesta proposta creativa
que podria tenir caràcter d’instal·lació interactiva itinerant.
D’acord amb les previsions del plec regulador d’aquest contracte, atorgo la següent puntuació:
•

Idees noves, creatives i originals pel concepte creatiu
➢ He atorgat 4 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA, la proposta és
interessant però poc original, manca més creativitat i disseny
➢ He atorgat 4 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, proposta
poc original i massa carregada i poc barcelonina

➢ He atorgat 4 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè malgrat la idea és
interessant, la proposta constructiva és molt senzilla i explotada a molts llocs.

•

Alineació amb el relat Marca Barcelona i els seus actius
➢ He atorgat 6 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , he otorgat una
màxima puntuació perquè la proposta de promoció turística és interessant, i
l’encerten en els valors de la ciutat de Barcelona.

➢ He atorgat 3 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
no existeix quasi discurs que ens identifiqui amb Barcelona, treballen molt la
gràfica però el relat de marca.

➢ He atorgat 6 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
descriuen força els valors de la ciutat de Barcelona i encaixen en el seu relat

•

Proposta adequada per a públics internacionals
➢ He atorgat 4 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , la proposta és
molt clara, el missatge és senzill.
➢ He atorgat 0 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, no va
dirigida a tots els públics
➢ He atorgat 0 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
la proposta no és clara, sols dirigida a un públic que te com objectiu instal·lar-se
a Barcelona

•

Proposta d’imatge gràfica
➢ He atorgat 12 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , considero la
gràfica molt ben ideada, malgrat sigui el panot que tots coneixem hem de
pensar que la instal·lació no és pels barcelonins i per mostrar marca has d’usar
allò que ens identifica. Des del meu punt de vista la proposta creativa de disseny
gràfic és mes eficient pels objectius que te el projecte

➢ He atorgat 6 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
l’estètica és complicada, i difícil d’entendre, poc funcional per a tots els públics.

➢ He atorgat 6 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
es proposa una imatge funcional i molt entendible però no lliga amb cap
element que ens identifiqui amb la Marca Barcelona. ES una proposta que pot
quedar desdibuixada

•

Coherència i qualitat de la proposta
➢ He atorgat 5 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , la proposta de
producció està molt desenvolupada i és coherent, planteja elements de
sostenibilitat km 0.
➢ He atorgat 3 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS,
considero que la descripció no està desenvolupada i manca informació (ex
industrials kmo)

➢ He atorgat 3 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè malgrat la
proposta de producció és de qualitat, compleix amb totes les necessitats del
projecte, no és sostenible (implica transport).

•

Facilitats de trasllat, muntatge/desmuntatge i emmagatzematge, adaptabilitat a
diferents espais,
➢ He atorgat 7 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que s’adapta correctament a diferents espais, facilitat de muntatge i
implicant als locals de la ciutat on es va, això abarateix els costos de producció i
manteniment de la instal·lació

➢ He atorgat 4 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que s’adapta correctament a diferents espais però la descripció es
fluixa.
➢ He atorgat 7 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
s’adapta correctament a diferents espais i descriu perfectament la logística de
muntatge i desmuntatge

•

Claredat, simplicitat i comprensió de la proposta de producció,
➢ He atorgat 2 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que de producció és coherent amb el projecte

➢ He atorgat 1 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS,
descripció molt vaga de l’execució

➢ He atorgat 1 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
la proposta de producció es poc sostenible pel que fa al transport i mobilitat de
les peces.
•

Protocol de pràctiques mediambientals.
➢ He atorgat 3 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
incorpora informació adient d’estalvi d’energia i minimització de residus
sobretot pel que fa al transport de les peces

➢ He atorgat 5 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, explica
en molt detall el protocol de pràctiques mediambientals, i perquè incorpora
elements de eficiència en el material i el consum energètic.

➢ He atorgat 3 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè la descripció de
pràctiques mediambientals te en compte materials, renovables i mínima
generació de residus
•

Recursos humans emprats.

-

He atorgat 5 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè considero
que han presentat tots els recursos humans disponibles per a la realització del
projecte indicant tasques prèvies, indicant el grau de participació en cada nivell
del projecte.

-

He atorgat 5 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que presenten l’equip que desenvoluparà la producció de la proposta
indicant la distribució interna adaptada a les necessitats de l’oferta presentada

-

He atorgat 5 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
recull un equip de recursos humans que implementaran tots els processos de
creació i producció, detallant les funcions i la organització dels seus recursos
humans per a cada fase.

COMENTARIS FINALS:
La millor proposta és UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA té una puntuació total de 48 punts
la seva proposta és clara, el missatge contundent, senzilla i molt eficient pel que te a veure amb
els objectius de la instal·lació, i és per tots els públics, és oberta i no implica gestió de públics, la
imatge gràfica és contundent i és la que més s’identifica amb la ciutat a l’utilitzar no un claim de
relat o conceptual sinó un de gràfic lligat a la ciutat de barcelona
La proposta és UTE DATA STREAMERS / FOLCH amb 35 punts tot i tenir una descripció del relat
adequat a la ciutat de Barcelona, és molt limitada en quant al públic, el claim està inventat i la
imatge de marca és difícil de clavar.
La proposta amb menor puntuació és UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS amb una
puntuació total de 31 punts. Ës la proposta menys aclaridora a nivell visual, i de disseny, massa
complicada pel públic que obliga a interactuar.
Barcelona, 24 d’octubre de 2021

Mireia
Escobar,Diss
eny Hub

UTE THE
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contracte
instalacio itinerant

total màxima puntuacio 55 punts

1

Proposta concepte
creatiu
1.1

1.2

1.3

puntuació mínima 18,33 punts

fins 19 punts
Idees
interactives
noves originals

Alineació amb
relat i actius
ciutat

Clara i
comprens ible
públic

fins 9 punts
a

propos ta que contingui idees noves , originals , notòries i/o s orprenents que potencien la
interacció del públic, la s eva experiència i l’interès de compartir-la

9 punts

b

propos ta que contingui idees noves , originals , notòries i/o s orprenents , tot i que no potencien
la interacció del públic, la s eva experiència i l’interès de compartir-la o a l’inrevés

4 punts

c

propos ta que contingui idees noves , originals , notòries i/o s orprenents , tot i que no potencien
la interacció del públic, la s eva experiència i l’interès de compartir-la o a l’inrevés

0 punts

a
b
c

propos ta completament alineada amb el breifing de relat de Barcelona i actius econòmics
propos ta parcialment alineada amb el briefing de relat de Barcelona i actius econòmics :
propos ta no alineada amb el briefing de relat de Barcelona i actius econòmics :

6 punts
3 punts
0 punts

fins 6 punts

fins 4 punts

b
Proposta imatge
gràfica
2.1

b
c

Proposta de
producció
3.1

Coherència i
qualitat

4

4

6

3

6

6

propos ta d’imatge gràfica creativa original, alineada amb el relat de Barcelona i els actius
econòmics de la ciutat, clara i comprens ible de la imatge gràfica
propos ta d’imatge gràfica original però poc alineada amb el relat de Barcelona i els actius
econòmics de la ciutat i poc comprens ible, o a l’inrevés :
propos ta gens creativa i no alineada amb el relat ni els actius econòmics de la ciutat ni
comprens ible

