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Des de la primera del 1903 als 
locals del Centre Industrial de 
Catalunya del carrer de l’Hospital, 
algunes de les seus més 
emblemàtiques del Foment de les 
Arts i Del Disseny han estat a la 
cúpula del Coliseum, al carrer Brusi 
i, des del 1999, al convent dels 
Àngels. En aquest preuat escenari 
del Raval, el FAD ha continuat 
implicant-se en la transformació de 
l’entorn des de la modernitat  i en 
l’aposta per una Barcelona i una 
Catalunya més creatives.  

L’aposta ciutadana per l’impuls 
del disseny que suposa el trasllat 
a l’edifici Disseny Hub Barcelona 
representa un canvi de paradigma 
amb el trasllat al 22@, una zona 
de la capital catalana amb una alta 
concentració de dissenyadors i 
d’empreses tecnològiques. En un 
entorn de recerca i de coneixement 
en el qual el FAD no tan sols ha 
d’integrar-s’hi sinó que, sobretot, hi 
ha d’interactuar.

La Memòria d’Activitats del 2013 
recull les expectatives generades 
per aquesta transició i també les 
diverses iniciatives de l’entitat 
vinculades a l’art, el disseny, 

Textos 
institucionals

l’arquitectura, l’interiorisme, la 
moda i les múltiples implicacions 
tecnològiques per les quals fluctua 
la creativitat contemporània. 
Des del talent individual i la 
capacitat col·lectiva que incideixen 
destacadament en l’evolució i la 
projecció del nostre país.

La participació del FAD en el nou 
model de gestió públic-privat que 
representa Disseny Hub Barcelona 
beneficiarà els seus associats i 
els nombrosos professionals que 
s’hi vinculen i esdevindrà útil al 
conjunt de la ciutadania. El FAD, 
des del prestigi de la seva tradició 
centenària, ha estat sempre un 
nucli capdavanter i ara es reinventa, 
s’obre de nou a pensar, dissenyar i 
transformar espais urbans compartits.

Ferran Mascarell
Conseller de Cultura
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Des de l’Ajuntament de la ciutat, hem 
fet una clara aposta per una Barcelona 
de cultura, coneixement, creativitat i 
innovació, per una Barcelona que creu 
que el benestar de les persones té 
molt a veure amb la interrelació entre 
aquests conceptes.

Paral·lelament, si ens fixem en 
la centenària trajectòria del FAD, 
constatem que aquests elements 
sempre hi han estat presents. Potser 
amb noms diferents, però aquests han 
estat els valors de l’ànima del FAD, 
de la seva raó d’existir. La constància 
del FAD per preservar els seus valors 
és i ha estat exemplar. Els anys i les 
persones passen però hi ha coses 
que, afortunadament, no canvien.

Recentment, el FAD s’ha traslladat al 
nou centre de les Glòries, a l’edifici 
Disseny Hub Barcelona, el nou espai 
de referència del disseny de la ciutat, 
on administració pública i entitats 
privades treballarem colze a colze per 
convertir-lo en un veritable pool del 
disseny.

I això només tindrà sentit si som 
capaços d’involucrar al conjunt de 
la ciutadania en aquest nou projecte 
de ciutat. Tot aquest esforç només 

Bye Bye and Welcome

Ja han passat gairebé cinc anys des 
que vam ser escollits per gestionar 
el rumb del FAD. Volíem un FAD 
més unit, amb més interacció entre 
les associacions, més transversal 
entre disciplines, un FAD sostenible 
econòmicament i, en definitiva, un 
FAD més obert a la societat i alhora 
més crític.

Per assolir aquests objectius es 
van encetar diversos projectes, 
importantíssims per al futur de 
l’entitat, els més destacats dels quals 
han estat, sens dubte, el FADfest i el 
canvi de seu de l’entitat.

El FADfest, el gran festival de disseny 
i arquitectura que organitzem des de 
2011, entre la darrera setmana de juny 
i la primera quinzena de juliol, ha estat 
un gran èxit en tots els sentits: ens ha 
permès difondre l’excel·lència en el 
disseny, dotant de visibilitat pública 
als millors projectes presentats als 
diferents premis que organitzen el FAD 
i les seves associacions, especialment 
a través de l’exposició “El millor 
disseny de l’any”. S’ha assolit una 
gran difusió de les activitats del 
festival a través dels mitjans, xarxes 

recollirà els seus fruits si som capaços 
d’obtenir la complicitat dels ciutadans 
i ciutadanes de Barcelona, aquesta 
comunitat creativa en potència que 
està esperant que el món del disseny i 
la creativitat truqui a la seva porta.

Enhorabona a tots els membres de 
la gran família del FAD per mantenir 
ben viu el vostre esperit inquiet, 
contínuament en moviment. Desitgem 
que la vostra nova ubicació hi 
contribueixi.

Jaume Ciurana 
Tinent d’Alcalde de Cultura, 
Coneixement, Creativitat i Innovació

socials i internet en general, facilitant 
l’apropament a nous públics. Aquest 
festival també ha permès organitzar 
activitats anuals transversals i amb 
una gran projecció de futur, com 
el Congrés Open Design / Shared 
Creativity, la jornada de comunicació 
en disseny Rock Paper Pixel o el 
Cicle de Disseny i Cinema, organitzat 
conjuntament amb la Filmoteca de 
Catalunya. El FADfest ha estat cabdal 
per reposicionar el FAD en un període 
crític a nivell econòmic, social i polític, 
demostrant, un cop més, que aquesta 
entitat, amb 111 anys d’història, 
continua i continuarà evolucionant 
amb els esdeveniments, al servei de la 
societat que l’acull.

En aquest sentit, el canvi de seu ha 
estat també una fita importantíssima, 
ja que ha permès situar al FAD en el 
nou punt neuràlgic del disseny a la 
ciutat, el Disseny Hub Barcelona, un 
edifici emblemàtic on tenen seu les 
principals entitats de promoció del 
disseny de la ciutat, un espai que 
vol ajudar a resituar Barcelona en el 
mapa del disseny internacional i on 
els tres operadors que alberga, el 
FAD, el BCD i el Museu del Disseny 
de Barcelona, organitzen ja tot tipus 
d’activitats entorn ¿? del disseny. 
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El Disseny Hub ja és, des d’ara 
mateix,  el lloc on es celebren 
els esdeveniments de l’àmbit del 
disseny i l’arquitectura i el FAD en 
forma part gràcies a un acord marc 
que, durant 25 anys prorrogables, 
permetrà a l’entitat participar en el 
seu govern, la seva gestió i viure al 
seu interior.

Un altre dels punts en què vam voler 
incidir des de bon principi va ser la 
nostra capacitat crítica respecte el 
que ens envolta i la nostra voluntat 
de generar opinió. Així va ser com va 
sorgir un acord amb La Vanguardia 
per crear una secció: la Mosca 
del FAD. Des dels inicis del 2010 
i fins l’actualitat, el FAD ha anat 
publicant un total de 92 articles 
que, des d’una perspectiva crítica, 
ofereixen l’opinió de la Junta sobre 
diverses problemàtiques d’actualitat 
relacionades amb el disseny, 
l’arquitectura, l’urbanisme i altres 
temes d’interès ciutadà.

Dins de l’àmbit de la generació 
d’opinió hem potenciat el projecte 
Xarxes d’Opinió del FAD (www.fad.
cat/xarxesopinio). Amb prop de 8 
anys de vida, el projecte combina 
la web, on s’acumulen totes les 

opinions, amb jornades presencials. 
La web ja suma 280 entrevistes 
a experts en els diferents temes 
que preocupen a la ciutadania i 
s’ha convertit en un referent per a 
moltes entitats de la ciutat, des de 
veïns fins a sociòlegs, passant per 
urbanistes, arquitectes, dissenyadors 
i polítics. Des de fa ja un any l’opinió 
dels experts en els diferents temes 
proposats es pot “veure” i no només 
“sentir” a la nova pàgina web, ja que 
les entrevistes han passat a ser en 
format video. A més en el darrer any 
s’han tractat temes de gran interès 
ciutadà, com la bicicleta o el vianant 
a Barcelona.

També hem continuat amb el 
necessari reconeixement als grans 
dissenyadors del nostre país 
ampliant la “nòmina” de Mestres 
del FAD amb 11 nous personatges: 
Josep Pla-Narbona, Albert Isern, Blai 
Puig, Isabel Campi, Pepe Cortés, 
Jaume Pujagut, Ramon Bigas, Daniel 
Giralt-Miracle, Ferran Amat, Pep 
Alemany i Santi Giró.

Materfad, centre de materials de 
Barcelona, a més a més de les 
activitats de consultoria, formació, 
vigilància tecnològica i divulgació, ha 

continuat el seu procés d’expansió 
internacional. A banda del seu centre 
a Aguascalientes (Mèxic), ha obert 
dos centres més, un a Medellín 
(Colòmbia) i un a Valparaíso (Chile). 
Europa també ha estat objecte de 
la seva expansió gràcies al lideratge 
del projecte DAMADEI (Design and 
Advanced Materials as a Driver of 
European Innovation), en el marc del 
programa Cultura 2007-2013 de la 
Comissió Europea, que ha portant 
a terme amb la col·laboració del 
Central Saint Martins College of 
Arts and Design de Londres, Happy 
Materials de Praga i el Danish Design 
Centre de Copenhaguen. 

D’altra banda, el FAD va impulsar 
l’any passat la FAD Certification of 
Design Quality per a Establiments 
Hotelers, amb la col·laboració de 
l’empresa Applus+. Es tracta de la 
primera certificació d’aquest tipus 
que es fa al món i tant el FAD com 
Applus+, una de les empreses líders 
mundials en assajos, inspecció i 
certificació, creiem que el camí del 
reconeixement de l’excel·lència 
a través de les certificacions és 
l’idoni per propiciar que els agents 
industrials i comercials utilitzin d’una 
manera activa el disseny com a 

mètode de formalització i planificació 
de productes i serveis. Una fita 
important és que hem aconseguit 
que la certificació sigui considerada 
com un barem de qualitat que atorga 
punts extres a l’hora de valorar 
la categoria dels establiments 
d’allotjament turístics i habitatges 
d’ús turístic per part de la Generalitat 
de Catalunya.

En la línia d’internacionalització, 
enguany el FADfest ha estat present 
a l’Experimenta Design de Lisboa, 
compartint les seves estratègies de 
comunicació amb altres festivals 
europeus. Aquesta experiència 
ha estat l’embrió d’una sol·licitud 
de projecte europeu liderat per 
Experimenta Design en el qual el 
FADfest és soci juntament amb la 
Istanbul Design Biennial, el London 
Design Festival, la Vienna Design 
Week i Design Days de Paris. 
L’objecte del projecte és reflexionar 
durant el curs 2014 – 2015 sobre 
el rol dels esdeveniments del 
disseny i la seva importància en la 
construcció de la cultura del disseny 
i l’apropament a noves audiències. 
Si Europa aprova la sol·licitud, 
durant el FADfest 2015 tindrem el 
repte d’organitzar a Barcelona el 

First European Forum of Design 
Events. Tot un desafiament i una 
gran aportació del FAD a la ciutat per 
ajudar a posicionar el nostre disseny 
i Barcelona a nivell internacional pel 
que fa al mapa del disseny. 

També amb l’objectiu de tenir més 
presència internacional hem creat 
la plataforma on line Design Beats 
(www.designbeats.net): un web 
agregador sobre temes de disseny 
amb fonts informatives d’arreu del 
món. Una eina que es pot traduir 
en grans beneficis pel FAD: ens 
pot posicionar a nivell global com 
emissors de disseny, ens pot 
permetre donar visibilitat al nostre 
disseny a l’exterior, permet reforçar 
el binomi Barcelona – disseny i, el 
més important, ens permet oferir 
als socis del FAD informació diària 
del més important del que passa a 
l’entorn del disseny a nivell mundial. 
 
La nostra etapa al capdavant 
del FAD s’acaba. Hem treballat 
amb objectius ambiciosos i 
sota estratègies de consens i 
transparència. Hem aprés molt 
entorn el disseny i la creativitat i 
hem compartit, amb la resta dels 
membres de la junta del FAD i els 

de les associacions, moments 
inoblidables. Cinc anys intentant fer 
possible un repte comú: un FAD més 
modern i obert a la societat, més 
unit, més transversal i millor preparat 
per encarar el futur. Gràcies a tots 
els socis i als equips interns del 
FAD pel seu suport. Molta sort per 
la nova junta, que haurà d’encarar, 
i sens dubte ho aconseguirà,  la 
projecció del FAD sobre nous 
horitzons, més enllà dels objectius 
i els reptes als quals nosaltres ens 
vam comprometre. 

