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BASES DO CONCURSO 

1- O obxecto do concurso é o deseño da camiseta para o ano 2.001 da O.N.G. 

Arquitectos Sen Fronteiras. 

2- O tema é "A fame de vivenda" 

3- Poderán participar tódolos alumnos de Ensinanza Secundaria (E.S.O., F.P., Ciclos 

Formativos, Bachiller..) 

4- O traballo farase en doble folio ou din-A3 doblado, debendo figurar na portada o 

nome e enderezo do autor e colexio onde estudia. No interior irá o deseño. 

5- Utilizaranse tres cores como máximo. 

6- Os traballos serán enviados á sede de A.S.F.-Galicia: Escola Técnica Superior 

de Arquitectura. A Zapateira s/n. 15071A Coruña. 

7- O prazo de admisión cerrarase o día 16 de Marzo de 2.001 

8- Seleccionaranse tres debuxos entre tódolos presentados, e un deles será utilizado 

no deseño da camiseta. 

9- Os autores dos tres désenos elixidos recibirán cadanseu lote de libros e cinco 

camisetas de Arquitectos Sen Fronteiras co novo debuxo. 

10- O xurado será elixido e nomeado polos organizadores e estará constituido por 

persoas relacionadas co mundo da docencia, do debuxo, da pintura e da arquitectura. 

A súa composición permanecerá secreta ata a publicación do fallo do concurso. 

1 1 - 0 fallo do xurado será inapelable e os premios non poderán ser declarados 

desertos. 

12- O feito de presenta-los traballos ó concurso supon a expresa conformidade dos 

autores coas presentes bases. 
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datos sobre 
a situación da vivenda no mundo 



DECLARACIÓN UNIVERSAL DOS DEREITOS HUMANOS 

Aprobada e proclamada pola Asamblea Xeral das Nacións Unidas o 
10 de Decembro do 1948 

ARTIGO 25.1 Toda persoa ten dereito a un nivel de vida adecuado que He garanta, 
así coma á sua familia, a saúde e o benestar, e en especial a alimentación, o vestido, 
A VIVENDA, a asistencia médica e os servicios sociais necesarios; ten asimismo 
dereito ós seguros no caso de desemprego, enfermidade, invalidez, viudez, vellez ou 
outros casos de perda dos seus medios de subsistencia por circunstancias 
independentes da súa vontade. 

AS CORTES APROBARON E O POBO ESPAÑOL RATIFICOU A SEGUINTE 
CONSTITUCIÓN: 

Artigo 10 

2. As normas relativas ós dereitos fundamentáis e ás liberdades que a Constitución 
recoñece interpretaránse de conformidade coa Declaración Universal dos Dereitos 
Humanos, e os tratados e acordos internacionais sobre as materias ratificados por 
España. 

Artigo 47 

Tódolos españois teñen dereito a disfrutar DUNHA VIVENDA DIGNA E ADECUADA. 
Os poderes públicos promoverán as condicións necesarias e establecerán as normas 
pertinentes para poder facer efetivo este dereito, regulando a utilización do chan 
dacordo co interés xeral para impedir a especulación. 

A comunidade participará ñas plusvalías que xere a acción urbanística dos entes 
públicos. 

PALACIO DAS CORTES, A 27 DE DECEMBRO DO 1978. 