0

0

4

0 punts

12 punts

6
3

0

0

12

6

6

12

6

6

6

6

12

6 punts
0 punts

3

4

7

propos ta que compleixi totalment amb els criteris de qualitat i pertinència dels mètodes i
s is temes de producció, amb coherència dels recurs os , detall de la des cripció de la ins tal·lació
i s eqüencies de la s eva producció
propos ta que compleixi parcialment amb els criteris de qualitat i pertinència dels mètodes i
s is temes de producció, amb coherència dels recurs os , detall de la des cripció de la ins tal·lació
i s eqüencies de la s eva producció
propos ta ins uficient que no compleixi parcialment amb cap dels criteris de qualitat i
pertinència dels mètodes i s is temes de producció, s ens e coherència dels recurs os , ni detall
de la des cripció de la ins tal·lació i s eqüencies de la s eva producció

5 punts

5

3 punts

0 punts

fins 7 punts

7
propos ta amb una màxima adaptabilitat als diferents es pais , que faciliti el s eu tras llat,
muntatge, des muntatge i emmagatzematge
propos ta parcialment adaptable, o que no faciliti el s eu tras llat, o el muntatge, des muntatge
o el s eu emmagatzematge
propos ta que no s igui adaptable, que dificulti el s eu tras llat, muntatge, des muntatge ò
emmagatzematge

7 punts

7

4 punts

2
propos ta tècnica de producció clara, s imple i de fàcil comprens ió
propos ta tècnica clara i s imple, però difícil de comprendre o a l’inrevés
propos ta tècnica gens clara ò de difícil comprendre

2 punts
1 punt
0 punts

fins 5 punts
5 punts
3 punts

1

1

1

1

5

3

2

3
propos ta que reculli i concretin un protocol de pràctiques ambientals en tots els proces s os de
treball i de producció inclos os en el PPTT
propos ta que reculli parcialment un protocol de pràctiques ambientals dels proces s os de
treball i de producció inclos os en el PPTT
propos ta de la qual es cons idera adequat l'enfocament i/o el contingut

7
4

0 punts

fins 2 punts

c

Organització
equip treball

4

3

b

4.1

4

3

a

Organitzacio de
l'equip de treball

4

14

a
b
c

4

4

3

c

Protocol de
pràctiques
mediambientals

10

13

b

3.4

7

5

a

claredat,
s implicitat i
comprens ió

14

17

c

3.3

35

fins 5 punts

b

Propos ta de
mobilitat

31

fins 19 punts

a

3.2

4 punts

fins 12 punts
a

3

propos ta clara, s imple i de fàcil comprens ió de la propos ta creativa per a la divers itat de
públics
propos ta poc o gens clara, poc s imple ò de difícil comprendre per a divers itat de públics

fins 12 punts
Propos ta imatge
gràfica

48

4
a

2

PUNTUACIO
TOTAL

5
3

3

0 punts

fins 5 punts

5

5

5

fins 5 punts

5

5

5

5

5

5

a
b

propos tes que pres entin una des cripció molt detallada, coherent i adequada dels recurs os
humans emprats
propos tes que pres entin una des cripció genèrica, coherent i adequada dels recurs os humans
emprats

5 punts
3 punts

c

propos tes que pres entin una des cripció genèrica i poc adequada als continguts del projecte

1,5 punts

d

propos tes amb manca de des cripció o des cripció no adequada dels recurs os humans emprats
en el projecte

0 punts

A N N E X 11

INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS DE JUDICI
DE VALOR PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA
INSTAL.LACIÓ INTERACTIVA ITINERANT DE
BARCELONA PER PART DELS MEMBRES DEL COMITÈ
D’EXPERTS/ES.
Nom i cognoms: Marta Labata Salvador
Nota sobre la votació.
Des del Projecte Marca Barcelona a la Direcció de Promoció de Ciutat he estat convocat/da per
a valorar les 3 propostes presentades a la licitació del contracte relatiu a la creació i
presentació d’un concepte creatiu, la imatge gràfica i audiovisual i la producció d’aquesta
proposta creativa que podria tenir caràcter d’instal·lació interactiva itinerant.
D’acord amb les previsions del plec regulador d’aquest contracte, atorgo la següent puntuació:



Idees noves, creatives i originals pel concepte creatiu

 He atorgat 9 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè considero
que la proposta conté idees noves, originals, notòries i/o sorprenents que
potencien la interacció amb el públic en general, la seva experiència i l’interès de
compartir-la
 He atorgat 4 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que la proposta conté idees noves, originals i sorprenents però que fan
difícil la interacció amb el públic en general, la seva experiència i l’interès de
compartir-la
 He atorgat 9 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que la
proposta conté idees noves, originals, notòries i/o sorprenents que potencien la
interacció amb el públic en general, la seva experiència i l’interès de compartir-la



Alineació amb el relat Marca Barcelona i els seus actius

 He atorgat 6 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè considero
que la proposta està completament alineada amb el breifing de relat de Barcelona i
actius econòmics

 He atorgat 3 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS,
perquè considero que la proposta està només parcialment alineada amb el
breifing de relat de Barcelona i actius econòmics, atès que s’enfoca només a
un segment dels públics i presenta una visió molt parcial dels actius de la
ciutat.
 He atorgat 6 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
la proposta està completament alineada amb el breifing de relat de Barcelona i
actius econòmics



Proposta adequada per a públics internacionals

 He atorgat 4 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que la proposta és clara, simple i de fàcil comprensió per a la
diversitat de públics internacionals, a més presenta una versatilitat de
declinacions i individualització en funció de la ciutat amfitriona y complementa
molt bé l’experiència individual i col·lectiva.
 He atorgat 0 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS,
perquè considero que la proposta és poc clara, poc simple ò de difícil
comprendre per a la diversitat de públics (requereix una interacció digital que
pressuposa una base i/o interès tecnològic previ, no mostra un missatge clar
perquè depèn de cada interacció, no explica com integrar de forma holística el
relat amb l’experiència individual i les col·lectives...)
 He atorgat 4 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
la proposta és clara, simple i de fàcil comprensió per a la diversitat de públics
internacionals tot i que no presenta tanta versatilitat de declinacions i
individualització en funció de la ciutat amfitriona com la proposta de la UTE
Prodigioso Volcan ni complementa tant bé l’experiència individual i col·lectiva.



Proposta d’imatge gràfica

 He atorgat 12 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que la proposta d’imatge gràfica és creativa, original, i està alineada
amb el relat de Barcelona i els actius econòmics de la ciutat. A més és clara i
comprensible.

 He atorgat 0 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS,
perquè considero que la proposta tot i ser creativa, no està alineada amb el
relat ni els actius econòmics de la ciutat ni és comprensible per la globalitat
dels públics ni integra bé l’experiència individual i la col·lectiva.

 He atorgat 6 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
proposta d’imatge gràfica original alineada amb el relat de Barcelona i els
actius econòmics de la ciutat però penso que sense la producció dels seus 5
mòduls poc resultar poc comprensible, esdevenint poc versàtil, alhora que és
molt poc adaptable a les diferents ciutats amfitriones. Per altra banda, també
considero que alinea poc l’experiència individual i col·lectiva.