Junta del FAD
Miquel Espinet, Gabriel Robert, 
Jaume de Oleza, Montserrat Arnau, 
Toni Miserachs, Teresa Rovira, 
Eulàlia Coma, Jon Montero i 
Josep Maria Serra
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El Foment de les Arts i del 
Disseny és una associació privada, 
independent i sense ànim de lucre, 
que té l’objectiu de promoure el 
disseny, l’arquitectura i les arts en les 
esferes cultural, econòmica i social 
del país. El FAD s’articula a través de 
diverses associacions que representen 
les diferents disciplines del disseny:

ADI-FAD
disseny industrial

ADG-FAD
disseny gràfic i comunicació visual

ARQUIN-FAD
arquitectura i interiorisme

A-FAD
art, artesania i orfebreria 
contemporànies

MODA-FAD
imatge i moda

Fundat l’any 1903, el FAD s’ha 
convertit en el primer centre de 
referència del disseny i l’arquitectura 
a Catalunya i Espanya gràcies a la 
seva constant tasca de promoció de la 
cultura creativa a través d’exposicions, 
xerrades professionals, premis, 

¿Què és el FAD? 
plataformes de difusió en línia i tot 
tipus d’esdeveniments.
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El FAD, font 
d’informació 

El FAD té prop de mil professionals 
associats, que reben abundant 
informació de l’actualitat de les 
disciplines vinculades al disseny 
i l’arquitectura a través de canals 
com el butlletí setmanal FADNEWS, 
el recull de premsa Clipping del 
FAD i la selecció de notícies 
internacionals sobre disseny i 
arquitectura Design Beats. 

Activistes del 
disseny

De manera voluntària, els associats 
poden formar part de les juntes 
directives de les diferents associacions 
per tal d’organitzar tot tipus d’activitats 
per difondre entre la societat 
l’excel·lència, la funcionalitat i les bones 
pràctiques del disseny.

El FAD, amb els 
joves

El FAD fa de pont entre la universitat 
i el món professional intentant 

El FADfest  

El FAD organitza anualment el 
FADfest, un festival de disseny i 
arquitectura que inclou l’exposició 
«El millor disseny de l’any», amb les 
obres finalistes i guanyadores dels 
premis de les diferents disciplines 
del disseny que atorguen les 
associacions del FAD, les cerimònies 
de lliurament d’aquests premis i 
més de trenta activitats entorn de 
les disciplines del disseny, com 
el congrés Open Design / Shared 
Creativity, la jornada de comunicació 
sobre disseny Rock Paper Pixel i 
el cicle de projeccions Disseny i 
Cinema.

promocionar les joves promeses a 
través dels premis i les activitats que 
organitza. El FAD, a més, potencia 
la trobada entre els creadors 
consagrats i els autors novells.

El FAD i les 
empreses

Des del FAD enfoquem una part 
de la nostra activitat a sensibilitzar 
les empreses sobre la importància 
d’apostar pel disseny com a eina 
de millora en la competitivitat i 
la innovació. L’entitat disposa 
del centre de materials Materfad 
i de prop de cent empreses 
associades que intervenen 
activament en el circuit cultural del 
país amb iniciatives innovadores i 
experimentals.

Els premis del FAD

El FAD organitza els premis més 
importants de l’Estat en les diferents 
disciplines del disseny i l’arquitectura 
amb l’objectiu de difondre 
l’excel·lència professional i de revisar 
periòdicament l’evolució d’aquestes. 

Premis FAD d’Arquitectura i 
Interiorisme i Premis Habitàcola 
per a estudiants d’arquitectura i 
disseny (ARQUIN-FAD)

Premis Delta de disseny industrial 
i Premis Medalla ADI per a 
estudiants de la mateixa disciplina 
(ADI-FAD)

Premis Laus per a professionals i 
estudiants de disseny gràfic, publicitat 
i comunicació visual (ADG-FAD)

Premis FAD Sebastià Gasch 
d’Arts Parateatrals (FAD)

Premis ARTFAD d’art i artesania i 
Enjoia’t de joieria contemporània 
(A-FAD)

Premis MODAFAD per a joves 
dissenyadors de moda (MODA-FAD)

Premi City to City Barcelona FAD 
Award a la millor iniciativa de millora 
urbana internacional (FAD)
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Fes-te soci del FAD!

• Contribuiràs a fer possible 
l’existència d’una entitat que des 
de 1903 treballa per la cultura de 
l’arquitectura, l’interiorisme, el 
disseny, la comunicació visual, la 
moda, l’art i l’artesania. La tasca del 
FAD ha contribuït a l’excel·lència 
d’aquestes disciplines i al seu re-
coneixement per part de les institu-
cions i la societat civil.  
• Rebràs informació sobre tots 
aquests sectors a través d’un but-
lletí d’informació setmanal en línia, 
el FADNEWS, i altres trameses. 
També rebràs trameses pròpies de 
l’associació a la qual estiguis ads-
crit. En aquestes peces informatives 
hi ha invitacions a actes, exposi-
cions, convocatòries, conferències, 
presentacions i premis organitzats 
pel FAD i altres entitats.

• Rebràs un recull de premsa diari 
de les notícies aparegudes en mi-
tjans generalistes espanyols sobre 
aquests sectors.

• Rebràs periòdicament un recull 
amb una selecció d’articles sobre 
disseny, arquitectura i art proce-
dents de les cinc-centes pàgines 

en assumptes professionals (drets 
d’autor, laborals, etc.).*

• Rebràs informació concreta sobre 
el sector de la teva associació a 
través de diversos canals: butlletí 
d’informació propi, trameses, etc.** 

• Tindràs inscripcions gratuïtes o 
descomptes a activitats organitza-
des per altres entitats amb les quals 
la teva associació té acords.** 

*Prestacions vàlides per a socis professionals, joves 
professionals, estudiants, Amics del FAD i, de forma 
conjunta, els socis col·lectius.

** Prestacions vàlides per a socis professionals, joves 
professionals, estudiants i, de forma conjunta, els socis 
col·lectius.

web i blogs sobre disseny més 
influents a escala internacional.

• Tindràs accés gratuït o preferent 
a les activitats que organitza el FAD 
i les associacions: conferències, 
cursos, cerimònies dels premis i 
activitats periòdiques, com el FA-
Dfest, l’Arquinset, els Tallers Oberts, 
els ADCE Awards i les sessions The 
making of…, Chill Laus i 30 + 30.

• Tindràs entrada gratuïta a totes les 
exposicions organitzades a la seu 
del FAD. 

• Amb el carnet de soci tindràs 
entrada lliure a la biblioteca del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalun-
ya, on es troba la biblioteca FAD. 
També tindràs accés a la botiga de 
material d’arquitectura i disseny 
Cooperativa Jordi Capell.

• Amb el carnet de soci obtindràs 
descomptes en un ampli ventall de 
centres culturals, museus i botigues, 
així com al registre de creacions 
Re-crea de la Cambra de Comerç i 
BCD.

• Tindràs un espai propi al web del 
FAD, on figuraran les teves dades 

i on es poden mostrar els treballs 
professionals. Aquesta base de 
dades permet trobar i ser trobats 
segons uns paràmetres de cerca 
professional. Totes les dades són 
actualitzables. 

• Podràs donar informació, a través 
del FADNEWS, el butlletí setmanal 
del FAD, sobre les activitats més 
importants que organitzis.

• A l’assemblea general rebràs 
l’obra gràfica d’un artista de recone-
gut prestigi.*

• Tindràs inscripcions gratuïtes o 
descomptes a tots els premis que 
convoquen les associacions: Laus, 
Premis FAD d’Arquitectura i Inte-
riorisme, Delta, Enjoia’t, Premis 
MODAFAD, Premi Habitàcola, Premi 
ARTFAD, etc., i a més en rebràs els 
catàlegs gratuïtament.*

• Disposaràs d’entrada lliure, amb 
reserva prèvia, a Mater, Centre de 
Materials del FAD, on podràs con-
sultar la base de dades i l’exposició 
permanent.*

• Tens dret a una consulta telefò-
nica amb un advocat especialitzat 
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FAD, un conjunt 
d’associacions de 
disseny

El FAD és la unió de diverses as-
sociacions vinculades al disseny i 
l’arquitectura, que organitzen multitud 
d’activitats per promoure i renovar les 
disciplines del disseny industrial, el 
disseny gràfic i la comunicació visual, 
l’art i l’artesania, l’orfebreria, la moda, 
l’arquitectura i l’interiorisme. A banda 
d’aquestes associacions, al FAD també 
hi conviu l’Art Directors Club of Europe.

Junta gestora del FAD 
(fins al 17/03)

President: Miquel Espinet
Vicepresident: Gabriel Robert
Tesorer: Jaume de Oleza
Secretària: Montse Arnau

Vocals:
Toni Miserachs
Jon Montero
Josep M. Serra
Teresa Rovira
Eulàlia Coma

ADI-FAD
Associació de Disseny Industrial del 
FAD

L’ADI-FAD té com a objectiu principal la 
promoció del disseny industrial en tots 
els seus aspectes, i representar aquest 
sector dins l’àmbit estatal espanyol. 
El principal instrument per portar-ho a 
terme són les diferents activitats que 
realitza l’associació.

L’ADI-FAD canalitza la seva actuació 
mitjançant la presència del disseny 
en els àmbits culturals, institucionals i 
empresarials. Contribueix a la creació 
d’una política coherent a les admi-
nistracions, dóna presència social a 
productes, empreses i dissenyadors 
mitjançant la divulgació del disseny, 
i incideix en un millor coneixement 
d’aquest, com també en la millora qua-
litativa de la seva docència.

L’ADI-FAD creu en una cultura de 
projecte basada en les persones i 
fomenta el disseny com a instrument 
obert de creació d’idees, amb capaci-
tat de generar riquesa social, cultural i 
empresarial.

ADG-FAD
Associació de Directors d’Art i Dissen-
yadors Gràfics del FAD

L’ADG-FAD és una associació de 
professionals de la comunicació visual, 
d’àmbit nacional, que agrupa dissen-
yadors gràfics i directors d’art. Va ser 
creada l’any 1961 per iniciativa de 
diversos professionals del sector.

Les funcions de l’ADG-FAD són, ja fa 
cinquanta anys, vetllar pels interessos 
dels professionals i divulgar i repre-
sentar internacionalment el disseny 
nacional des de l’àmplia representati-
vitat dels seus associats. Per aquest 
motiu, l’ADG-FAD és membre fundador 
de l’Internacional Council of Graphic 
Design Associations (Icograda) i de l’Art 
Directors Club of Europe (ADCE).

Junta directiva de l’ADI-FAD
Presidenta: Viviana Narotzky
Vicepresident: Alessandro Rancati
Tresorer: Gracia Cardona
Secretari: Xema Vidal
Vocals: 
Claudia Carrasco 
Guim Espelt
Marc Ligos
Pablo Plasencia
Diego Ramos

Junta directiva de l’ADG-FAD
Presidenta: Helena Rosa Trias
Vicepresidenta: Laia Clos 
Tresorer: Xavier Grau
Secretari: Xavier Boronat
Vocals:
Rory Lambert
Lucía Castro
Martí Ferré
Xavier Roca
Josep Alcántara Arjona
Cecilia Bofarull
Ivan Serrano
Martí Panés
Javier Velilla
Xavier Palouzie
Marta Borrell
Pau de Riba
Esteve Traveset
Ana Patricia Echegoyen
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ARQUIN-FAD
Associació Interdisciplinària de Disseny 
de l’Espai del FAD

L’ARQUIN-FAD, fundada l’any 
1976, treballa per transmetre a la 
societat una consciència crítica i 
actual respecte a l’hàbitat i l’entorn 
paisatgístic, urbà i arquitectònic en 
què vivim. És un lloc de reflexió i 
de síntesi sobre els fenòmens i les 
activitats lligades a la projecció i 
la transformació de l’espai interior, 
urbà i territorial, i crea les condicions 
perquè es produeixi un àmbit 
d’informació i de debat multidisciplinari 
on conflueixen l’experiència i les 
reflexions d’arquitectes, interioristes, 
enginyers, paisatgistes, aparadoristes, 
escenògrafs, il·luminadors, historiadors 
i teòrics.

Junta directiva de l’ARQUIN-FAD
Presidenta: Sílvia Farriol
Vicepresident: Pere Serra
Tresorera: Mercè Martín
Secretària: Esther Brosa
Vocals: 
Daniela Hartmann
Jordi Farrando
Ignasi Bonet
Eugeni Bach
Jaume Calsina
Marcos Catalán
Leo Novelo
Judith Bustos
Julia Schulz Dornburg
Ethel Baraona

A-FAD
Associació d’Artistes i Artesans del 
FAD

Si l’any 1903 un grup d’artesans, 
arquitectes i artistes va fundar el 
FAD, setanta anys més tard, un nucli 
d’artistes i artesans va «reivindicar» 
la seva especificitat dins d’un FAD 
que, des dels anys seixanta, feia una 
aposta pionera i valenta pel disseny i 
la indústria.
 
Art i artesania com a cruïlla, com a 
debat, com a «A» que és al mig del 
FAD i té la responsabilitat d’increpar 
i dinamitzar la relació entre la mà i la 
ment.

A-FAD: artistes i artesans que junts 
s’interroguen, que junts fan coses.

Junta  directiva de l’A-FAD
Presidenta: Magda Polo 
Vicepresidenta: Karol Bergeret  
Tresorera: Sandra Yelo  
Secretària: Montse Bolet 
Vocals:
Núria Farré
Alícia Rosselló
Iris Tonies
Imanol Ossa
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MODA-FAD
Associació d’Imatge i Moda del FAD

És una llançadora internacional de 
dissenyadors de moda emergents, un 
centre creatiu generador de continguts i 
un centre de recerca.

