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VII MARATÓ DE RECICLATGE CREATIU DE ROBA 
12 de desembre de 2022 
Centre Flassaders, Palma 

 

 
 

BASES DE PARTICIPACIÓ 
 

1. Objectiu:  

La Marató de Reciclatge Creatiu de Roba és una activitat promoguda  per la Fundació Deixalles, 
l’Escola d’Art i Superior de Disseny  de les Illes Balears i el Consell de Mallorca amb l’objectiu 
d’augmentar la sensibilització ciutadana i dels nous dissenyadors en particular sobre la 
problemàtica dels residus tèxtils. Els objectius són: 

- Prevenir els residus i promoure la reutilització d’aquests  
- Augmentar la conscienciació sobre la recollida selectiva de roba 
- Promoure l’ecodisseny en el sector de la moda i el tèxtil 
- Generar un espai creatiu i de foment de l’ecodisseny en el sector de la moda i el tèxtil 
- Contribuir a disminuir les emissions de CO2 de l’illa. 
- Fomentar la creativitat 
- Conscienciar sobre la diversitat de canons de bellesa (diferents talles, cossos...) 
 
2. Descripció i desenvolupament:  

L’activitat consistirà en una marató de 9 hores de durada, en la que els participants hauran de 
dissenyar i confeccionar, amb imaginació i creativitat, peces de roba únicament a partir de roba 
procedent de la recollida selectiva.  Aquest material serà aportat per la Fundació Deixalles. No es 
podran fer servir cremalleres, els participants hauran de cercar alternatives per fer els tancaments 
En aquesta edició es comptarà amb 11 maniquins de diferents talles (38-40, 42-44, 46-48), 
l’assignació de maniquins la farà l’organització per sorteig entre tots els participants. 
Les peces de roba elaborades han d’estar confeccionades de manera que es puguin desmuntar 
senceres del maniquí i/o ser vestides per una persona real.  
Els participants hauran de fer com a mínim 4 fotos del procés de creació: 
-Una a l’inici amb el material de partida. 
-Una altra durant el procés. 
-Una amb l’estilisme acabat. 
-Una amb els retalls de roba que han sobrat.  
 
Les fotos s’enviaran per correu electrònic o per whatsapp. 
 
La VII Marató de Reciclatge Creatiu de Roba de Mallorca es durà a terme el 12 de desembre de 
2022 de les 9:00 a les 18:00 h al l’edifici del Centre Flassaders (Carrer de la Ferreria 10, Palma). 
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3. Participants:  

Es poden inscriure a participar en la  VII Marató de Reciclatge Creatiu de Roba: 

- Estudiants de l’Escola d’Art i Superior de Disseny  de les Illes Balears 

- Estudiants d’altres Escoles de Disseny 

- Dissenyadors 

- Públic en general 

 

La participació pot ser individual o en grups (màxim 2 participants), en qualsevol cas es lliurarà 
únicament un outfit (conjunt de peces per vestir el maniquí) per persona o equip al finalitzar la 
marató. 

La composició dels grups ha de ser la mateixa durant tota la marató, no es poden incorporar noves 
persones durant la jornada. 

 
4. Termini de presentació d’inscripcions:  

El termini d’inscripció serà des de les 15:00 hores del 18 de novembre  de 2022 fins a les 20:00 h 
del 7 de desembre Les places són limitades (20 inscripcions entre grups i individuals) i s’adjudicaran 
segons ordre d’inscripció. 
Els candidats han d’emplenar el formulari d’inscripció que trobaran al següent enllaç: 
 
https://forms.gle/UFyd6bpiUfGGHL6SA 
 
O a través del codi QR: 
 
 
 
 
 
 

 
Les bases i l’enllaç al formulari d’inscripció també es podran trobar a la pàgina web de la Fundació 
Deixalles: 
 
www.deixalles.org 
 
En absència o deficiència del formulari complert no es considerarà vàlida la inscripció. 
Si alguna persona inscrita finalment no pot assistir, ha d’avisar a l’organització per tal de que la 
seva plaça pugui ser ocupada per una altra persona o grup. 
S’obrirà una llista d’espera per si queden algunes places buides la darrera setmana. 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/UFyd6bpiUfGGHL6SA
http://www.deixalles.org/
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5. Recursos a disposició dels participants:   

Els recursos a disposició dels participants seran els següents: 
 
- 1 maniquí per participant/grup 
- 2 posts de planxar i 2 planxes 
- Roba procedent de la recollida selectiva 
- Materials tipus botons,... 
- Taules 
- Cadires 

 
La resta de material haurà de ser aportat pels participants: 
- Màquines de cosir 
- Tisores, i altres instruments de costura. 

 
Cap altre material es podrà utilitzar en la realització de les peces, únicament es podrà fer ús del 
material tèxtil i accessoris procedents de la recollida selectiva que es posarà a disposició dels 
participants. 

 

6. Criteris de valoració:   

 
El jurat escollirà 3 guanyadors (primer. segon i tercer premiats), seguint els següents criteris: 
 
- Creativitat 
- Sensibilització envers la reutilització de roba 
- Estat de finalització 
- La portabilitat del model dissenyat 
- Quantitat de residus generats, es valorarà l’aprofitament del material 
- Possibilitat de reproducció de l’estilisme dissenyat 

 
 

L’acabat de les peces ha de ser cosit, no es donaran per vàlides les peces que estiguin amb agulles i 
imperdibles. 

 
7. Jurat   

 
El jurat de la setena Marató de Reciclatge Creatiu de Roba estarà format per representants de les 
entitats organitzadores: 
 
- Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears 
- Fundació Deixalles 
- Consell de Mallorca 

 
i per persones del món professional de la moda 
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8. Premis 

 

- 1r Premi: 600 € 

- 2n Premi: 300 € 

- 3r Premi: 1 nit a un refugi del Consell de Mallorca per 6 persones 

 

Una selecció de les millors propostes s’exposarà a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes 
Balears. 

 

9. Propietat dels estilismes  

 

Els estilismes guanyadors i els dissenys seleccionats pel jurat seran propietat de les entitats 
organitzadores i s’exposaran a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears i a les botigues 
de la Fundació Deixalles. 

La resta d’estilismes elaborats seran propietat de cada participant. 

 

10. Dades de contacte 

 

Fundació Deixalles 

Maria Suau Font 

areaambiental@deixalles.org 

Tlf: 677 59 71 50 

 

Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears 

 

Dulce Reynés 

caporalia.adjunta@escoladisseny.com  

Tlf: 971 29 00 00 

  

mailto:areaambiental@deixalles.org
mailto:caporalia.adjunta@escoladisseny.com