Coherència i qualitat de la proposta

 He atorgat 3 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que tot i que la proposta compleix amb els criteris de qualitat i
pertinència dels mètodes i sistemes de producció, no detalla prou els recursos,
detall de la descripció de la instal·lació i les seqüencies de la seva producció,
especialment important en una proposta que planteja una part de la producció
in situ en cadascuna de les ciutats amfitriones. A més, penso que una de les
coses més interessants de la proposta és “arrodonir-la” amb continguts
complementaris (exposicions, concerts...que no es concreten en aquesta
proposta).
 He atorgat 3 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS,
perquè considero que tot i que la proposta no compleix amb els criteris de
qualitat pel que fa els objectius pretesos, tot i que segurament compleix amb
la pertinència dels mètodes i sistemes de producció, amb coherència dels
recursos. Tot i així, essent una proposta eminentment de contingut digital,
també he trobat a faltar major detall de la descripció dels continguts de la
instal·lació i les seqüencies de la seva producció (en cas que sigui
individualitzable o declinable segons la ciutat amfitriona).
 He atorgat 3 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
la proposta de producció compleix parcialment amb els criteris de qualitat i
pertinència dels mètodes i sistemes de producció, amb coherència dels
recursos, detall de la descripció de la instal·lació i seqüencies de la seva
producció.



Facilitats de trasllat, muntatge/desmuntatge i emmagatzematge, adaptabilitat a
diferents espais,

 He atorgat 4 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que la proposta és adaptable, però el fet que s’hagi de produir in
situ en cada ciutat amfitriona i pot dificultar-ne el muntatge, desmuntatge,
etc.
 He atorgat 4 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS,
perquè considero que proposta pot ser clara pel que fa el seu trasllat, el
muntatge, desmuntatge o el seu emmagatzematge, no facilita la seva
adaptabilitat als diferents entorns on pugui dur-se a terme l’exposició.

 He atorgat 4 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
proposta és parcialment adaptable, facilitadora del seu trasllat, i del seu
muntatge, desmuntatge o el seu emmagatzematge.



Claredat, simplicitat i comprensió de la proposta de producció,
 He atorgat 2 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que la proposta tècnica de producció clara, simple i de fàcil
comprensió.
 He atorgat 0 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS,
perquè considero que la proposta tècnica no és clara i és de difícil
comprendre.
 He atorgat 1 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
proposta tècnica clara i simple, però pot resultar de difícil de comprendre,
especialment si es declina parcialment.



Protocol de pràctiques mediambientals.

 He atorgat 3 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que la proposta recull parcialment el protocol de pràctiques
ambientals dels processos de treball i de producció, atès que preveu una part
de la producció in situ en cada ciutat amfitriona i no en concreta els detalls.
 He atorgat 5 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS,
perquè considero que la seva proposta reculli i concreta la majoria de

pràctiques ambientals dels processos de treball i de producció inclosos en el
PPTT.
 He atorgat 3 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
perquè considero que la proposta recull parcialment el protocol de pràctiques
ambientals dels processos de treball i de producció.



Recursos humans emprats.

 He atorgat 1,5 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que és un tema molt rellevant tenint en compte el model de
producció que planteja la proposta, i no està gens determinat. En aquest cas,
en cas de no comptar amb el coneixement i els recursos humans adequats a
les ciutats amfitriones, la producció pot quedar compromesa.
 He atorgat 3 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS,
perquè considero que tot i que s’esmenta l’organització de l’equip i els
recursos, aquests no estan prou detallats.

 He atorgat 3 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
tot i que s’esmenta l’organització de l’equip i els recursos, aquests no estan
prou detallats.

COMENTARIS FINALS:

Barcelona, 28 setembre de 2021

Marta
Labata,
BSM
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b
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c
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propos ta que no s igui adaptable, que dificulti el s eu tras llat, muntatge, des muntatge ò
emmagatzematge

7 punts
4 punts
0 punts

fins 2 punts
propos ta tècnica de producció clara, s imple i de fàcil comprens ió
propos ta tècnica clara i s imple, però difícil de comprendre o a l’inrevés
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de la des cripció de la ins tal·lació i s eqüencies de la s eva producció
3.2

6
3

12

c

3.1

6

fins 12 punts

b

Proposta de
producció

4 punts

3

6

fins 12 punts

a

3
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propos ta que reculli i concretin un protocol de pràctiques ambientals en tots els proces s os de
treball i de producció inclos os en el PPTT
propos ta que reculli parcialment un protocol de pràctiques ambientals dels proces s os de
treball i de producció inclos os en el PPTT
propos ta de la qual es cons idera adequat l'enfocament i/o el contingut

5 punts
3 punts

5

3

5
3

3

0 punts

fins 5 punts

1,5

3

3

fins 5 punts

1,5

3

3

3

3

a
b

propos tes que pres entin una des cripció molt detallada, coherent i adequada dels recurs os
humans emprats
propos tes que pres entin una des cripció genèrica, coherent i adequada dels recurs os humans
emprats

5 punts
3 punts

c

propos tes que pres entin una des cripció genèrica i poc adequada als continguts del projecte

1,5 punts

d

propos tes amb manca de des cripció o des cripció no adequada dels recurs os humans emprats
en el projecte

0 punts

1,5

A N N E X 12

INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS DE JUDICI DE VALOR
PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ INTERACTIVA
ITINERANT DE BARCELONA PER PART DELS MEMBRES DEL
COMITÈ D’EXPERTS/ES.
Nom i cognoms: Isabel Roig Llorca
Nota sobre la votació.
Des del Projecte Marca Barcelona a la Direcció de Promoció de Ciutat he estat convocat/da per
a valorar les 3 propostes presentades a la licitació del contracte relatiu a la creació i presentació
d’un concepte creatiu, la imatge gràfica i audiovisual i la producció d’aquesta proposta creativa
que podria tenir caràcter d’instal·lació interactiva itinerant.
D’acord amb les previsions del plec regulador d’aquest contracte, atorgo la següent puntuació:
•

Idees noves, creatives i originals pel concepte creatiu
➢ He atorgat 9 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA, perquè considero que
la proposta aporta un concepte creatiu amb idees originals, com el co-working space,
connectar les dues ciutats o retransmetre esdeveniments.
➢ He atorgat 9 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que la proposta aporta un concepte creatiu original a partir dels avatars, i
la interacció directa i personalitzada amb cada persona del públic, més el seguiment
posterior.
➢ He atorgat 4 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que la
proposta no aporta idees expositives noves (els contenidors per exposicions s’han
vist bastant, aquí i a altres llocs, com la Design Week de Mèxic per exemple) i el
concepte creatiu que proposen de ‘Senseable City’ ja existeix. La resposta a la
pregunta que vaig fer no m’acaba de convèncer: ‘si utilitzem aquest concepte
s’hauria de demanar permís al MIT o ja es buscarà una altra manera de transmetre
el mateix enfocament’, però això ara no ho podem valorar.
•

Alineació amb el relat Marca Barcelona i els seus actius
➢ He atorgat 6 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè considero que
la proposta està alineada amb el relat marca Barcelona i els seus actius. El concepte
comunicatiu obert i declinable em sembla interessant, i l’adaptabilitat a les diverses
temàtiques que composen aquest relat.

➢ He atorgat 6 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que la proposta està alineada amb el relat marca Barcelona, i proposa
una experiència individual a cada visitant, tot i que tinc dubtes que interpel·li
tots els públics que ens interessen.

➢ He atorgat 6 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
la proposta de continguts està bastant alineada amb el relat marca Barcelona i
els seus actius.

•

Proposta adequada per a públics internacionals
➢ He atorgat 4 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA, perquè considero
que la proposta és de fàcil comprensió per al púbic internacional
➢ He atorgat 4 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que la proposta és de fàcil comprensió per al púbic internacional, amb
l’esment que he fet a l’anterior punt.
➢ He atorgat 4 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
la proposta és de fàcil comprensió per al púbic internacional

•

Proposta d’imatge gràfica
➢ He atorgat 6 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA, perquè considero
que la imatge gràfica és coherent amb el concepte que presenten.
➢ He atorgat 6 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que la gràfica és atrevida i coherent a la proposta dels avatars.
➢ He atorgat 6 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè es coherent amb
el concepte que presenten.