MODA-FAD vol convertir Barcelona en 
un escenari adequat per desenvolupar 
nous projectes, per convertir la ciutat 
en un referent internacional del disseny, 
un viver de creativitat al voltant de la 
moda en un entorn tradicionalment 
obert a idees noves i avantguardistes.

Els passos per aconseguir-ho exigeixen 
consolidar la realitat de MODA-FAD 
en el panorama espanyol, projectar 
MODA-FAD internacionalment, po-
tenciar la interdisciplinarietat, impulsar 
el concepte dissenyador-empresari i 
fomentar la relació entre les escoles de 
disseny i la indústria.

ADC*E 

L’Art Directors Club of Europe es va 
fundar el 1990 com una organització 
sense ànim de lucre amb l’objectiu de 
promoure i premiar l’excel·lència en 
el disseny i la publicitat europeus. És 
gestionada per associacions de pro-
fessionals del disseny i la publicitat de 
vint-i-dos països europeus.
 
L’objectiu de l’ADC*E és mostrar la 
creativitat europea com una totalitat. 
L’ADC*E ajuda a parlar «europeu», ens 
permet valorar les diferents cultures 
que formen part del vell continent i, 
simultàniament, afavorir i beneficiar els 
clubs de creatius de tot Europa. Com a 
associació, l’ADC*E és una veu autorit-
zada dins l’escenari internacional que 
reuneix creatius al voltant de diferents 
esdeveniments i publicacions, verifica 
la creativitat europea i intensifica la nos-
tra comprensió de la diversitat creativa. 
L’ADC*E és la porta a les comunitats 
creatives d’Europa.

Junta directiva del MODA-FAD
President: Chu Uroz
Vicepresidenta: Pilar Pasamontes
Tresorer: Alessandro Manetti
Secretària: Miquel Malaspina
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Gener
Dijous 03/01
Concurs públic
FAD

Tercera 
convocatòria de 
Racons Públics: els 
baixos del pont del 
Barranc

S’obre la convocatòria de 
presentació de projectes per al tercer 
espai proposat en el marc de la 
tercera edició de Racons Públics, un 
concurs que promou la participació 
ciutadana en el disseny urbà. Es 
tracta dels baixos del pont del 
Barranc a Esplugues de Llobregat. 
Ubicat al centre de la ciutat, el pont 
ha sofert transformacions fins al 
2004, quan van arribar les línies del 
Tram a Esplugues. Així, en aquesta 
convocatòria ens preguntem quins 
poden ser els nous usos dels baixos 
del pont, ara alliberats de trànsit.

Amb el suport de: Àrea Metropolitana 
de Barcelona, Ajuntament de 
Barcelona, Diputació de Barcelona, 
El Periódico i Sapic

Dilluns 14, 19.30 h
Inauguració expo
FAD

La incubadora 
del FAD: 
«#ituquehidius?»

La Incubadora del FAD és una 
iniciativa que té com a objectiu 
impulsar el foment de la cultura de la 
recerca en el disseny, promocionar 
els dissenyadors emergents tot 
relacionant-los amb la indústria, 
i fomentar el disseny com a valor 
social. La segona exposició de l’edició 
d’enguany, titulada «#ituquehidius?» 
i a càrrec de Miquel Àngel Biel Salud 
i Júlia Puigfel Cama, de l’estudi 
Menosesmas, transforma la Cripta 
del FAD en un espai d’expressió en 
el qual els visitants poden fer sentir 
les seves opinions, propostes de 
futur, sentiments i crítiques mitjançant 
diversos elements i dispositius. La 
intervenció també té una extensió 
en línia a través Facebook i Twitter: 
#ituquehidius?

Cripta del FAD. Amb el suport 
de: Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya. Hi 
col·laboren: Moritz i Kenwood

Dijous 17, 20 h
Projecció
ARQUIN-FAD

Arquitectura i 
natura: Primavera, 
estiu, tardor, 
hivern... i primavera

Primera sessió del cicle Arquitectura 
i Natura, comissariat per Ricardo 
Devesa i organitzat per l’ARQUIN-
FAD amb la col·laboració de 
la Filmoteca de Catalunya. El 
cicle consta de deu sessions on 
s’explicaran els paradigmes de la 
relació entre l’arquitectura i la natura 
al segle XX partint del cinema. En 
cada sessió, un presentador diferent 
serà l’encarregat de comentar els 
vincles entre el que és artificial 
i el que és natural, expressats a 
través del film escollit. El primer 
títol del cicle és Bom, yeoreum, 
gaeul, gyeowool, geurigo, bom 
(Primavera, estiu, tardor, hivern… 
i primavera), del coreà Kim Ki-
Duk. La presentació és a càrrec de 
Jaume Valor, doctor arquitecte per la 
Universitat Politècnica de Catalunya, 
on ha estat professor de projectes 
arquitectònics (1991–2004); director 
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de l’Escola d’Arquitectura ESARQ, 
de la Universitat Internacional 
de Catalunya (2005–2008), i 
soci fundador del despatx EXE 
Arquitectura. Les seves recerques 
han estat publicades en mitjans 
especialitzats, com ara El Croquis i 
Quaderns d’Arquitectura.

Sala Chomón. Filmoteca de 
Catalunya (Pl. de Salvador Seguí, 
1–9. Barcelona)

Dimarts 22, 20.30 h
Tast
FAD

Tast 360º

El continent dels vins i caves 
reflecteix el seu contingut? És a 
dir, les ampolles, els noms dels 
vins i l’etiquetatge transmeten la 
personalitat del vi que contenen? 
Aquesta és la pregunta que es van 
fer els convidats al Tast 360º que 
van organitzar el FAD i Sumarroca. 
Josep Puig, director general de 
Bodegues Sumarroca, va ser 
l’encarregat d’explicar als assistents 
les característiques dels diferents 
vins i caves presents al tast. Es van 
analitzar els caves Núria Claverol, In 
Situ i Gran Brut Rosado, el vi negre 

Bòria i el vins blancs Temps de Flors 
i Minuet.

Per part del FAD, van assistir-hi el 
president, Miquel Espinet, i diversos 
dissenyadors, com la grafista Eulàlia 
Coma, secretària general del FAD, 
i Viviana Narotzky, presidenta de 
l’Associació de Disseny Industrial 
del FAD. Es va fer palès que el 
sector del vi en general, i Sumarroca 
en particular, està apostant pel 
disseny com a estratègia per arribar 
més fàcilment al consumidor, tant 
nacional com internacional. Els 
dissenyadors presents al tast van 
apuntar que al sector del vi es 
detecta una sobrecàrrega visual en 
algunes presentacions d’ampolles. 
Com a tendència futura, creuen que 
hi haurà més unitat en l’etiquetatge 
dels diferents productes per donar 
més visibilitat a les marques mare. 

Sala Guinovart del FAD

24 i 31/01, 19 h
Formació
A-FAD

Internet per a 
creatius

Per què és imprescindible tenir una 
pàgina web? Què distingeix un bon 
blog d’un altre que no ho és? Què 
s’ha de fer per arribar al públic que 
ens interessa? Com podem vendre 
els nostres productes a través de 
la xarxa? Quina és la millor manera 
de realitzar els cobraments en línia 
de les nostres vendes? L’A-FAD 
(Associació d’Artistes i Artesans 
del FAD), amb la col·laboració de 
Barcelona Activa, organitza Internet 
per a Creatius, un curs exclusiu 
i gratuït per a tots els socis de 
l’associació, que vol donar resposta 
a totes aquestes qüestions i a moltes 
d’altres. Impartit per Josep Lluís de 
Gabriel (fundador de Bitlonia.com), 
el curs s’estructura en dues sessions 
al llarg de les quals s’explica com 
es pot convertir Internet en un 
instrument estratègic essencial per a 
qualsevol professional de la creació.

Fòrum del FAD. Sessions: 24 i 31 de 
gener a les 19 h 

Dijous 24
Debat en línia
FAD

«La moda: temps 
d’emergència?», en 
format audiovisual 
a FAD. Xarxes 
d’Opinió

El projecte FAD. Xarxes d’Opinió 
estrena un nou disseny per a 
la seva web, que a partir d’ara 
incorpora les entrevistes en format 
audiovisual. Coincidint amb l’inici 
del 080 Barcelona Fashion i les 
possibilitats que ofereix la nova 
plataforma, s’enceta un tema de 
debat que duu per títol «La moda: 
temps d’emergència?» i que té 
com a objectiu fomentar l’anàlisi 
al voltant del futur de la moda a 
casa nostra. Aquest nou debat 
s’articularà a partir de diverses 
entrevistes amb alguns dels 
principals experts i protagonistes 
del sector, com Alessandro Manetti, 
Josep Maria Donat, Bárbara Polo i 
Josep Maria Garcia-Planas. Molts 
altres personatges rellevants del 
món de la moda els segueixen: 
Inmaculada Urrea, Miquel Rodríguez, 

Chu Uroz, Niki Bosch, Àlex Flaqué, 
Miriam Ponsa, Charo Mora, Pilar 
Pasamontes o Josep Ignasi Reixach. 

Hi col·laboren: Departament 
de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i Ajuntament de Barcelona

29–30/01
Seminari
Materfad

Ecodisseny i 
Ecoinnovació i 
visita a Materfad

El grup de recerca Sostenipra 
organitza el seminari Ecodisseny 
i Ecoinnovació, adreçat a 
professionals del medi ambient, la 
innovació i el disseny de productes, 
processos i serveis d’entitats 
públiques i privades. El programa 
consta de dos seminaris pràctics 
i d’un de teòric. Els seminaris 
pràctics tenen com a punt de partida 
Materfad, on el dia 29, a partir de 
les 18 h, es presentaran materials. El 
segon seminari pràctic (30 de gener) 
és a càrrec de l’empresa Zicla, 
que presenta els últims materials 
i productes reciclats aplicats a 
experiències d’ecodisseny. El dia 

31 té lloc un seminari teòric a la 
Facultat de Ciències de la UAB, en 
el qual els assistents coneixen els 
últims avenços en la investigació de 
l’ecodisseny i l’ecoinnovació en el 
marc de l’economia verda.

Dimecres 30, 20 h
Xerrada
ADG-FAD

Chill Laus 
Barcelona: Jordi 
Duró, Carles 
Capdevila. «787 
reflexions al diari 
Ara»

Aquest nou Chill Laus, que duu per 
títol «787 reflexions al diari Ara», té 
com a convidats el director de l’Ara, 
Carles Capdevila, i el dissenyador 
Jordi Duró. Tots dos conversen 
sobre els diversos recursos que 
serveixen per reflexionar sobre 
l’actualitat i que van un pas més 
enllà del disseny i el periodisme: 
l’opinió expressada a través de la 
il·lustració, les cavil·lacions sobre 
temes universals mitjançant un 
peu d’imatge o la gràfica com a 
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llenguatge propi i amb codis interns, 
innovadors i avantguardistes. Duró 
va explicar el procés de creació de 
les il·lustracions que publica a la 
secció d’opinió de l’Ara i que s’han 
convertit en peces de referència 
per a molts lectors, dissenyadors, 
il·lustradors i professionals vinculats 
a la imatge i el periodisme en 
general. Els assistents van dirigir 
les seves preguntes i inquietuds als 
convidats al torn de paraula que 
va tancar la sessió. L’acte va ser 
presentat per Óscar Guayabero, 
curador i paradissenyador.

Auditori del FAD. Hi col·labora: 
Estrella Damm

Dijous 31, 21 h
Desfilada
MODA-FAD

MODAFAD «Indoor 
Moritz»

MODAFAD torna a tancar la 
setmana de la moda de Barcelona 
en el marc del 080 amb l’objectiu 
de sempre: donar a conèixer les 
propostes dels millors dissenyadors 
emergents. El MODAFAD «Indoor 
Moritz» consta de tres desfilades 

protagonitzades per les marques 
Ssic and Paul, de les dissenyadores 
Paula Boadas i Jessica Raya (la 
primera, guanyadora de la darrera 
edició del Premi MODAFAD); The 
Coop*Rois-Campoy, la marca 
del dissenyador Marc Campoy i 
Adaya Rois (el primer, finalista del 
Premi MODAFAD), i A New Cross, 
del dissenyador colombià Nicolàs 
Rivero, membre del Cercle de 
Moda de Bogotà. Gràcies a la seva 
projecció internacional, les creacions 
de Rivero són reconegudes als EUA. 
També ha participat a la Premium 
Exhibition de Berlín i al Show Room 
Stelth Projekt de París. MODAFAD 
va convidar Rivero amb l’objectiu 
de crear una aliança estratègica de 
reciprocitat entre el Cercle de Moda 
de Bogotà i MODAFAD.

Disseny Hub Barcelona. Pl. de 
les Glòries Catalanes, 37 (Accés: 
Badajoz, 185)
Patrocini: Generalitat de Catalunya i 
Moritz
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La incubadora del FAD:
 «#ituquehidius?» 

