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Secretaria Philinks
festibity@festibity.com
93 000 92 02 – 93 639 84 76

MENCIÓ FESTIBITY SOLIDÀRIA
BASES
La Menció Festibity Solidària és el guardó lliurat per FIB Alumni i la FIB
com a reconeixement a un projecte o iniciativa TIC que s'hagi desenvolupat
per fer front a les dificultats derivades del Covid-19.
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Condicions generals

• Les candidatures poden ser presentades exclusivament pels partners del Club Festibity. Els partners

poden presentar un projecte propi o de tercers, estiguin implicats o no en el seu desenvolupament.

• Les propostes presentades han de ser projectes TIC que tinguin com a objectiu fer front a les dificultats

derivades del Covid-19.

• Només es pot presentar una candidatura.

Presentació candidatures

• Les propostes es poden presentar fins al 31 de gener del 2021.

• Les propostes es poden presentar en català, castellà o anglès.

• S’ha de fer arribar el formulari que trobareu a la següent pàgina a festibity@festibity.com. En el cas que es

vulgui presentar més informació, es poden enviar altres arxius adjunts.

• Un cop rebuda la informació, l’equip de la Festibity en confirmarà la recepció.
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Formulari candidatura

Organització o projecte proposat:
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Presentacions fins el 31 de gener del 2021

Partner proposant:

Objectius del projecte:

Aquesta explicació pot anar acompanyada d’un vídeo, presentació o enllaços diversos que 
mostrin els detalls del projecte.

Tota la documentació que ajudi a argumentar el projecte pot ser un bon suport.
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Descripció:

Aquesta explicació pot anar acompanyada d’un vídeo, presentació o enllaços diversos que 
mostrin els detalls del projecte.

Tota la documentació que ajudi a argumentar el projecte pot ser un bon suport.

Mèrits i abast:

Aquesta explicació pot anar acompanyada d’un vídeo, presentació o enllaços diversos que 
mostrin els detalls del projecte.

Tota la documentació que ajudi a argumentar el projecte pot ser un bon suport.

Totes les explicacions poden anar acompanyades d’un vídeo, presentació o enllaços diversos que mostrin els 
detalls del projecte. 

Tota la documentació que ajudi a argumentar el projecte pot ser un bon suport.  
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Es valorarà

• Nivell d’implementació i aplicabilitat.

• Grau d’innovació.

• Abast i impacte del projecte.

Jurat

• El jurat resoldrà motivadament la concessió de la menció. El seu veredicte és inapel·lable.

• El jurat està format 8 persones representatives dels sectors tecnològic i sanitari, representants de la FIB i

FIB Alumni, així com persones que han destacat per la seva lluita contra el Covid-19.
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Jurat

Josep Fernàndez                      Benito Cerrillo Andreu Veà Anna Benavent       

Jordi Marín                                  Karma Peiró                             Maite Sainz                       Representant del BSC 
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Degà de la FIB
President de FIB Alumni i 
CIO de Vichy Catalan

Impulsor i president dels
COVIDWarriors i tecnòleg

CIO de l’Hospital 
Universitari Parc Taulí

Expert TIC i director 
general de l’ACEC

Periodista especialitzada 
en les TIC

Cap de l’Àrea de Solucions 
Tranversals al CTTI 

A concretar 
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Decisió i guardó 

• Un cop finalitzat el període de presentació de candidatures, el jurat rebrà les propostes per a la seva

valoració i posteriorment es reunirà per realitzar la votació.

• La proposta guanyadora es comunicarà durant el debat Els nous reptes de les TIC que es realitzarà durant

el primer semestre del 2021*.

• Des de la FIB es comunicaran els resultats a tots els participants.

• L’entrega del premi es realitzarà durant la 18a Festibity que es celebrarà durant el 2021*.

• Els premis no tenen cap dotació econòmica sinó que consistiran en una escultura i la difusió del projecte.

*Aquestes dates orientatives van lligades a l’evolució de la pandèmia Covid-19.
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Guardons entregats durant la 17ª Festibity celebrada al TNC el 28 de maig del 2019
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Difusió del projecte 

• Totes les propostes presentades a la Menció Festibity Solidària es publiquen al web de la Festibity i a

d’altres xarxes socials com Youtube o Slideshare, depenent del suport en què s’entregui la proposta.

• En tots els casos se’n fa difusió a Twitter, Instagram i Linkedin. Les propostes també s’inclouen al butlletí

ClickNEWS.

• Es generarà una nota de premsa que s’enviarà a mitjans genèrics i especialitzats on apareixerà el projecte

guanyador i també tots els presentats.

• Una persona o equip de persones estretament relacionades amb el projecte guanyador seran

entrevistades. L’entrevista es publicarà a la web de la Festibity i al butlletí ClickNEWS.
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Consideracions:

• El partner que proposa pot decidir no publicar la candidatura al web de 
la Festibity i donar-la a conèixer només al jurat i a la resta de partners.

• El partner pot decidir no aparèixer públicament com a proposant.