•

Coherència i qualitat de la proposta
➢ He atorgat 5 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA, perquè considero
que la proposta de producció és coherent i té qualitat.
➢ He atorgat 5 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que la proposta de producció és coherent i té qualitat.

➢ He atorgat 5 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
la proposta de producció és coherent i té qualitat.

•

Facilitats de trasllat, muntatge/desmuntatge i emmagatzematge, adaptabilitat a
diferents espais,
➢ He atorgat 7 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero la proposta que fan descarta trasllat i emmagatzematge.
➢ He atorgat 4 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
comparativament és més complex que la primera proposta, tot i que desconec
els costos.
➢ He atorgat 4 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
el trasllat, manteniment, emmagatzematge i ubicació dels contenidors serà més
complex, però desconec els costos comparatius.

•

Claredat, simplicitat i comprensió de la proposta de producció,
➢ He atorgat 2 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA, perquè considero
que la proposta de producció està ben explicada.

➢ He atorgat 2 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que la proposta de producció està ben explicada.
➢ He atorgat 2 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
la proposta de producció està ben explicada.

•

Protocol de pràctiques mediambientals.
➢ He atorgat 5 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA.
➢ He atorgat 5 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS.
➢ He atorgat 5 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH.

•

Recursos humans emprats.

-

He atorgat 5 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè considero
que han presentat tots els recursos humans disponibles per a la realització del
projecte indicant tasques prèvies, indicant el grau de participació en cada nivell del
projecte.

-

He atorgat 5 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que presenten l’equip que desenvoluparà la producció de la proposta
indicant la distribució interna adaptada a les necessitats de l’oferta presentada

-

He atorgat 5 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
recull un equip de recursos humans que implementaran tots els processos de
creació i producció, detallant les funcions i la organització dels seus recursos
humans per a cada fase.

COMENTARIS FINALS:
Les tres propostes son de qualitat i totes tres tenen coses bones, i les tres UTES son potents. La
proposta de PRODIGIOSO VOLCAN potser és la més complerta, i la de THE OTHERS la més
disruptiva i original. La de FOLCH és bona, però en la meva opinió li falla el concepte que han
presentat de ‘Senseable City’ i que els contenidors no és una proposta novedosa, però el
contingut que proposen a exposar en els contenidors està bé.

Barcelona, 22 octubre de 2021

Isabel Roig
BCN Centre
de Disseny
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b s is temes de producció, amb coherència dels recurs os , detall de la des cripció de la ins tal·lació
i s eqüencies de la s eva producció
propos ta ins uficient que no compleixi parcialment amb cap dels criteris de qualitat i
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propos ta que reculli parcialment un protocol de pràctiques ambientals dels proces s os de
treball i de producció inclos os en el PPTT
propos ta de la qual es cons idera adequat l'enfocament i/o el contingut

0 punts

2 punts
1 punt
0 punts

5 punts
3 punts
0 punts

fins 5 punts
Organització
equip treball

fins 5 punts
a
b

propos tes que pres entin una des cripció molt detallada, coherent i adequada dels recurs os
humans emprats
propos tes que pres entin una des cripció genèrica, coherent i adequada dels recurs os humans
emprats

7

4 punts

fins 5 punts
a

4

0 punts

fins 2 punts
a
b
c

3.4

4 punts

fins 7 punts
a

3.3

4

6

a

2

PUNTUACIO
TOTAL

5 punts
3 punts

c

propos tes que pres entin una des cripció genèrica i poc adequada als continguts del projecte

1,5 punts

d

propos tes amb manca de des cripció o des cripció no adequada dels recurs os humans emprats
en el projecte

0 punts

A N N E X 13

INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS DE JUDICI DE VALOR
PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ INTERACTIVA
ITINERANT DE BARCELONA PER PART DELS MEMBRES DEL
COMITÈ D’EXPERTS/ES.
Nom i cognoms: FÉLIX ORTEGA
Nota sobre la votació.
Des del Projecte Marca Barcelona a la Direcció de Promoció de Ciutat he estat convocat/da per
a valorar les 3 propostes presentades a la licitació del contracte relatiu a la creació i presentació
d’un concepte creatiu, la imatge gràfica i audiovisual i la producció d’aquesta proposta creativa
que podria tenir caràcter d’instal·lació interactiva itinerant.
D’acord amb les previsions del plec regulador d’aquest contracte, atorgo la següent puntuació:
•

Idees noves, creatives i originals pel concepte creatiu
➢ He atorgat 4 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè considero que
la proposta conté idees poc innovadores, malgrat que notòries i la interacció que
comenten no és del tot encertada i li manca un fil conductor a tots els elements que
es faran. L’element més important (el cub) sembla petit i és unidireccional i no
fomenta la participació del públic.
➢ He atorgat 4 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que la proposta d’idea creativa (concepte que es valora en aquest apartat
del plec tècnic) és moderna i actual (el metavers és un dels conceptes més actuals,
fomenta la gamificació). No obstant, aquesta proposta dona la sensació que
dificultarà la interacció amb l’usuariat, en tant que només permet 4 experiències a
l’hora i a més, el metavers és un concepte de generacions joves, no sempre
relacionades amb el principal target al qual l’exposició s’adreça.
➢ He atorgat 9 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que la idea
creativa és coherent amb el posicionament que busca la ciutat, facilita la interacció i
experiència de l’usuariat i aporta una estètica atractiva i notòria.

•

Alineació amb el relat Marca Barcelona i els seus actius
➢ He atorgat 3 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè considero que
la proposta està parcialment alineada amb el briefing de relat de Barcelona i actius
econòmics, ja que no s’acaba de veure del tot aquesta connexió econòmica de la

proposta (que depèn més de la dinamització de l’espai que no pas dels continguts
generats ad hoc).
➢ He atorgat 3 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que la seva proposta està parcialment alineada amb el briefing de relat de
Barcelona i actius econòmics (la proposta pot semblar excessivament complexa per
persones que no estiguin habituades amb el mon dels avatars).
➢ He atorgat 6 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que la
proposta està alineada amb el briefing de relat de Barcelona i actius econòmics

•

Proposta adequada per a públics internacionals
➢ He atorgat 4 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè considero que
la proposta és clara, simple i de fàcil comprensió per a la diversitat de públics objectiu
als quals s’adreça la mateixa.
➢ He atorgat 0 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que la proposta és difícil de comprendre per a diversitat de públics. LA
imatge presentada està més centrada, aparentment, en un mercat turístic, reflexa
un espai de la ciutat poc reconegut i no transmet els valor que es busquen en el
present concurs.
➢ He atorgat 4 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que la
proposta és clara, simple i de fàcil comprensió per a la diversitat de públics objectiu
als quals s’adreça la mateixa.

•

Proposta d’imatge gràfica
➢ He atorgat 6 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè considero que
la proposta d’imatge gràfica és original però fa un ús de l’escala cromàtica poc
encertada (colors pastel, més propers a d’altres latituds). El desenvolupament de la
idea B+nom és adequada, tot i que li caldria una certa modernització, tant de les
imatges com dels colors (cal recalcar que la imatge que proposen recorda molt a la
feta servir amb el programa “Do it in Barcelona” amb el què es van fer nombroses
accions de promoció).
➢ He atorgat 0 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que la proposta d’imatge gràfica, malgrat fer servir imatges de la ciutat,
està poc alineada amb el relat de Barcelona i els actius econòmics de la ciutat i no
crida l’atenció per visitar l’exposició. L’eslògan “be your best self - Barcelona with
you” o “the smallest big city in the world” son buits, no tenen sentit i no guarden
coherència amb les imatges proposades i els objectius que es busquen amb la
present licitació.