MODAFAD
«Indoor Moritz»
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Ecodiseny i Ecoinnovació
i visita a Materfad

Chill Laus Barcelona: Jordi Duró, Carles Capdevila.
«787 reflexions al diari Ara»
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Febrer
7 i 14/01
Visita informativa
FAD

Visita informativa a 
l’edifici de la plaça 
de les Glòries

El dijous 7 de febrer a les 13.30 h i 
el dijous 14 de febrer a les 19 h, els 
socis del FAD poden visitar l’edifici 
del centre de disseny de la plaça 
de les Glòries. En aquestes visites, 
es té l’oportunitat de conèixer 
l’equipament, de conversar i de 
respondre possibles preguntes al 
voltant de les condicions que ofereix 
l’Ajuntament i les oportunitats que 
suposa per al FAD el trasllat de la 
seu social i la participació en la 
gestió del centre de les Glòries.

Dijous 7
Concurs públic
FAD

Quarta 
convocatòria de 
Racons Públics: 
proximitats de 
l’estació de 

Cornellà de 
Llobregat

S’obre la convocatòria de 
presentació de projectes per 
recuperar el quart espai proposat 
en el marc de la tercera edició de 
Racons Públics, un concurs que 
promou la participació ciutadana 
en el disseny urbà. Aquest quart 
espai es troba al voltant de 
l’estació de Cornellà de Llobregat. 
Es tracta d’un lloc amb una gran 
potencialitat per la seva ubicació 
i la importància de la funció que 
podria complir en el context de la 
ciutat: millorar l’aspecte de l’estació, 
oferir alternatives a l’aparcament, 
recuperar i «sargir» el paviment i les 
zones verdes, millorar la il·luminació 
i la visibilitat amb criteris creatius i 
sostenibles, etc.
Amb el suport de: Àrea Metropolitana 
de Barcelona, Ajuntament de 
Barcelona, Diputació de Barcelona, 
El Periódico i Sapic

Dijous 7; 18 h
Taller
ADI-FAD

Repienzza

Organitzat per l’Agència de Residus 
de Catalunya i l’ADI-FAD (Associació 
de Disseny Industrial del FAD) i amb 
la  col·laboració de la xarxa social 
d’ecodisseny o2Spain, el taller 
Repienzza vol promoure la creativitat 
entre grups interdisciplinaris per fer 
més sostenible el cicle de vida del 
servei de menjar ràpid a domicili 
incorporant conceptes com el cicle 
de vida i l’ecodisseny. L’objectiu 
és que els participants aprenguin 
i comparteixin coneixements en 
un entorn distès i agradable que 
permeti generar un networking 
interessant al voltant del disseny 
sostenible. Aquest taller, de caràcter 
dinàmic i lúdic però també amb un 
potent component tècnic, s’adreça a 
dissenyadors industrials, arquitectes, 
ambientòlegs, biòlegs, sociòlegs, 
comunicòlegs i tots els professionals 
que realitzin activitats relacionades 
amb el disseny sostenible de serveis, 
productes i processos.

Auditori del FAD
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Dilluns 11, 19.30 h
Conferència
ARQUIN-FAD

Ara Arquitectura 
amb BOPBAA i 
Arquitectura G

Nova sessió del cicle de 
conferències Ara Arquitectura, 
organitzat per l’ARQUIN-FAD amb el 
patrocini de Trespa, amb l’objectiu 
de crear un punt de trobada i 
debat per als professionals de 
l’arquitectura de Catalunya. El format 
de les trobades es basa en dues 
conferències a càrrec de dos equips 
d’arquitectes amb enfocaments 
coincidents sobre la manera 
d’abordar els seus projectes. En 
aquesta ocasió els equips convidats 
són BOPBAA i Arquitectura-G.

Trespa Barcelona Design Centre 
(Ribera, 5. Barcelona) 

Dijous 14, 19.30 h
Inauguració expo
FAD

«Un viatge 
inacabat. Granada, 

Roma, Santiago»

Aquest és el títol de la tercera mostra 
organitzada en el marc del programa 
de la Incubadora del FAD d’enguany. 
L’exposició recull el treball d’un grup 
d’estudiants d’arquitectura a través 
d’un viatge iniciàtic a tres ciutats 
mítiques i universals: Granada, 
Roma i Santiago. El resultat és una 
reconquesta d’aquests llocs i de 
les seves arquitectures a través 
d’una sèrie de quaderns de camp, 
dibuixos i maquetes de treball. 
L’experiència d’aquests tres viatges 
s’ha traduït en el dibuix d’una ciutat 
ideal, fragmentada i recomposta a 
la manera de Piranesi. Coincidint 
amb la inauguració de la mostra, té 
lloc la taula rodona «El viatge no ha 
fet més que començar», en la qual 
intervindran alguns dels estudiants, 
docents i professionals que han 
participat en aquest projecte.

Cripta del FAD. 
Un projecte d’ESARQ-UIC-Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura. 
Organització: FAD. A
mb el suport de: Generalitat de 
Catalunya. Hi col·laboren: Moritz i 
Nihao Films

Dimecres 20, 19.30 h
Xerrada
ADG-FAD

Chill Laus 
Barcelona: Blanc 
Festival. «You’ll 
never walk alone»

Molt sovint sentim a parlar de projectes 
paral·lels i d’altres tipus de propostes 
impulsades per estudis de disseny 
gràfic. Però poques vegades es parla 
del que hi ha darrere d’aquestes 
iniciatives, què les ha motivat, quins 
són els seus recursos, com es planteja 
la seva difusió, què s’ha de fer i què 
no s’ha de fer, a quines portes es pot 
trucar i a quines no cal fer-ho... Al 
proper Chill Laus, els responsables 
de Blanc, Raúl Ramos i David d’Eboli, 
aborden tots aquests temes a partir 
de la seva pròpia experiència. Ens 
expliquen tot el procés d’organització 
del seu festival, des de la idea inicial 
fins a l’organització i la comunicació, i 
des de la tria dels conferenciants fins a 
les reunions a Barcelona i Vilanova i la 
Geltrú.

Fòrum del FAD. Hi col·labora: Estrella 
Damm

Dijous 21, 10 – 20 h
Assemblea / votació
FAD

Assemblea 
extraordinària 
de socis del FAD 
per decidir la 
participació de 
l’entitat en la gestió 
del centre de les 
Glòries i el trasllat 
de la seva seu 
social

El FAD convoca tots els seus socis 
a una assemblea extraordinària 
amb un únic punt en l’ordre del 
dia: la presentació i votació de la 
proposta de la Junta Directiva de 
participació del FAD en la gestió del 
centre de disseny de les Glòries i 
el trasllat de la seva seu social. Els 
socis que no puguin venir a votar 
presencialment el dia 21 poden fer-
ho de dues maneres alternatives: 
delegant el seu vot a un altre soci 
del FAD, o delegant el seu vot (per 
correu electrònic ) al secretari o 

secretària de la seva associació o a 
la secretària general del FAD, Eulàlia 
Coma. 

El resultat de les votacions és clar: 
amb un 90 % dels vots a favor i un 
6,8 % en contra, els socis del FAD 
decideixen fer un gir en el rumb de 
l’entitat a favor d’un canvi de seu i 
apostar per l’impuls del disseny a 
la ciutat de Barcelona a partir de la 
concentració dels principals actors 
de promoció del disseny en un 
mateix edifici.

Dimarts 26, 14 h
Conferències / Brunch
Materfad

Mater Brunch

Materfad i l’Agència de Residus de 
Catalunya organitzen una trobada 
amb l’objectiu d’orientar i motivar 
aquelles empreses que treballen 
amb materials reciclats i que poden 
ser candidates al Premi Disseny 
per al Reciclatge 2013, convocat 
per l’Agència de Residus de 
Catalunya. El programa consta de 
quatre presentacions: la del Premi 
Disseny per al Reciclatge 2013 i de 
la categoria «Materials», a càrrec de 
Pilar Chiva, directora de l’Àrea de 

Prevenció i Foment del Reciclatge de 
l’Agència de Residus de Catalunya; 
«Del residu al material», a càrrec 
de Javier Peña, director científic 
de Materfad; «Recuperar l’oli dels 
pneumàtics?», a càrrec de l’empresa 
Enreco 2000, SL; i «Polímers 
reciclats per a mobiliari?», a càrrec 
de l’empresa Weidner Ibérica, SLU. 
En acabar l’acte té lloc el brunch/
networking entre els assistents. 

Fòrum del FAD.

Dijous 28 / 19 h
Conferència
Artemide

Open Talent: «Light 
sensitive urban 
space»

Filippo Cannata inaugura el 
cicle de conferències sobre 
tecnologia, disseny i il·luminació 
arquitectònica que s’organitza en 
el marc del postgrau de Lighting 
Design de la UPC School, amb la 
col·laboració d’Artemide, empresa 
sòcia protectora del FAD. Cannata 
va començar la seva formació i 
l’exercici professional en disseny 
d’il·luminació als anys vuitanta, quan 
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va entrar a formar part de l’European 
Lighting Designers’ Association 
(ELDA). L’any 1992 va fundar la seva 
pròpia empresa, però fins a l’any 
2001 no va crear la firma que avui dia 
continua dirigint: Cannata & Partners 
Design Communication, un equip 
d’experts amb l’objectiu de crear un 
llenguatge emocional i especial en 
il·luminació per descriure —com ell 
diu— «la llum de la Mediterrània». 
Amb aquesta conferència, titulada 
«Light sensitive urban space», fa 
èmfasi en un dels eixos amb què 
desenvolupa el seu treball: l’ecolight 
o el disseny lumínic com a una 
solució per a un desenvolupament 
sostenible basat en l’eficiència i 
l’ecologia.
Auditori del FAD

Dijous 28, 20 h
Projecció / debat
ARQUIN-FAD

Arquitectura i 
Natura: La belle et 
la bête, de Jean 
Cocteau

Segona sessió del cicle Arquitectura 
i Natura, organitzat per ARQUIN-FAD 

amb la col·laboració de la Filmoteca 
de Catalunya per explicar la relació 
entre l’arquitectura i la natura al 
segle XX a partir de diverses obres 
cinematogràfiques. En aquesta 
ocasió, la pel·lícula projectada és La 
belle et la bête, de Jean Cocteau. 
La presentació és a càrrec de 
Manuel Gausa, doctor arquitecte per 
l’ETSAB de Barcelona i autor, entre 
d’altres publicacions, d’Arquitectura 
y ciudad contemporánea. Teoría e 
historia de un cambio (Actar) i Otra 
mirada: posiciones contra crónicas 
(Gustavo Gili).

Sala Chomón. Filmoteca de 
Catalunya (Pl. de Salvador Seguí, 
1–9. Barcelona)
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Repienzza Visita informativa a l'edifici 
de la plaça de les Glòries
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Assemblea extraordinària de socis del FAD per decidir la participació de l'entitat en la gestió del centre de
les Glòriesiu el trasllat de la seva seu social
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Març
Divendres 1, 13 h
Taller
Materfad

Taller DAMADEI 
London i exposició 
«Materialism 
European Tour»

El projecte DAMADEI (Design and 
Advanced Materials As a Driver of 
European Innovation), desenvolupat 
per Materfad Barcelona, el Danish 
Design Centre (Copenhaguen) i 
Happy Materials (Praga), té l’objectiu 
de donar a conèixer als dissenyadors 
les possibilitats que ofereixen els 
materials avançats. Amb aquest 
objectiu s’han organitzat quatre 
tallers a quatre ciutats europees: 
Londres (1 de març), Copenhaguen 
(22 d’abril), Praga (22 de maig) i 
Barcelona (8 de juliol). El primer 
d’aquests tallers té lloc a Roca 
London Gallery amb l’objectiu de 
promoure l’aplicació de materials 
avançats en el sector de la moda. 
El taller consta d’una conferència 
impartida pel dissenyador Shamees 
Aden i d’una sessió de presentacions 
en format Pechakucha per part 

dels diversos proveïdors i experts 
participants. El taller va acompanyat 
de l’exposició «Materialism European 
Tour». La mostra presenta cinquanta 
materials agrupats en vuit famílies. 
Els visitants poden veure i tocar 
aquests materials a més de consultar 
els elements d’informació interactius 
adjunts.

Roca London Gallery (Station Court, 
Imperial Wharf, Londres SW6 2PY).
Amb el suport de: Comissió Europea

Dilluns 4, 19.30 h
Tertúlia
ARQUIN-FAD

30 + 30: «Bagdad 
Barcelona»

Primera sessió del cicle 30 + 30 de 
l’any 2013, amb Victòria Garriga 
i Pedro Azara. Els dos convidats 
d’aquesta trobada, que duu per títol 
«Barcelona Bagdad», conversen al 
voltant d’un tema obert de manera 
distesa i posen en comú les seves 
pròpies experiències.

