
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.R, Ciclos Formativos, Bachiller....). 

4- O traballo tarase 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- Utilizáronse tres cores como máximo. 

6- Os traballos serán enviados á sede de A.S,F.-Gallcia: 
Escola Técnica Superior de Arquitectura. A Zapateira s/n. 
15071 A Coruña. 

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

8- Seleccionáronse tres debuxos entre tódolos 
presentados, e un deles será utilizado no deseño da 
camiseta. 

9- Os autores dos tres désenos ellxidos recibirán 
cadanseu lote de libros e cinco camisetas de 
Arquitectos Sen Fronteiras co novo debuxo. 

10- O xurado será ellxido 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. 

11 O 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 

Ademáis queremos que respondas a: 
¿ONDE ESTÁ ISO DO 4o MUNDO? 

COLABORA: CONSELLERIA DE PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PUBLICA. 
XUNTA DE GALICIA. 



A vivencia é unha necesidade tan básica para o 
home como comer ou durmir 

Hai unha riqueza inmensa ñas distintas formas 
como as culturas de todo o mundo resolven 
esta necesidade 

Tamén é unha dificultade enorme para 
moitísima xente Xente que vive moi cerca, no 
4o mundo, ou, un pouco máis lonxe, no 3o 

mundo Non todos poden alcanzar cousas tan 
básicas como á auga potable ou un teito en 
cond ic ións 

Todo isto non ocorre noutro mundo, ocorre no 
noso, e para velo, só temos que mirar 

Estes problemas son o que algúns chaman a 
fame de vivenda 

Pensa na cantidade diferente de 
solucións que dá a xente en todo o 

mundo para lograr un lugar axeitado 
onde vivir. 

Fai un deseño que fale disto. 
Os mellores désenos recibirán un lote 
de libros e cinco camisetas de ASF-G. 
O traballo do vencedor será utilizado 

como deseño da camiseta de 
Arquitectos Sen Fronteiras do ano que 

vén. 

"Comprometémonos a lograr o obxectivo de mellorar as condicións de vida e de traballo de maneira equitativa e 
sostible, de xeito que todos teñan unha vivenda adecuada que sexa salubre, segura, accesible e alcanzable e que 
comprenda servicios, nstalacións e comodidades básicas,e a que n nguén sexa obxecto de discriminación en materia 
de v v e n d a " 

Os xefes de estado e de gobernó reunidos en Istambul en 1996 