➢ He atorgat 0 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que la
proposta d’imatge gràfica, malgrat fer servir imatges de la ciutat, està poc alineada
amb el relat de Barcelona i els actius econòmics de la ciutat i no és notòria ni crida
l’atenció per visitar l’exposició. Així mateix, l’eslogan “senseable city” és poc atractiu.

•

Coherència i qualitat de la proposta
➢ He atorgat 3 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè la proposta
depèn totalment del sistema de producció en destí, el que li afegeix un plus de
complexitat al projecte. A la proposta li manquen
➢ He atorgat 3 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que la proposta compleix parcialment amb els criteris de qualitat i
pertinència dels mètodes i sistemes de producció, amb coherència dels recursos,
detall de la descripció de la instal·lació i seqüencies de la seva producció. Deixa molts
apartats sense respondre o sobreentesos.
➢ He atorgat 5 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè la proposta sembla
que compleix amb els criteris de qualitat i pertinència dels mètodes i sistemes de
producció, amb coherència dels recursos, detall de la descripció de la instal·lació i
seqüencies de la seva producció.

•

Facilitats de trasllat, muntatge/desmuntatge i emmagatzematge, adaptabilitat a
diferents espais,
➢ He atorgat 4 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè considero que
la seva proposta redueix els riscos de desplaçament i emmagatzematge però el seu
muntatge depèn totalment de proveïdors externs, ubicats al mercat destí, el que
augmenta la incertesa dels resultats finals.
➢ He atorgat 0 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
aquest apartat no està explicat de forma satisfactòria en la seva proposta (el trasllat
o el possible emmagatzematge per exemple, no s’indiquen com es duran a terme)
➢ He atorgat 0 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que, tot i
l’adaptabilitat que te la proposta, aquesta és complexa de desplaçar i els elements
digitals que hi ha dins seu poden ser malmesos en el seu muntatge, desmuntatge o
trasllat (indiquen que, per guanyar temps, els containers es desplaçaran muntats).
Aparentment hi ha costos ocults que poden encarir cadascuna de les expedicions.

•

Claredat, simplicitat i comprensió de la proposta de producció,

➢ He atorgat 1 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA, perquè considero que
la proposta de producció no és gens simple d’executar i no especifiquen el grau de
control que executaran per garantir la qualitat del producte final.

➢ He atorgat 0 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè la
proposta és incomplerta i difícil de comprendre.
➢ He atorgat 2 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que la
proposta de producció és clara, simple i de fàcil comprensió.

•

Protocol de pràctiques mediambientals.
➢ He atorgat 3 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA, perquè considero que
la proposta recull parcialment un protocol de pràctiques ambientals dels processos
de treball. És més una declaració d’intencions que no pas un protocol.
➢ He atorgat 3 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que perquè considero que la proposta recull parcialment un protocol de
pràctiques ambientals dels processos de treball. És més una declaració d’intencions
que no pas un protocol..
➢ He atorgat 3 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que la
proposta recull parcialment un protocol de pràctiques ambientals dels processos de
treball. És més una declaració d’intencions que no pas un protocol.

•

Recursos humans emprats.
➢ He atorgat 5 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè considero
que la seva proposta presenta una descripció molt detallada, coherent i adequada
dels recursos humans emprats, en la línia del què es demanava al plec.
➢ He atorgat 3 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que presenta una descripció correcta i adequada però excessivament
genèrica, sense aprofundir en els perfils demandats.
➢ He atorgat 5 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que la seva
proposta presenta una descripció molt detallada, coherent i adequada dels recursos
humans emprats, en la línia del què es demanava al plec.

COMENTARIS FINALS:
Barcelona, 28 d’octubre de 2021

Fèlix
Ortega
BASA

UTE THE
OTHERS &
UTE
LA FABRICA DOMESTIC
PRODIGIOS
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DATA
O VOLCAN SOMBRERO STREAMER
IMANDRA
S
S -FOLCH

contracte
instalacio itinerant

total màxima puntuacio 55 punts

1

Proposta concepte
creatiu
1.1

1.2

1.3

puntuació mínima 18,33 punts

fins 19 punts
Idees
i ntera cti ves
noves ori gi na l s

Al i nea ci ó a mb
rel a t i a cti us
ci uta t

Cl a ra i
comprens i bl e
públ i c

fins 9 punts
a

propos ta que conti ngui i dees noves , ori gi na l s , notòri es i /o s orprenents que potenci en l a
i ntera cci ó del públ i c, l a s eva experi ènci a i l ’i nterès de compa rti r-l a

9 punts

b

propos ta que conti ngui i dees noves , ori gi na l s , notòri es i /o s orprenents , tot i que no potenci en
l a i ntera cci ó del públ i c, l a s eva experi ènci a i l ’i nterès de compa rti r-l a o a l ’i nrevés

4 punts

c

propos ta que conti ngui i dees noves , ori gi na l s , notòri es i /o s orprenents , tot i que no potenci en
l a i ntera cci ó del públ i c, l a s eva experi ènci a i l ’i nterès de compa rti r-l a o a l ’i nrevés

0 punts

a
b
c

propos ta compl eta ment a l i nea da a mb el brei fi ng de rel a t de Ba rcel ona i a cti us econòmi cs
propos ta pa rci a l ment a l i nea da a mb el bri efi ng de rel a t de Ba rcel ona i a cti us econòmi cs :
propos ta no a l i nea da a mb el bri efi ng de rel a t de Ba rcel ona i a cti us econòmi cs :

6 punts
3 punts
0 punts

fins 6 punts

fins 4 punts
a
b

2

Proposta imatge
gràfica
2.1

Propos ta i ma tge
grà fi ca

Coherènci a i
qua l i ta t

3

3

3

3

4

0

6
6

4

0 punts

4
4

0

propos ta d’i ma tge grà fi ca crea ti va ori gi na l , a l i nea da a mb el rel a t de Ba rcel ona i el s a cti us
econòmi cs de l a ci uta t, cl a ra i comprens i bl e de l a i ma tge grà fi ca
propos ta d’i ma tge grà fi ca ori gi na l però poc a l i nea da a mb el rel a t de Ba rcel ona i el s a cti us
econòmi cs de l a ci uta t i poc comprens i bl e, o a l ’i nrevés :
propos ta gens crea ti va i no a l i nea da a mb el rel a t ni el s a cti us econòmi cs de l a ci uta t ni
comprens i bl e

12 punts
6 punts

6

0 punts

11

6

10

3

3

5

propos ta que compl ei xi tota l ment a mb el s cri teri s de qua l i ta t i perti nènci a del s mètodes i
s i s temes de producci ó, a mb coherènci a del s recurs os , deta l l de l a des cri pci ó de l a i ns ta l ·l a ci ó
i s eqüenci es de l a s eva producci ó
propos ta que compl ei xi pa rci a l ment a mb el s cri teri s de qua l i ta t i perti nènci a del s mètodes i
s i s temes de producci ó, a mb coherènci a del s recurs os , deta l l de l a des cri pci ó de l a i ns ta l ·l a ci ó
i s eqüenci es de l a s eva producci ó
propos ta i ns ufi ci ent que no compl ei xi pa rci a l ment a mb ca p del s cri teri s de qua l i ta t i
perti nènci a del s mètodes i s i s temes de producci ó, s ens e coherènci a del s recurs os , ni deta l l
de l a des cri pci ó de l a i ns ta l ·l a ci ó i s eqüenci es de l a s eva producci ó