Giardinetto (La Granada del 
Penedès, 28. Barcelona)

Dijous 07/03
Concurs públic
FAD

Cinquena 
convocatòria de 
Racons Públics: 
mitgera dels 
Jardins Josep 
Goday i Casals

S’obre la convocatòria de 
presentació de projectes per 
recuperar el cinquè espai proposat 
en el marc de la tercera edició de 
Racons Públics, un concurs que 
promou la participació ciutadana en 
el disseny urbà. Es tracta dels jardins 
de Josep Goday i Casals, un espai 
verd situat al sud del barri de Sant 
Ramon-La Maternitat i recuperat fa 
catorze anys per a ús públic. Una 
paret mitgera de grans dimensions, 
nua, presideix l’espai i desvirtua 
l’entorn. Es convida els concursants 
a fer un exercici d’imaginació i 
creativitat però també de realisme 
i precisió, tenint en compte el límit 
del pressupost que es recomana 
a les bases. La implicació de la 
propietat serà també un factor molt 
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positiu per afavorir unes solucions i 
intervencions viables.

Amb el suport de: Àrea Metropolitana 
de Barcelona, Ajuntament de 
Barcelona, Diputació de Barcelona, 
El Periódico i Sapic

Divendres 08/03
Premis
ADCE

L’ADCE impulsa 
la 6a Copa 
Intercontinental de 
Publicitat

L’Art Directors Club of Europe 
(ADCE), associació amb seu al 
FAD que agrupa 4.682 creatius 
publicitaris i dissenyadors de 
vint països europeus, és un dels 
principals impulsors de la 6a Copa 
Intercontinental de Publicitat, «The 
Cup», que el 8 de març reuneix a 
Istanbul (Turquia) més de quatre-
cents professionals i on s’escullen 
les millors peces creatives dels 
quatre continents. 
En l’edició d’enguany del Festival, 
l’ADCE ocupa una posició 
destacada, ja que l’entitat presideix 

el jurat del certamen i ha aportat 
la major part dels ponents a les 
sessions sobre indústria creativa, 
The Creative Summit, que se celebra 
en paral·lel. Quant a la competició, 
l’ADCE presenta 77 treballs que 
van ser prèviament guanyadors als 
premis ADCE 2012, considerats 
la màxima distinció publicitària en 
l’àmbit europeu.

Dilluns 11, 19.30 h
Conferència
ARQUIN-FAD

Ara Arquitectura: 
Gausa + Raveau, 
Actarquitectura i 
Nug

Nova sessió del cicle de 
conferències Ara Arquitectura, 
organitzat per l’ARQUIN-FAD amb 
la col·laboració de Trespa. En 
aquesta ocasió, els participants són 
Gausa + Raveau, Actarquitectura 
(Sociópoli, A Living-Land: Pres, Post 
& In-between) i Nug (IES Manuel de 
Pedrolo).

Trespa Barcelona Design Centre 
(Ribera, 5. Barcelona)

Dijous 14, 20 h
Projecció / debat
ARQUIN-FAD

Arquitectura i 
Natura: Charulata, 
de Satyajit Ray

Tercera sessió del cicle Arquitectura 
i Natura, organitzat per ARQUIN-
FAD amb la col·laboració de la 
Filmoteca de Catalunya, amb 
l’objectiu d’explorar les relacions 
entre l’arquitectura (com una 
manera d’ordenar i entendre 
l’espai) i la natura a través de l’ull 
de la càmera. Introdueix la sessió 
l’arquitecta Erica Sogbe, vinculada 
al grup d’investigació FORM: La 
forma moderna, del Departament 
de Projectes Arquitectònics de 
l’ETSAB, des d’on investiga sobre 
les avantguardes estètiques del 
segle XX i la percepció topològica de 
l’espai.

Sala Chomón. Filmoteca de 
Catalunya (Pl. de Salvador Seguí, 
1–9. Barcelona)

Dilluns 18, 19 h
Networking

¡Lo creas o no!
Love Mondays: 
crea valor, defineix 
la teva marca

¡Lo creas o no! debuta a Barcelona 
amb la sessió «Love Mondays: 
crea valor, defineix la teva marca». 
La marca és un dels principals 
actius per a les empreses, ja que 
contribueix a la diferenciació i a la 
creació de valor propi. Els ponents 
convidats són Marc Lite i Anton 
Pinyol, socis fundadors de Firma i 
col·laboradors d’ESADE, Elisava i 
Foxize. Lite i Pinyol comparteixen 
els seus coneixements fonamentals 
en matèria de construcció de marca 
amb els assistents i els il·lustren 
amb diversos casos pràctics. La cita 
s’adreça a creadors de productes 
o serveis, emprenedors digitals i no 
digitals, d’aquí i de fora. El programa 
inclou 45 minuts de ponència, 30 de 
debat i 60 de networking.

Fòrum del FAD 

Dimarts 19
Signatura de conveni
FAD

FAD i Applus+ 
posen en marxa la 
Certificació FAD de 
Qualitat en Disseny 
per a establiments 
hotelers

El FAD i Applus+, una de les 
empreses líders mundials en 
assaigs, inspecció i certificació, 
signen un conveni de col·laboració 
per posar en marxa la Certificació 
FAD de Qualitat en Disseny per 
a establiments hotelers. Joan 
Sendín, director general d’Applus+ 
Certification, i Miquel Espinet, 
president del FAD, van ser els 
encarregats de signar el conveni. 
La finalitat de la Certificació FAD 
de Qualitat en Disseny és fomentar 
l’ús del disseny com a mitjà de 
millora de la qualitat de vida i 
l’entorn de les persones en el marc 
dels establiments hotelers. FAD i 
Applus+ treballaran conjuntament 
per atorgar aquest segell a les 
empreses del ram de l’hoteleria 

que mostrin la major excel·lència 
en l’aplicació de les pràctiques del 
bon disseny i que presentin en els 
seus establiments una immillorable 
mostra del seu interiorisme i el seu 
grafisme. Es tracta de la primera 
certificació d’aquesta tipologia que 
es desenvolupa al món.

Dimecres 20, 19.30 h
Assemblea
ADG-FAD

Assemblea general 
de socis de l’ADG-
FAD i votacions a la 
Junta Directiva i la 
Presidència

L’ADG-FAD convoca tots els 
seus socis a l’assemblea general 
ordinària de l’associació. Enguany 
toca renovar la Junta Directiva i la 
Presidència. La candidatura que 
es va presentar és la següent: 
presidenta: Helena Rosa Trias; 
vicepresidents: Laia Clos i Ferran 
Pruneda; tresorer: Xavier Grau; 
secretari: Xavier Boronat; vocals: 
Lucía Castro, Rory Lambert, Xavier 
Roca, Marc Català, Martí Ferré i Pilar 
Górriz. Helena Rosa Trias presenta 
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el seu programa per al bienni 
2013–2015. També es presenta 
el balanç econòmic de 2012 i el 
pressupost per al 2013. És, a més, 
una oportunitat per conversar sobre 
la nova etapa que s’obre per a 
l’ADG-FAD i els seus socis: el trasllat 
a l’edifici de les Glòries, un canvi que 
suposa noves oportunitats, com ara 
més espai, visibilitat i la possibilitat 
de plantejar noves activitats dins la 
que serà la gran casa del disseny. Un 
espai que entre tots —FAD, museus i 
BCD— haurem d’omplir de contingut 
i activitat.

Dilluns 25
Plataforma materials
Materfad

Llançament de 
la plataforma 
DAMADEI

DAMADEI és una plataforma 
col·laborativa en línia que presenta 
el panorama europeu actual en els 
sectors del disseny i dels materials 
avançats. Dissenyadors, fabricants 
i centres tecnològics de tot el 
continent es reuneixen en aquest 
exhaustiu directori amb la finalitat 
de potenciar el disseny com a motor 

de la innovació i de la competitivitat 
europea. En paral·lel, els centres 
impulsors del projecte, Materfad 
Barcelona, el Danish Design Centre 
(Copenhaguen) i Happy Materials 
(Praga), organitzen quatre tallers per 
estimular els processos creatius en el 
disseny aplicant materials avançats. 
El primer va tenir lloc a Londres l’1 
de març, amb la presència de més 
de trenta reconeguts dissenyadors 
d’empreses, com ara BMW, IDEO, 
Nokia o Speedo. Els propers tallers 
es faran a Copenhaguen, Praga i 
Barcelona.

Amb el suport de: Comissió Europea
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Taller DAMADEI London i exposició
«Materialism European Tour»

Love Mondays: 
crea valor, defineix la teva marca
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Abril
Dijous 4
Concurs públic
FAD

Sisena 
convocatòria de 
Racons Públics: 
escales del carrer 
del Pintor Gimeno

Nova convocatòria de presentació 
de projectes per recuperar el sisè 
espai proposat en el marc de la 
tercera edició de Racons Públics: les 
escales del carrer del Pintor Gimeno 
a Barcelona. Aquest racó és fruit de 
la suma de diverses trames urbanes, 
cadascuna corresponent a una 
època diferent. El resultat d’aquesta 
addició de morfologies urbanístiques 
és una sèrie de formes poc 
pràctiques. Sense tractar-se d’un 
espai en mal estat, una intervenció 
podria ser una oportunitat per 
potenciar l’ús per a vianants 
d’aquesta via i millorar-ne les 
condicions generals d’accessibilitat.

Amb el suport de: Ajuntament de 
Barcelona, Diputació de Barcelona, 
Àrea Metropolitana de Barcelona, 
Sapic i El Periódico

Dilluns 8
Twitter
FAD

@fadbarcelona_en

El FAD llança un compte de 
Twitter en anglès, adreçat al públic 
internacional. L’objectiu és, d’una 
banda, promocionar les activitats del 
FAD i donar a conèixer el FADfest, 
com també els diversos premis 
organitzats per les associacions 
i la segona edició del Congrés 
Internacional Open Design / Shared 
Creativity, entre dissenyadors, 
mitjans de comunicació i empreses 
d’arreu del món. De l’altra, aquesta 
nova via de comunicació vol ser 
un canal per difondre el disseny 
i l’arquitectura d’àmbit nacional i 
posicionar el FAD com un referent a 
l’estranger. Us convidem a seguir-
nos a través d’aquest nou compte!

10–11/04
Taula rodona
ADCE

Connections Paris

L’ADCE va ser convidat a 
Connections Paris, una taula rodona 

organitzada per LeBook que van 
protagonitzar els guanyadors 
dels ADCE Awards 2012: Rosie 
Bardeles, directora creativa, Wieden 
+ Kennedy (Amsterdam); Myles 
Lord, director creatiu sènior, Heimat 
(Berlín); Christoph Everke, director 
creatiu de Serviceplan (Munic), i Rafa 
Antón, fundador i soci creatiu, Xina 
(Madrid). Aquest esdeveniment va 
reunir més de dos mil comunicadors, 
publicistes i creadors d’imatge 
durant dos dies de treball en xarxa. 

París

11 i 27/04
Curs
A-FAD

El paper: de la 
natura a la natura

L’A-FAD organitza un curs sobre 
les possibilitats del paper aplicat a 
l’art i l’artesania. La primera sessió 
és de caràcter teòric i serveix 
per presentar la convocatòria «El 
paper: de la natura a la natura», la 
propera exposició dels socis de 
l’associació. La segona sessió del 
curs és totalment pràctica i té lloc el 
dissabte 27 d’abril al Molí Paperer de 



58

Memòria 2013

59

Memòria 2013

Capellades, un centre de referència 
internacional. Es tracta d’una sessió 
intensiva (de 10 a 14.30 h) durant 
la qual els professionals del centre 
ensenyen als assistents diverses 
tècniques vinculades al paper i les 
seves aplicacions a les diferents 
disciplines de l’art i l’artesania. 
Els treballs realitzats de manera 
individual posteriorment al curs es 
mostraran a la sala d’exposicions 
principal del Molí Paperer de 
Capellades el gener de 2014.

Curs exclusiu per a socis

Dijous 18, 17 h
Signatura de conveni
FAD

El FAD signa 
l’acord marc amb 
l’Ajuntament de 
Barcelona sobre la 
seva participació 
en la gestió i 
governança del 
Disseny Hub 
Barcelona

L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias; 
el president de Barcelona Centre de 
Disseny, Pau Herrera; i el president 
del Foment de les Arts i del Disseny, 
Miquel Espinet, firmen un conveni 
a tres bandes per a les bases de la 
gestió i governança de l’equipament 
Disseny Hub Barcelona. L’acord 
preveu que el nou equipament de la 
ciutat sigui un espai de creativitat i 
innovació al voltant del disseny, que 
tingui el suport de professionals i 
empreses del sector, i que dinamitzi 
el sector del disseny des dels àmbits 
cultural, empresarial i social. 

Així mateix, l’acord preveu 
que l’Ajuntament, el BCD i el 
FAD treballin conjuntament per 
aconseguir l’èxit del nou equipament 
i que el Disseny Hub Barcelona 
sigui un punt de trobada del sector 
del disseny. A partir de la signatura 
del conveni s’inicia el procés 
de cessió de l’espai al BCD i al 
FAD per un període de vint-i-cinc 
anys, perquè l’equipament sigui 
la nova seu d’aquests operadors, 
i comença a elaborar-se un pla 
director de l’equipament per dotar-
lo d’una línia de gestió, continguts 
i comunicació. Aquest pla director, 
que aprovarà el comitè de govern, té 

com a objectiu crear sinergies entre 
l’Ajuntament, el BCD, el FAD i altres 
operadors, promocionar el disseny 
i la innovació, potenciar el treball en 
xarxa i acollir activitats del sector.