5 punts

3 punts

propos ta a mb una mà xi ma a da pta bi l i ta t a l s di ferents es pa i s , que fa ci l i ti el s eu tra s l l a t,
munta tge, des munta tge i emma ga tzema tge
propos ta pa rci a l ment a da pta bl e, o que no fa ci l i ti el s eu tra s l l a t, o el munta tge, des munta tge
o el s eu emma ga tzema tge
propos ta que no s i gui a da pta bl e, que di fi cul ti el s eu tra s l l a t, munta tge, des munta tge ò
emma ga tzema tge

5

3

3

4

0

0

0

0

0

2

0 punts

fins 7 punts
7 punts
4 punts

4

0 punts

fins 2 punts

1
propos ta tècni ca de producci ó cl a ra , s i mpl e i de fà ci l comprens i ó
propos ta tècni ca cl a ra i s i mpl e, però di fíci l de comprendre o a l ’i nrevés
propos ta tècni ca gens cl a ra ò de di fíci l comprendre

2 punts
1 punt
0 punts

fins 5 punts

2
1
0

3

3

3

3

3

3

fins 5 punts

5

3

5

fins 5 punts

5

3

5

c

Orga ni tza ci ó
equi p treba l l

4

fins 5 punts

b

4.1

4

fins 19 punts

a

Organitzacio de
l'equip de treball

9

0

a
b
c

4

9

0

c

Protocol de
prà cti ques
medi a mbi enta l s

4

0

b

3.4

4

0

a

3.3

19

0

c

cl a reda t,
s i mpl i ci ta t i
comprens i ó

7

0

b

Propos ta de
mobi l i ta t

11

6

a

3.2

34

6

c

3.1

4 punts

16

fins 12 punts

b

Proposta de
producció

propos ta cl a ra , s i mpl e i de fà ci l comprens i ó de l a propos ta crea ti va per a l a di vers i ta t de
públ i cs
propos ta poc o gens cl a ra , poc s i mpl e ò de di fíci l comprendre per a di vers i ta t de públ i cs

33

fins 12 punts

a

3

PUNTUACIO
TOTAL

a
b

propos ta que recul l i i concreti n un protocol de prà cti ques a mbi enta l s en tots el s proces s os de
treba l l i de producci ó i ncl os os en el PPTT
propos ta que recul l i pa rci a l ment un protocol de prà cti ques a mbi enta l s del s proces s os de
treba l l i de producci ó i ncl os os en el PPTT
propos ta de l a qua l es cons i dera a dequa t l 'enfoca ment i /o el conti ngut

propos tes que pres enti n una des cri pci ó mol t deta l l a da , coherent i a dequa da del s recurs os
huma ns empra ts
propos tes que pres enti n una des cri pci ó genèri ca , coherent i a dequa da del s recurs os huma ns
empra ts

5 punts
3 punts
0 punts

5 punts
3 punts

c

propos tes que pres enti n una des cri pci ó genèri ca i poc a dequa da a l s conti nguts del projecte

1,5 punts

d

propos tes a mb ma nca de des cri pci ó o des cri pci ó no a dequa da del s recurs os huma ns empra ts
en el projecte

0 punts

5

5
3

A N N E X 14

INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS DE JUDICI DE VALOR
PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ INTERACTIVA
ITINERANT DE BARCELONA PER PART DELS MEMBRES DEL
COMITÈ D’EXPERTS/ES.
Nom i cognoms: Marian Muro
Nota sobre la votació.
Des del Projecte Marca Barcelona a la Direcció de Promoció de Ciutat he estat convocat/da per
a valorar les 3 propostes presentades a la licitació del contracte relatiu a la creació i presentació
d’un concepte creatiu, la imatge gràfica i audiovisual i la producció d’aquesta proposta creativa
que podria tenir caràcter d’instal·lació interactiva itinerant.
D’acord amb les previsions del plec regulador d’aquest contracte, atorgo la següent puntuació:
•

Idees noves, creatives i originals pel concepte creatiu
➢ He atorgat 9 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè considero
que és la que presenta un suport audiovisual més atractiu, compacte i impactant.
➢ He atorgat 0 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que la proposta es basa massa en elements digitals i ús de xarxes socials i
no crea un impacte prou visual com a instal·lació de carrer.

➢ He atorgat 4 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que tot i
presentar un concepte atractiu com son els contenidors, no integra prou elements
audiovisuals potents, que son clau per crear un impacte al carrer.

•

Alineació amb el relat Marca Barcelona i els seus actius
➢ He atorgat 6 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que la proposta identifica adequadament els valors i pilars de la
marca Barcelona

➢ He atorgat 0 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que limita erròniament el públic objectiu de la proposta només al
talent internacional, quan calia incloure també l’atracció d’inversions i projectes
empresarials internacionals.

➢ He atorgat 3 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
la proposta només s’alinea parcialment amb els valors i pilars de la marca
Barcelona.

•

Proposta adequada per a públics internacionals
➢ He atorgat 4 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que la proposta és suficientment clara per la seva comprensió per
part de tot tipus de públics internacionals.
➢ He atorgat 0 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que la proposta no es prou clara per a la seva comprensió per part de
tot tipus de públics internacionals, especialment aquells que no dominen
entorns digitals i de xarxes socials.
➢ He atorgat 0 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
la proposta és no és suficientment clara per a la seva comprensió per part de
tot tipus de públics internacionals, al no incorporar prou elements audiovisuals
que la facin atractiva als passejants.

•

Proposta d’imatge gràfica
➢ He atorgat 6 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que la seva imatge gràfica és adequadament descriptiva, malgrat no
ésser brillant.

➢ He atorgat 0 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que la qualitat dels grafismes, especialment dels avatars, no té el
nivell sol·licitat.

➢ He atorgat 12 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
la seva imatge gràfica és la de més qualitat i que posa en valor la sensibilitat i
sostenibilitat com a valors que impregnen els grafisme que es respira a
Barcelona.

•

Coherència i qualitat de la proposta
➢ He atorgat 5 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA, perquè considero
que és la proposta amb més qualitat i que s’ajusta més al que es demana.
➢ He atorgat 0 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que la proposta és massa complexa i hi ha perill que no s’entengui la
seva coherència per part dels espectadors
➢ He atorgat 3 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
la proposta s’ajusta només parcialment al que es demana.

•

Facilitats de trasllat, muntatge/desmuntatge i emmagatzematge, adaptabilitat a
diferents espais,
➢ He atorgat 7 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA, perquè considero
que és la més pràctica a nivell de muntatge i desmuntatge ja que l’alta
digitalització de la proposta fa que sigui més sostenible

➢ He atorgat 0 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que malgrat la proposta també aposta per la digitalització, l’alta
complexitat del concepte i el fet que descansa parcialment en xarxes socials, la
fa menys adaptable a diferents espais.

➢ He atorgat 4 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
malgrat que la proposta està basada en contenidors de mercaderies que
reaprofiten adequadament uns objectes pre-existents, els seu trasllat pot ser
complex i costós pel seu gran pes i volum.

•

Claredat, simplicitat i comprensió de la proposta de producció,
➢ He atorgat 2 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que és la més clara i amb un discurs més coherent i de fàcil
comprensiu per a tot tipus de públics.