Ajuntament de Barcelona

Dijous 18, 20 h
Projecció / debat
ARQUIN-FAD

Arquitectura i 
Natura: The tree, de 
Julie Bertucelli

Quarta sessió del cicle Arquitectura 
i Natura, organitzat per ARQUIN-
FAD amb la col·laboració de la 
Filmoteca de Catalunya. L’arquitecta 
Sílvia Pascual presenta la pel·lícula 
The tree, de Julie Bertucelli. El 
film relaciona la força reparadora 
i l’energia de la natura amb les 
vivències d’una família que ha perdut 
un dels seus puntals.

Sala Chomón. Filmoteca de 
Catalunya (Pl. de Salvador Seguí, 
1–9. Barcelona)

Dilluns 22, 12.30 h
Taller / Inauguració expo
Materfad

20 x 20 Sketcha 
Kucha Symposium: 
#Living i 
«Materialism 
European Tour», a 
Copenhaguen

El projecte DAMADEI (Design and 
Advanced Materials As a Driver of 
European Innovation) desembarca 
a Copenhaguen. El taller 20 x 
20 Sketcha Kucha Symposium: 
#Living reuneix dissenyadors, 
experts i proveïdors especialitzats 
en l’aplicació i desenvolupament 
de materials avançats per a nous 
conceptes en disseny d’espais i 
hàbitat. Entre els participants hi ha 
els dissenyadors d’Ikea Sweden, 
Made by Makers, Fair Trade 
Designers o Fritz Hansen A/S, que 
treballen conjuntament amb les 
empreses fabricants iNANO, Delta, 
Peratech Ltd i Actura Nanotech. La 
jornada s’obre amb la conferència 
de Jack Mama (Electrolux Group 
Design). A continuació, Aart Van 

Bezooyen (Material Stories), Sasha 
Peters (Haute Innovation), Els 
Zijlstra (Materia) i Efrat Friedland 
(Designaffairs) aporten la seva visió 
experta i els seus coneixements 
sobre el tema del taller, que 
coincideix amb la inauguració 
de «Materialism European Tour», 
la mostra itinerant de materials 
amb característiques innovadores 
potencialment aplicables en diversos 
àmbits del disseny. Polímers d’alt 
rendiment, compostos avançats, 
nanomaterials o teixits intel·ligents 
són algunes de les famílies de 
materials indexats que els visitants 
poden veure i tocar.

Design Society (Copenhaguen). Amb 
el suport de: Comissió Europea

Dilluns 22, 19.30 h
Conferència
ARQUIN-FAD

Òscar Tusquets: 
«Toledo, una 
estació il·lustrativa»

En el marc del programa de 
remodelació d’estacions de metro 
impulsada a Nàpols, l’equip d’Òscar 
Tusquets va ser l’encarregat de la 

reforma de l’estació de Toledo, a 
la línia 1 de la xarxa subterrània 
de la ciutat italiana. El mateix 
Òscar Tusquets explica els detalls 
d’aquesta intervenció en una 
conferència que duu per títol 
«Toledo, una estació il·lustrativa».

Auditori del FAD

Dimecres 24, 20 h
Xerrada
ADG-FAD

Chill Laus 
Barcelona: 
Comuniza. 
Un maridatge 
d’estratègia i 
identitat visual

Nova sessió de les trobades Chill 
Laus organitzades per l’ADG-FAD. 
Els convidats d’aquesta xerrada són 
els membres de l’equip Comuniza, 
un projecte creatiu que desenvolupa 
estratègies, anàlisis, accions i 
continguts orientats a la connexió 
entre les marques i les seves 
comunitats.



60

Memòria 2013

61

Memòria 2013

Auditori del FAD. Hi col·labora: 
Estrella Damm

Dijous 25, 19 h
Xerrada
ADG-FAD

Chill Laus Madrid: 
Sra. Milton / J. 
Vidaurre / C. Pictor 
/ Sr. García. El 
Collage 

El collage és un gènere de la 
il·lustració amb una gran tradició, 
que d’un temps ençà està cobrant 
auge; es diria que està vivint una 
segona joventut. Deu ser que la 
febre de les coses fetes a mà entra 
també en l’àmbit de la il·lustració? 
És el collage digital un subgènere o 
una perversió? És collage l’escultura 
amb objectes trobats? On queden 
els drets d’autor en el collage? És 
només un exercici experimental i 
artístic, o té cabuda en la il·lustració 
professional? 
D’aquests i d’altres temes debaten 
quatre artistes del gènere: Senyora 
Milton (Ana Reguera), Juan Vidaurre, 
Celsius Pictor i el Sr. García.

Visual (Abtao, 25. Interior, nau C) Hi 
col·labora: Estrella Damm

Dijous 25, 19.30 h
Assemblea / festa
FAD

Assemblea i festa 
de socis del FAD

El FAD convida tots els seus socis 
a l’assemblea i la festa anual de la 
institució. En el marc de l’acte es 
lliura als socis la Memòria d’Activitats 
del FAD 2012, dissenyada per Mot, i 
una obra gràfica, aquest any a càrrec 
de Josep Maria Mestres Quadreny. 
A continuació es distingeix Josep 
Bagà, M. Rosa Birulés, Áurea Iniesta, 
Josep M. Massana, Joan A. Mateo, 
Carles A. Medina, Esperança Rabat, 
Josep M. Sans, Antoni Ubach i 
Mercè Zazurca en el seu vint-i-
cinquè aniversari com a socis. Tot 
seguit es lliuren les Medalles del 
FAD, que aquest any s’atorguen 
a Curro Claret, Santa Eulalia, 
Galeria A34, Òscar Tusquets i la 
PAH (Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca). Finalment, Magda Polo, 
en nom de Josep Maria Mestres 
Quadreny, fa les explicacions 
de l’obra gràfica d’enguany i es 

brinda amb una copa creada pel 
dissenyador industrial Pete Sans. 
Després del brindis, la festa continua 
amb música i copes a la Sala 
d’Exposicions.

Auditori i Sala d’Exposicions del 
FAD. Amb el suport de: Generalitat 
de Catalunya i Ajuntament de 
Barcelona. Hi col·labora: Moritz i 
Sumarroca

25/04 – 26/05
Expo
ADCE

Premis ADCE 2012

Gijón acull, en el marc de les 
jornades de disseny Motiva 2013, 
l’exposició dels Premis ADCE 2012. 
El muntatge, que incorpora diversos 
treballs guanyadors i finalistes de 
la darrera edició dels premis, és un 
recull d’alguns dels millors exemples 
de les noves tendències en el camp 
de la creativitat publicitària i el 
disseny. La mostra, a més de ser una 
font d’inspiració per a professionals 
de la comunicació, creatius 
publicitaris, dissenyadors gràfics o 
directors d’art, s’adreça al públic 
general i a totes aquelles persones 
amb sensibilitat artística pel disseny i 

la publicitat. 

Centro de Cultura Antiguo Instituto 
(Jovellanos, 21. Gijón)

Dilluns 29, 19 h
Xerrada

¡Lo creas o no!
Love Mondays 
BCN: tots els drets 
reservats, o no 

Drets reservats o idees lliures de 
drets? Copyright o copyleft? En 
el marc del primer Love Mondays 
a dues bandes, Maria Teixidor i 
Alejandro Vera Palència posen les 
cartes sobre la taula i comparen 
dues vessants jurídiques. Teixidor és 
advocada amb anys d’experiència 
assessorant empreses com a 
especialista en propietat industrial 
i intel·lectual per protegir els seus 
drets. Vera, també advocat, fa 
el mateix des del punt de vista 
del copyleft i la nova cultura de 
compartir a través de la xarxa. La 
sessió es conduïda amb imparcialitat 
pel jurista Miquel Melendres, 
professional expert en drets d’autor i 
propietat intel·lectual.

Fàbrica Moritz (Rda. de Sant Antoni, 
41. Barcelona)
Patrocini: Moritz. Amb el suport de: 
FAD

Dilluns 29, 19.30 h
Conferències
ARQUIN-FAD

Ara Arquitectura 
amb Barozzi / 
Veiga i Cadaval & 
Solà-Morales

El cicle de conferències Ara 
Arquitectura, organitzat per 
l’ARQUIN-FAD amb el patrocini de 
Trespa, és el punt de trobada i debat 
dels professionals de l’arquitectura 
de Catalunya. En aquesta ocasió 
els equips participants són Barozzi / 
Veiga (Musée Cantonal des Beaux-
Arts de Lausanne) i Cadaval & Solà-
Morales (Lounge de Tepoztlán).

Trespa Barcelona Design Centre 
(Ribera, 5. Barcelona)
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20 x 20 Sketcha Kucha Symposium: #Living y «Materialism European Tour», a Copenhague
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Assemblea de socis del FAD
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Copa creada por Pete Sans per al FAD Memòria del FAD 2012
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Maig
Dijous 2, 19.30 h
Inauguració expo
A-FAD

Tallers Oberts 
Barcelona

Arrenca una nova edició de Tallers 
Oberts, les jornades de portes 
obertes on els creadors obren al 
públic els seus tallers per presentar 
les seves obres i el seu lloc de 
treball. Un esdeveniment únic que 
permet conèixer de primera mà 
els artistes i artesans dels diversos 
districtes de la ciutat de Barcelona. 
Entre el 3 i el 5 de maig tenen lloc 
els Tallers Oberts als districtes de 
Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi. Del 10 
al 12 de maig, és el torn de Ciutat 
Vella (que enguany celebra la vintena 
edició de Tallers Oberts) i del Poble 
Sec. Finalment, del 18 al 19 de maig, 
són els tallers del Poblenou els que 
obren les seves portes. Com cada 
any, Tallers Oberts s’inaugura amb la 
mostra col·lectiva «Síntesi» al FAD. 
L’exposició continua ampliant les 
seves fronteres i en aquesta ocasió 
es convida els artistes dels tallers de 
la Baumstrasse de Munic.

Sala d’Exposicions del FAD

Dijous 2
Concurs públic
FAD

Setena 
convocatòria de 
Racons Públics: 
carreró de les 
Carolines

S’obre el termini de presentació de 
projectes per a la recuperació del 
setè espai proposat en el marc de la 
tercera edició de Racons Públics. Es 
tracta del carreró de les Carolines al 
barri de Gràcia, a Barcelona. Aquest 
espai té un paviment relativament 
nou i gaudeix d’un bon estat de 
manteniment. Està net i no s’ha 
convertit (com passa a vegades en 
aquest tipus d’interrupció urbana) 
ni en magatzem de motos o cotxes 
ni en contenidor d’escombraries. 
De fet, si es proposa aquest 
emplaçament, no és pel seu estat de 
precarietat urbana o de residualitat, 
sinó per les oportunitats i el potencial 
que ofereix. El repte és tornar a 
aquest racó, una mica amagat, una 
certa visibilitat i potenciar-ne les 
possibilitats. 

Hi col·laboren: Àrea Metropolitana de 
Barcelona, Diputació de Barcelona, 
Ajuntament de Barcelona, Sapic i El 
Periódico

Dijous 2
Premis
ARQUIN-FAD

Lliurament dels 
XXV Premis 
Habitàcola PODER!

Sílvia Farriol, presidenta de la junta 
d’ARQUIN-FAD; Pepe Cortés, 
president del jurat dels Premis 
Habitàcola, i els vocals dels premis 
Sònia Barroso, Roger Sansi i 
Ivan Pomés van conduir l’acte 
de lliurament dels XXV Premis 
Habitàcola en l’edició PODER!

Un jurat format per Pepe Cortés, 
Miquel Molins, Sònia Barroso, Roger 
Sansi i Ivan Pomés van atorgar els 
premis següents: 

Premi Casadecor: Reidear, de 
Mireia Badosa, Marina Bertran i 
Ingrid Aparicio

Premi Vitra: Encubadora de Eugenia 
Pruns Ruiz, Amadeu Ventayol Soler i 
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Blanca Rocaspana García

Premi Centre Educatiu: Eina, 
Escola de Disseny i Art

Per segon any consecutiu, el 
Centro de Ciencias del Diseño y 
la Construcción de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, 
Mèxic, ha estat l’escola convidada 
en aquesta edició dels Premis 
Habitàcola PODER!

Un jurat format per Miquel Espinet, 
president del FAD, Sílvia Farriol, 
presidenta de l’Arquinfad, Helena 
Rosa, presidenta de l’ADG-FAD, 
Magda Polo, presidenta de l’A-FAD, 
i Gràcia Cardona, vocal de la junta 
de l’ADI-FAD, van atorgar un premi, 
una menció especial i cinc projectes 
finalistes.

Premi a l’Escola Convidada: al 
projecte Berlin Steuernocke, de 
M. Concepción Narváez Calzada, 
Jazmín Helena López Hernández y 
Rubén Eduardo Ávila Hernández.

02–30/05
Exposició
ARQUIN-FAD      

Exposició dels XXV 

Premis Habitàcola 
PODER!