➢ He atorgat 0 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que la producció té massa complexitat i implica un nivell de
coneixement digital i d’ús de xarxes socials amb que no compten alguns
potencials perfils d’espectadors.

➢ He atorgat 1 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
la proposta de producció és clara, però no senzilla d’implementar.

•

Protocol de pràctiques mediambientals.
➢ He atorgat 5 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA, perquè considero
que, al ser una proposta amb un suport bàsicament audiovisual i digital, implica
el trasllat de menys materials i per tant una major sostenibilitat ambiental.
➢ He atorgat 0 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS, perquè
considero que no descriu adequadament un protocol de pràctiques
mediambientals.

➢ He atorgat 3 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
el trasllat dels contenidors no es prou sostenible mediambientalment.

•

Recursos humans emprats.
➢ He atorgat 5 punts a la UTE PRODIGIOSO VOLCAN / IMANDRA , perquè
considero que presenta l’equip de recursos humans més adaptat a les
necessitats de la proposta presentada.
➢ He atorgat 1,5 punts a la UTE THE OTHERS / FABRICA DE LOS SOMBREROS,
perquè considero que recull un equip de recursos humans no tant complet i
adaptat a les necessitats de la proposta presentada.

➢ He atorgat 3 punts a la UTE DATA STREAMERS / FOLCH, perquè considero que
de les 3 propostes és la que presenta un equip de recursos humans menys
adaptat a les necessitats de la proposta presentada.
COMENTARIS FINALS:

Barcelona, 28 setembre de 2021

Marian Muro,
Consorci
Turisme

UTE
UTE THE
DOMESTIC
PRODIGIOS OTHERS & LA
DATA
O VOLCAN FABRICA DE STREAMER
IMANDRA SOMBREROS S -FOLCH

contracte
instalacio itinerant

total màxima puntuacio 55 punts

1

Proposta concepte
creatiu
1.1

1.2

1.3

puntuació mínima 18,33 punts

fins 19 punts
Idees
intera ctives
noves origina ls

Alinea ció a mb
rela t i a ctius
ciutat

Cla ra i
comprens ible
públic

fins 9 punts
a

propos ta que contingui idees noves , origina ls , notòries i/o s orprenents que potencien la
intera cció del públic, la s eva experiència i l’interès de compa rtir-la

9 punts

b

propos ta que contingui idees noves , origina ls , notòries i/o s orprenents , tot i que no potencien
la intera cció del públic, la s eva experiència i l’interès de compa rtir-la o a l’inrevés

4 punts

c

propos ta que contingui idees noves , origina ls , notòries i/o s orprenents , tot i que no potencien
la intera cció del públic, la s eva experiència i l’interès de compa rtir-la o a l’inrevés

0 punts

a
b
c

propos ta completament a linea da a mb el breifing de rela t de Ba rcelona i a ctius econòmics
propos ta pa rcia lment a linea da a mb el briefing de rela t de Ba rcelona i a ctius econòmics :
propos ta no a linea da a mb el briefing de rela t de Ba rcelona i a ctius econòmics :

6 punts
3 punts
0 punts

fins 6 punts

fins 4 punts

2.1

Propos ta ima tge
grà fica

3.1

propos ta d’ima tge grà fica crea tiva origina l, a linea da a mb el rela t de Ba rcelona i els a ctius
econòmics de la ciutat, cla ra i comprens ible de la ima tge grà fica
propos ta d’ima tge grà fica origina l però poc a linea da a mb el rela t de Ba rcelona i els a ctius
econòmics de la ciutat i poc comprens ible, o a l’inrevés :
propos ta gens crea tiva i no a linea da a mb el rela t ni els a ctius econòmics de la ciutat ni
comprens ible

0

3

6
3
0

0

0

0

0

4

12 punts
6 punts

propos ta que compleixi totalment a mb els criteris de qua litat i pertinència dels mètodes i
s is temes de producció, a mb coherència dels recurs os , detall de la des cripció de la ins tal·la ció
i s eqüencies de la s eva producció
propos ta que compleixi pa rcia lment a mb els criteris de qua litat i pertinència dels mètodes i
s is temes de producció, a mb coherència dels recurs os , detall de la des cripció de la ins tal·la ció
i s eqüencies de la s eva producció
propos ta ins uficient que no compleixi pa rcia lment a mb ca p dels criteris de qua litat i
pertinència dels mètodes i s is temes de producció, s ens e coherència dels recurs os , ni detall
de la des cripció de la ins tal·la ció i s eqüencies de la s eva producció

12
6

0 punts

5 punts

0

19

0

11

5

0

3

5

3 punts

3

0 punts

propos ta a mb una mà xima a da ptabilitat a ls diferents es pa is , que fa ciliti el s eu tra s lla t,
muntatge, des muntatge i emma ga tzema tge
propos ta pa rcia lment a da ptable, o que no fa ciliti el s eu tra s lla t, o el muntatge, des muntatge
o el s eu emma ga tzema tge
propos ta que no s igui a da ptable, que dificulti el s eu tra s lla t, muntatge, des muntatge ò
emma ga tzema tge

7 punts

0

2 punts
1 punt
0 punts

fins 5 punts

0

c

5 punts

0

1

2
1
0

5
propos ta que reculli i concretin un protocol de prà ctiques a mbientals en tots els proces s os de
treba ll i de producció inclos os en el PPTT
propos ta que reculli pa rcia lment un protocol de prà ctiques a mbientals dels proces s os de
treba ll i de producció inclos os en el PPTT
propos ta de la qua l es cons idera a dequa t l'enfoca ment i/o el contingut

4

4

0 punts

2
propos ta tècnica de producció cla ra , s imple i de fà cil comprens ió
propos ta tècnica cla ra i s imple, però difícil de comprendre o a l’inrevés
propos ta tècnica gens cla ra ò de difícil comprendre

0

7

4 punts

fins 2 punts

b

Orga nitza ció
equip treba ll

0

7

a

Organitzacio de
l'equip de treball

4

0 punts

fins 7 punts

a
b
c

4.1

4 punts

fins 5 punts

c

4

9

12

b

Protocol de
prà ctiques
media mbientals

4

12

a

3.4

0

0

c

cla reda t,
s implicitat i
comprens ió

9

0

b

3.3

propos ta cla ra , s imple i de fà cil comprens ió de la propos ta crea tiva per a la divers itat de
públics
propos ta poc o gens cla ra , poc s imple ò de difícil comprendre per a divers itat de públics

fins 19 punts

Propos ta de
mobilitat

7

6

a

3.2

0

6

c

Coherència i
qua litat

19

fins 12 punts

b

Proposta de
producció

33

fins 12 punts

a

3

1,5

4

b
Proposta imatge
gràfica

49

6

a

2

PUNTUACIO
TOTAL

0

3

5

3 punts

3

0 punts

0

fins 5 punts

5

1,5

3

fins 5 punts

5

1,5

3

a
b

propos tes que pres entin una des cripció molt detalla da , coherent i a dequa da dels recurs os
huma ns empra ts
propos tes que pres entin una des cripció genèrica , coherent i a dequa da dels recurs os huma ns
empra ts

5 punts

5

3 punts

c

propos tes que pres entin una des cripció genèrica i poc a dequa da a ls continguts del projecte

1,5 punts

d

propos tes a mb ma nca de des cripció o des cripció no a dequa da dels recurs os huma ns empra ts
en el projecte

0 punts

3
1,5

A N N E X 15

Nombre de
votacions
per
categoria
en fucsia,
les mes
votades

UTE THE
UTE
OTHERS &
PRODIGIOS
DOMESTIC PRODIGIOS UTE THE OTHERS & LA
UTE DOMESTIC
LA FABRICA
O VOLCAN
DATA
O VOLCAN
FABRICA DE
DATA STREAMERS DE
IMANDRA
STREAMER IMANDRA
SOMBREROS
FOLCH
SOMBRERO
S -FOLCH
S

contracte
instalacio itinerant

total màxima puntuacio 55 punts

1

Proposta concepte
creatiu
1.1

1.2

1.3

Idees
i ntera cti ves
noves ori gi na l s

Al i nea ci ó a mb
rel a t i a cti us
ci uta t

Cl a ra i
comprens i bl e
públ i c

puntuació mínima 18,33 punts

33

48

fins 19 punts

14

8

14

fins 9 punts

4

4

4

4

4

4

6

4

6

a

propos ta que conti ngui i dees noves , ori gi na l s , notòri es i /o s orprenents que potenci en l a
i ntera cci ó del públ i c, l a s eva experi ènci a i l ’i nterès de compa rti r-l a

9 punts

3

1

3

b

propos ta que conti ngui i dees noves , ori gi na l s , notòri es i /o s orprenents , tot i que no potenci en
l a i ntera cci ó del públ i c, l a s eva experi ènci a i l ’i nterès de compa rti r-l a o a l ’i nrevés

4 punts

8

8

7

c

propos ta que conti ngui i dees noves , ori gi na l s , notòri es i /o s orprenents , tot i que no potenci en
l a i ntera cci ó del públ i c, l a s eva experi ènci a i l ’i nterès de compa rti r-l a o a l ’i nrevés

0 punts

0

2

1

a
b
c

propos ta compl eta ment a l i nea da a mb el brei fi ng de rel a t de Ba rcel ona i a cti us econòmi cs
propos ta pa rci a l ment a l i nea da a mb el bri efi ng de rel a t de Ba rcel ona i a cti us econòmi cs :
propos ta no a l i nea da a mb el bri efi ng de rel a t de Ba rcel ona i a cti us econòmi cs :

6 punts
3 punts
0 punts

6
4
1

1
7
3

8
3

fins 6 punts

fins 4 punts

2.1

Propos ta i ma tge
grà fi ca

Coherènci a i
qua l i ta t

6

6

fins 19 punts

17

14

17

fins 5 punts

5

3

5

c

Orga ni tza ci ó
equi p treba l l

1

4

6 punts

9

5

4

0 punts

0

5

3

5 punts

6

1

7

3 punts

4

8

3

0 punts

1

2

1

propos ta a mb una mà xi ma a da pta bi l i ta t a l s di ferents es pa i s , que fa ci l i ti el s eu tra s l l a t,
munta tge, des munta tge i emma ga tzema tge
propos ta pa rci a l ment a da pta bl e, o que no fa ci l i ti el s eu tra s l l a t, o el munta tge, des munta tge
o el s eu emma ga tzema tge
propos ta que no s i gui a da pta bl e, que di fi cul ti el s eu tra s l l a t, munta tge, des munta tge ò
emma ga tzema tge

7 punts

6

3

5

4 punts

4

4

4

0 punts

1

4

2

propos ta tècni ca de producci ó cl a ra , s i mpl e i de fà ci l comprens i ó
propos ta tècni ca cl a ra i s i mpl e, però di fíci l de comprendre o a l ’i nrevés
propos ta tècni ca gens cl a ra ò de di fíci l comprendre

2 punts
1 punt
0 punts

10
1
0

5
3
3

6
5
0

5 punts

4

6

4

3 punts

7

3

7

0 punts

0

2

0

fins 5 punts

b

4.1

2

fins 2 punts

a

Organitzacio de
l'equip de treball

propos ta que compl ei xi tota l ment a mb el s cri teri s de qua l i ta t i perti nènci a del s mètodes i
s i s temes de producci ó, a mb coherènci a del s recurs os , deta l l de l a des cri pci ó de l a i ns ta l ·la ci ó
i s eqüenci es de l a s eva producci ó
propos ta que compl ei xi pa rci a l ment a mb el s cri teri s de qua l i ta t i perti nènci a del s mètodes i
s i s temes de producci ó, a mb coherènci a del s recurs os , deta l l de l a des cri pci ó de l a i ns ta l ·la ci ó
i s eqüenci es de l a s eva producci ó
propos ta i ns ufi ci ent que no compl ei xi pa rci a l ment a mb ca p del s cri teri s de qua l i ta t i
perti nènci a del s mètodes i s i s temes de producci ó, s ens e coherènci a del s recurs os , ni deta l l
de l a des cri pci ó de l a i ns ta l ·la ci ó i s eqüenci es de l a s eva producci ó

12 punts

12

5

propos ta que recul l i i concreti n un protocol de prà cti ques a mbi enta l s en tots el s proces s os de
treba l l i de producci ó i ncl os os en el PPTT
propos ta que recul l i pa rci a l ment un protocol de prà cti ques a mbi enta l s del s proces s os de
treba l l i de producci ó i ncl os os en el PPTT
propos ta de l a qua l es cons i dera a dequa t l 'enfoca ment i /o el conti ngut

5

3

7

a
b
c

4

propos ta d’i ma tge grà fi ca crea ti va ori gi na l , a l i nea da a mb el rel a t de Ba rcel ona i el s a cti us
econòmi cs de l a ci uta t, cl a ra i comprens i bl e de l a i ma tge grà fi ca
propos ta d’i ma tge grà fi ca ori gi na l però poc a l i nea da a mb el rel a t de Ba rcel ona i el s a cti us
econòmi cs de l a ci uta t i poc comprens i bl e, o a l ’i nrevés :
propos ta gens crea ti va i no a l i nea da a mb el rel a t ni el s a cti us econòmi cs de l a ci uta t ni
comprens i bl e

fins 7 punts

c

Protocol de
prà cti ques
medi a mbi enta l s

4
0

12

b

3.4

4

12

a

cl a reda t,
s i mpl i ci ta t i
comprens i ó

3

6

c

3.3

8

8

6

b

Propos ta de
mobi l i ta t

3

0

6

a

3.2

11

0 punts

4

6

c

3.1

4 punts

0

fins 12 punts

b

Proposta de
producció

propos ta cl a ra , s i mpl e i de fà ci l comprens i ó de l a propos ta crea ti va per a l a di vers i ta t de
públ i cs
propos ta poc o gens cl a ra , poc s i mpl e ò de di fíci l comprendre per a di vers i ta t de públ i cs

6
4

fins 12 punts

a

3

6

4

b
Proposta imatge
gràfica

PUNTUACIO
TOTAL

42

a

2

Puntuació obtinguda

4

7

7
7

4

2

2

2

2

2

2

3

5

3

5
3

3

fins 5 punts

5

5

5

fins 5 punts

5

5

5

5

5

5

a
b

propos tes que pres enti n una des cri pci ó mol t deta l l a da , coherent i a dequa da del s recurs os
huma ns empra ts
propos tes que pres enti n una des cri pci ó genèri ca , coherent i a dequa da del s recurs os huma ns
empra ts

5 punts

7

5

6

3 punts

2

5

3

2

1

2

c

propos tes que pres enti n una des cri pci ó genèri ca i poc a dequa da a l s conti nguts del projecte

1,5 punts

d

propos tes a mb ma nca de des cri pci ó o des cri pci ó no a dequa da del s recurs os huma ns empra ts
en el projecte

0 punts