Després del lliurament dels 
diplomes, els assistents van poder 
visitar l’exposició dels projectes 
finalistes i guanyadors al Fòrum del 
FAD. Aquesta exposició ha estat 
dissenyada per l’equip guanyador 
del premi Vitra de l’edició 2012, 
format per Miquel Àngel Biel Salud, 
Antonio Granados Guerra, Júlia 
Puigfel Cama, Jordi Vallmanya 
Benabarre i Roser Vilanova Muset. 

Dilluns 6, 19 h
Conferència
Artemide

Tapio Rosenius: 
«Natural movement 
of light» 

En el marc de la conferència «Natural 
movement of light», el reconegut 
dissenyador d’il·luminació finlandès 
Tapio Rosenius explica els detalls de 
les seves creacions per a il·luminació 
arquitectònica inspirades en la 
llum natural. Aquesta conferència 
forma part del cicle de xerrades 
organitzat des del postgrau de 

Lighting Design de la UPC School 
i patrocinat per Artemide, soci 
protector del FAD. Rosenius és el 
fundador i director de disseny del 
Lighting Design Collective, un estudi 
de disseny independent amb seu 
a Madrid. Aquesta plataforma de 
col·laboració entre professionals del 
món de l’arquitectura, el disseny 
d’il·luminació i les arts visuals està 
formada per talents multidisciplinaris 
que troben en la llum un mitjà 
artístic únic per construir ambients i 
sensacions. 

Auditori del FAD

Dimarts 7, 19.30 h
Xerrada

The making of... 
especial Salone 
Internazionale del 
Mobile di Milano 
2013

En la nova edició de The making 
of... es presenten tres productes 
que han estat exposats en l’última 
edició del Salone Internazionale 
del Mobile a la ciutat de Milà, un 
dels esdeveniments anuals més 

importants en el món del disseny. 
Els dissenyadors i empreses 
responsables del disseny de la 
butaca Tina (Expormim + Benedetta 
Tagliabue), dels llums de ceràmica 
Scotch Club (Marset + Xavier 
Mañosa + Mashallah) i del sistema 
de lluminàries Match (Vibia + Jordi 
Vilardell) van ser els responsables 
d’explicar el procés de creació, la 
fabricació d’aquests productes i 
l’experiència al saló de Milà. 

Auditori del FAD

Dimecres 8, 9 h
Presentació
FAD

Presentació de la 
FAD Certification of 
Design Quality

El FAD presenta la FAD Certification 
of Design Quality, una certificació 
de qualitat en disseny per a 
establiments hotelers que té la 
col·laboració d’Applus+. Miquel 
Espinet, president del FAD, i Joaquim 
Coello, president d’Applus+, van 
ser els encarregats de presentar la 
certificació. A continuació es van 
lliurar les certificacions als primers 

hotels que l’han obtinguda: ABaC 
Restaurant & Hotel, Mandarin 
Oriental Barcelona, Hotel Murmuri 
i Hotel Omm. Van presidir l’acte 
Felip Puig, conseller d’Empresa 
i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, i Sònia Recasens, tinenta 
d’alcalde d’Economia, Empresa 
i Ocupació de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

Palau Robert (Pg. de Gràcia, 107. 
Barcelona)

10–12/05
Portes obertes
A-FAD

Tallers Oberts a 
Ciutat Vella

Els Tallers Oberts tornen a Ciutat 
Vella i celebren el vintè aniversari en 
aquest districte, on el projecte va 
néixer originalment. Un any més, els 
creadors obren les portes dels seus 
tallers al públic per presentar les 
seves obres i el seu lloc de treball. Es 
tracta d’un esdeveniment únic que 
permet conèixer de primera mà els 
artistes i artesans. Enguany, la llista 
d’activitats paral·leles s’ha duplicat 
i inclou tot tipus de propostes: des 

de vistes guiades a tallers fins a 
diversos muntatges expositius. 

Amb el suport de: Ajuntament de 
Barcelona

Dimarts 14, 19.30 h
Inauguració expo
FAD

La incubadora 
del FAD presenta: 
«Bike to life»

Inauguració de la quarta mostra del 
cicle d’exposicions de la Incubadora 
del FAD 2012–2013, «Bike to life». 
Creada per Coolsec, es tracta d’un 
projecte d’Anouk Puntel que ha 
guanyat, entre d’altres, el premi 
Millor Projecte Ecoemprenedor 
del Global Eco Forum. L’exposició 
reuneix el disseny, la moda i la 
mobilitat urbana sostenible a través 
de la filosofia km 0 de Coolsec, 
basada en proveïdors situats en un 
radi de distància accessible amb 
bicicleta, materials elaborats a partir 
de teixits reciclats i una producció 
a càrrec del taller d’homes del 
Centre Penitenciari Brians 2. Una 
mostra del compromís, cada cop 
més compartit, per seguir modelant 
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la nostra quotidianitat de forma 
responsable. 

Cripta del FAD (Pl. dels Àngels, 
5–6). Hi col·laboren: Generalitat de 
Catalunya i Moritz

Dijous 16
Projecció
ARQUIN-FAD

London, de Patrick 
Keiller, dins el 
cicle Arquitectura i 
Natura

Cinquena sessió del cicle 
Arquitectura i Natura, organitzat 
per ARQUIN-FAD i la Filmoteca de 
Catalunya i comissariat per Ricardo 
Devesa. 

London, de Patrick Keiller va ser 
la pel·lícula que es va poder veure, 
presentada per Martín Garber.

Filmoteca de Catalunya (Pl. de 
Salvador Seguí, 1–9)

16/05 – 13/06
Expo
Materfad

«Materialism 
European Tour», a 
Praga 

L’exposició itinerant «Materialism 
European Tour» fa escala a Praga 
abans d’arribar a Barcelona durant el 
FADfest. La mostra, organitzada en el 
marc del projecte DAMADEI (Design 
and Advanced Materials As a Driver 
of European Innovation), presenta 
materials avançats, com ara polímers 
d’alt rendiment, nanomaterials o 
teixits intel·ligents. Els visitants poden 
veure i tocar aquests materials i 
conèixer-ne les possibles aplicacions 
en el camp del disseny. Praga rep 
també un grup de dissenyadors, 
proveïdors de materials avançats i 
experts internacionals durant el 20 
x 20 Sketcha Kucha Symposium: 
#Lighting, programat per al 28 de 
maig. DAMADEI és un projecte 
europeu desenvolupat per Materfad 
Barcelona, el Danish Design Centre 
(Copenhaguen) i Happy Materials 
(Praga) en el marc del programa 
Cultura 2007–2013 de la Unió 
Europea. 

Gallerie Kuzebauch (Praga, 
República Txeca) 
Amb el suport de: Comissió Europea

18-19/05
Portes obertes
A-FAD

Tallers Oberts al 
Poblenou

Els Tallers Oberts arriben al 
Poblenou. Un any més, els creadors 
obren les portes dels seus tallers al 
públic per presentar les seves obres i 
el seu lloc de treball. 

Dimecres 22, 15 h
Congrés
Materfad

Materfad, al 
Building Solutions 
World Congress de 
Construmat 2013

El Saló Internacional de la 
Construcció Construmat acull el 
Building Solutions World Congress, 
on es presenten les millors 
pràctiques i solucions constructives 
del moment. Més de 65 ponents 

expliquen les seves experiències 
perquè els assistents puguin 
conèixer de primera mà alguns dels 
principals casos d’èxit del sector. 
Entre els convidats hi ha Javier Peña, 
director científic de Materfad, que 
presentarà un projecte d’aplicació 
de materials piezoelèctrics en 
terres intel·ligents, desenvolupat 
conjuntament amb el centre 
tecnològic Leitat i l’escola Elisava. 
D’altra banda, Materfad és present 
a l’espai Innovation Center de 
Construmat (del 21 al 24 de maig), 
on presenta la seva activitat tant a 
professionals com a empreses. 

Fira de Barcelona (Centre de 
Convencions CC4) 

24–25/05
Marató
ADG-FAD

Primera Marató de 
Collage

Visual Magazine i Proyecto Gorrión 
organitzen, amb la col·laboració 
d’ADG-FAD, la 1a Marató de 
Collage. Van ser vint-i-quatre 
hores ininterrompudes de creació 
acompanyades de xerrades 

magistrals, projeccions, regals 
i altres sorpreses. La marató va 
finalitzar amb una exposició de les 
peces realitzades pels participants, 
una festa i un mercat on es van 
poder adquirir o intercanviar 
collages. 

Visual (Abtao, 25, nau C. Madrid). Hi 
col·labora: Estella Damm 

Dilluns 27, 19 h
Xerrada / networking

¡Lo creas o no!
Love Mondays: «No 
tinguis por, ho faràs 
bé»

Love Mondays torna en la tercera 
edició barcelonina amb una 
sessió destinada a localitzar les 
pors que sorgeixen en qualsevol 
procés d’emprenedoria creativa 
per aprendre a afrontar-les i 
utilitzar-les en la detecció de les 
millors oportunitats. A la trobada 
hi és present Elena Segarra, 
entrenadora personal professional 
especialista a conèixer, analitzar 
i potenciar la motivació personal 
que dóna les claus per prioritzar 

les característiques positives de 
cadascú. Els participants aprenen 
a dirigir els seus esforços per 
treure el millor d’ells mateixos i dels 
seus projectes. La cita s’adreça a 
emprenedors d’indústries culturals 
i creatives i inclou una xerrada de 
45 minuts seguida d’una hora de 
networking. 

Auditori del FAD (Pl. dels Àngels, 
5–6). 
Patrocini: Moritz i Yorokobu. Amb el 
suport de: FAD

Dimarts 28, 13 h
Taller
Materfad

20 x 20 Sketcha 
Kucha Symposium: 
#Lighting, a Praga

Praga acull una selecció de 
dissenyadors, proveïdors de 
materials avançats i experts 
internacionals durant el 20 x 20 
Sketcha Kucha Symposium: 
#Lighting, el tercer dels tallers 
organitzats en el marc del projecte 
DAMADEI. L’últim d’aquests 
(#Moving) tindrà lloc a Barcelona el 
8 de juliol. La il·luminació és el tema 
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central del taller, on es presenten 
diversos materials avançats. Els 
assistents s’organitzen en grups 
de treball i desenvolupen les seves 
idees en tres sessions de Sketcha 
Kucha 20 x 20 x 20, un nou procés 
de creació col·laborativa a través 
del qual es van seleccionant les 
millors propostes. El resultat final 
són vint esquetxos, és a dir, vint 
pòsters en format 20 x 20 cm amb 
les representacions de les millors 
idees o conceptualitzacions. Així 
mateix, es mostren els conceptes 
sorgits dels anteriors tallers realitzats 
a Londres i Copenhaguen. 

CTU Prague, Faculty of Architecture 
(Praga, República Txeca)

Dimecres 29, 19.30 h
Festa 
ADG-FAD

Oh là Laus! 
La Festa dels 
Finalistes

«El teu treball ha estat seleccionat 
pel jurat dels premis Laus? Vols 
saber amb quins altres treballs 
competeixes per aconseguir un Laus 
d’Or? Abans de la Nit Laus, vine a 

conèixer tots els treballs finalistes 
d’aquest any i vota la peça que 
creguis més interessant. Serà el 
Premi del Públic, que s’anunciarà 
durant la cerimònia dels Premis 
Laus». Aquest és el reclam de 
l’Oh là Laus, la festa dels finalistes 
dels premis que, per primer cop, 
organitza l’ADG-FAD i és conduïda 
per Boris Michael. 

Antiga Fàbrica Estrella Damm 
(Rosselló, 515. Barcelona)

Dijous 30, 20 h
Xerrada
ADG-FAD

Chill Laus 
Barcelona: Rosa 
Llop. «Guys, we 
have ran out of 
money… Now we 
have to think!»

Fa un temps, Rosa Llop es va penjar 
el cartell d’exdissenyadora i es va 
donar un temps per estudiar. Va 
començar a observar el món del 
desenvolupament de programari i 
la innovació per tractar de detectar 
què hi havia en la seva naturalesa 

que pogués servir per obrir noves 
perspectives al món del disseny 
gràfic. En aquest Chill Laus, Rosa 
Llop comparteix amb els assistents 
una mica d’informació d’aquí i d’allà: 
eines per afrontar noves necessitats, 
metodologies de treball més 
dinàmiques, algunes idees sobre el 
disseny en general i reflexions sobre 
per què cal pensar el disseny gràfic 
en particular. 

Auditori del FAD. Hi col·labora: 
Estrella Damm

Divendres 31
Presentació
ARQUIN-FAD

Finalistes dels 
Premis FAD d

L’Arquitectura i Interiorisme 2013 i 
obres guanyadores dels Premis FAD 
de Pensament i Crítica 2013
El jurat dels Premis FAD d’enguany 
va escollir 27 obres finalistes que 
opten a premi: 12 en la categoria 
d’Arquitectura, 4 en la d’Interiorisme, 
5 en la de Ciutat i Paisatge i 6 en la 
d’Intervencions Efímeres.Com en 
els darrers anys, també es declaren 
obres seleccionades per tal de 

distingir-ne un nombre més gran: 39 
(16 en la categoria d’Arquitectura, 10 
en la d’Interiorisme, 3 en la de Ciutat 
i Paisatge i 10 en la d’Intervencions 
Efímeres).

De les 401 obres presentades, 
229 corresponen a la categoria 
d’Arquitectura, 81 a la d’Interiorisme, 
22 a la de Ciutat i Paisatge i 69 a la 
d’Intervencions Efímeres. 

El jurat de Pensament i Crítica ha 
distingit 8 obres d’entre les 40 
presentades per l’actualitat de 
l’enfocament i el seu interès per 
al pensament arquitectònic. Entre 
aquestes s’han escollit 3 premis i 5 
finalistes. 

Les obres premiades de Pensament i 
Crítica són: Estrategias operativas en 
arquitectura. Técnicas de proyecto 
de Price a Koolhaas, de Jacobo 
García-Germán Vázquez, El jardín en 
movimiento, de Gilles Clément, i Plan 
Poché, de Raúl Castellanos Gómez.
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Presentació de la FAD Certification of Design Quality La incubadora del FAD presenta: «Bike to life»
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Habitácola ¡PODER
Oh là Laus! 
La Festa dels Finalistes
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Tallers Oberts a Barcelona Tallers Oberts a Barcelona
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20 x 20 Sketcha Kucha Symposium: #Lighting, a Praga
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Juny
01–02/06
Mercat
El Zapato Rojo

El Zapato Rojo

El Zapato Rojo és una exposició i 
un mercat en el qual participen 63 
dissenyadors de moda amb els seus 
millors productes i ofertes. Des del 
seu naixement l’any 2006, hi han 
passat més de 300 marques i més 
de 26.000 visitants. En aquesta 
vuitena edició, al mercat hi participen 
els estudiants de l’escola superior 
ARTIDI, amb un estand d’assistents 
personals de compres i d’assessors 
d’imatge. Ells posen en pràctica els 
seus coneixements i el públic pot 
aprofitar l’oportunitat única de tenir 
assessorament personal sobre la 
seva imatge i les seves compres. 
També hi ha una zona infantil, un 
estand de massatges (a càrrec de 
professionals del mètode Grinberg) i 
un espai amb música i servei de bar. 

FAD (Pl. dels Àngels, 5–6).

Dimecres 5
Conveni
FAD

Renovació del 
conveni amb BASF 

Eduardo Brandao, director de BASF 
Construction Chemicals Iberia, i 
Miquel Espinet, president del FAD, 
signen la renovació del conveni de 
BASF com a patrocinador oficial del 
FAD i empresa col·laboradora de 
l’ARQUIN-FAD. BASF Construction 
Chemicals España, SL és una 
empresa dedicada a la investigació, 
el desenvolupament, la fabricació, la 
comercialització i l’assessorament 
tècnic en l’ús de productes químics 
per a la construcció i sistemes per 
aplicar-los.

Dijous 6
Concurs públic
FAD

Vuitena 
convocatòria de 
Racons Públics: 
baixada de Can 
Mateu

El racó proposat per a la vuitena 
convocatòria de la tercera edició del 
concurs Racons Públics a Barcelona 
és la baixada de Can Mateu, un 
carrer que porta el nom d’una antiga 
masia. És una petita via estreta i 
amb un pendent molt pronunciat 
que discorre per la riera de Can 
Carabassa, des del carrer de Dante 
Alighieri fins al carrer del Llobregós. 
El seu últim tram, a la cantonada 
amb el carrer de Granollers, és 
més propi d’un camí que d’un 
carrer. L’objectiu d’aquesta vuitena 
convocatòria és retornar a la baixada 
de Can Mateu un cert protagonisme 
i potenciar-ne les possibilitats de 
connectivitat i visibilitat.

Amb el suport de: Ajuntament de 
Barcelona, Diputació de Barcelona, 
Àrea Metropolitana de Barcelona, 
Sapic i El Periódico

Dissabte 8, 10.30 h
Conferència
ADCE

ADCE Conference 
2013

La quarta edició de l’ADCE 
Conference torna a ser un 



86

Memòria 2013

87

Memòria 2013

esdeveniment de referència per a 
dissenyadors i creatius de l’àmbit 
publicitari a escala mundial. L’Art 
Directors Club of Europe organitza 
els seus premis anuals amb l’objectiu 
de reconèixer l’excel·lència del 
millor disseny i publicitat d’Europa. 
Sota el lema Great is not good 
enough, un grup de reconeguts 
professionals del sector anuncia 
els guanyadors dels Premis ADCE 
d’aquest any i analitza el veredicte 
del jurat. A més, el dissenyador 
gràfic Stefan Sagmeister, premiat 
amb els principals premis 
internacionals al llarg de la seva 
trajectòria, comparteix algunes de 
les seves idees i pensaments amb 
la seva ponència, titulada «Design & 
happiness». 

Mercat de les Flors (Lleida, 59. 
Barcelona)

Dilluns 10, 19.30 h
Conferència
ARQUIN-FAD

Ara Arquitectura 
amb Ethel Baraona 

La segona etapa del cicle de 
conferències Ara Arquitectura pretén 

mostrar una visió de l’arquitectura 
catalana contemporània a través de 
l’opinió de sis crítics d’arquitectura 
de reconegut prestigi al nostre 
país. Si en les edicions passades 
es demanava a diferents equips 
d’arquitectes que expliquessin 
la seva manera de treballar i que 
exposessin els seus punts de vista, 
en aquesta segona etapa es pretén 
que la visió sigui externa a aquests 
estudis. El punt de partida és el 
mateix per a cada crític convidat, a 
qui es demana que faci una reflexió 
sobre «l’estat de la qüestió», és a 
dir, una anàlisi transversal del punt 
on, al seu parer, es troba actualment 
l’arquitectura catalana. La primera 
convidada d’aquesta segona etapa 
és Ethel Baraona. 

Trespa Barcelona Design Centre 
(Ribera, 5. Barcelona)

Dimarts 11, 18 h
Inauguració
FAD / BCD

Inauguració del 
Barcelona Design 
Festival i la BCN 
Design Week

Inauguració de la vuitena edició de 
la BCN Design Week i del tercer 
Barcelona Design Festival, que 
una vegada més contribueixen 
a posicionar Barcelona com a 
capital internacional del disseny. 
L’acte també inclou la inauguració 
de l’exposició «Dutch Bike» i la 
instal·lació Urban Living Room, 
la primera activitat del país 
convidat d’enguany: els Països 
Baixos. La mostra «Dutch Bike» 
consta de deu bicicletes i d’una 
col·lecció d’objectes creats amb 
peces d’aquestes o inspirats en 
aquest mitjà de transport. Urban 
Living Room és un projecte d’art i 
disseny dels artistes i dissenyadors 
holandesos Eddy Kaijser i Bas 
Kortmann que combina diversos 
objectius culturals, socials i 
econòmics i crea un lloc acollidor 
en l’espai públic inspirat en una sala 
d’estar. 

Disseny Hub Barcelona (Pl. de les 
Glòries Catalanes, 37–38)

Dilluns 17, 19 h
Xerrada / networking
¡Lo creas o no!

Love Mondays 

Barcelona: «El 
crèdit ha mort»

Love Mondays Barcelona presenta 
aquest mes dos sistemes de 
finançament alternatius per a 
emprenedors: els àngels inversors i 
el micromecenatge. A la trobada hi 
és present Laura Vila, membre de 
BANC (Business Angels Network 
Catalunya), encarregada de 
coordinar iniciatives empresarials 
amb persones interessades a 
assumir el risc. També hi és 
convidat un dels responsables de 
Verkami, Jonàs Sala, acompanyat 
de Gabriel Bravo, que explicarà la 
seva experiència amb la plataforma 
i l’editorial Morsa. La cita s’adreça a 
emprenedors d’indústries culturals 
i creatives i inclou una xerrada de 
45 minuts seguida d’una hora de 
networking.

Auditori del FAD. Amb el suport de: 
FAD. Patrocini: Moritz, Yorokobu

Dijous 20, 17 h
Projecció / debat
ARQUIN-FAD

Arquitectura i 

Natura: La notte, 
de Michelangelo 
Antonioni

Nova sessió del cicle Arquitectura i 
Natura. En aquesta ocasió, Antonio 
Pizza presenta la pel·lícula La notte, 
de Michelangelo Antonioni (1962). 
El cineasta utilitza la ciutat per crear 
una atmosfera anònima i inquietant, 
un paisatge desolador que il·lustra 
l’alienació dels éssers humans en el 
món modern.

Sala Chomón. Filmoteca de 
Catalunya (Pl. de Salvador Seguí, 
1–9. Barcelona)

Dimarts 25, 19 h
Inauguració
FAD

Comença el 
FADfest 2013!

La inauguració de «El millor disseny 
de l’any», la gran mostra que agrupa 
les obres finalistes i guanyadores 
dels premis que atorga el FAD i 
les seves associacions, dóna el 
tret de sortida de la tercera edició 
del FADfest. Un esdeveniment 

que durant quinze dies celebra 
l’excel·lència creativa, reconeix la 
feina de professionals i empreses 
i apropa el disseny a la ciutadania. 
De fet, aquesta serà una inauguració 
d’inauguracions, perquè amb el 
FADfest obren les seves portes 
tres exposicions més: «Materialism 
European Tour», una mostra de 
materials avançats; «The Swap 
Show», una selecció de treballs 
que són fruit de l’intercanvi creatiu 
entre estudis de disseny i agències 
de Barcelona i Singapur, i «Close 
talent», un recull del talent dels 
alumnes d’últim curs del grau de 
Disseny Gràfic de l’IDEP.

Disseny Hub Barcelona

Dimarts 25, 20.30 h
Conferència
Artemide / UPC

«Iconografies 
lumíniques 
urbanes»

Els dissenyadors d’il·luminació Mark 
Major (Spèirs + Major Associats), 
Kaoru Mende (Lighting Planners 
Associats) i Tapio Rosenius 
(Lighting Design Collective) són 
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els tres convidats a participar en la 
conferència «Iconografies lumíniques 
urbanes», organitzada per Artemide, 
soci protector del FAD.
Disseny Hub Barcelona

26/07/2013 – 05/01/2014
Exposició
FAD

El millor disseny de 
l’any

El FADfest s’inaugura amb 
l’exposició «El millor disseny de 
l’any», la mostra imprescindible per 
veure i entendre què es cou al món 
del disseny actualment. S’hi exposen 
550 obres finalistes i guanyadores 
dels diversos premis organitzats per 
les diferents associacions del FAD, 
alguns amb prop de cinquanta anys 
d’història, com els Premis Laus de 
disseny gràfic i comunicació visual, 
els Premis Delta de disseny industrial 
o els Premis FAD d’Arquitectura i 
Interiorisme. També en formen part 
les millors obres presentades als 
Premis ArtFAD d’art i artesania, 
les guanyadores del City to City 
Barcelona FAD Award a les millors 
iniciatives urbanes a escala 
internacional, els guanyadors dels 

Premis FAD Sebastià Gasch d’Arts 
Parateatrals i els guanyadors dels 
Premis MODAFAD de dissenyadors 
de moda emergents. Una gran 
exposició que acosta el millor 
disseny a nous públics i ofereix una 
visió global del que s’està fent en els 
diversos sectors creatius del nostre 
país.

Disseny Hub Barcelona

26/07–30/09
Exposició
Materfad

«Materialism 
European Tour»

Després del seu pas per Londres, 
Copenhaguen i Praga, l’exposició 
«Materialism European Tour» del 
projecte DAMADEI es presenta ara 
a Barcelona. En el marc d’aquesta 
mostra única, els visitants poden 
conèixer de primera mà cinquanta 
materials avançats agrupats en 
nou famílies, amb característiques 
innovadores potencialment 
aplicables en els diferents àmbits del 
disseny. Polímers d’alt rendiment, 
compostos avançats, nanomaterials 
o teixits intel·ligents són algunes de 

les tipologies que recull l’exposició. 
DAMADEI (Design and Advanced 
Materials As a Driver of European 
Innovation) és un projecte europeu 
desenvolupat per Materfad 
Barcelona, el Danish Design Centre 
(Copenhaguen) i Happy Materials 
(Praga) en el marc del programa 
Cultura 2007–2013 de la Unió 
Europea.

Disseny Hub Barcelona

26/07–30/09
Exposició
ADG-FAD

«Close talent»

Guiat per l’ADG-FAD, IDEP 
Barcelona ens descobreix el talent 
dels alumnes de l’últim curs del 
grau de Disseny Gràfic. L’exposició 
«Close talent» és dedicada a la 
seva feina, a les seves habilitats 
i a les seves idees. La mostra és 
l’inici d’un seguit de col·laboracions 
de l’ADG-FAD amb les diferents 
escoles de disseny per contribuir 
a donar visibilitat i suport als futurs 
professionals del sector.

Disseny Hub Barcelona

26/07-30/09
Exposició
ADG-FAD

«The swap show»

Inaugurada en el marc del FADfest, 
l’exposició «The swap show» 
presenta els resultats de l’intercanvi 
creatiu entre diversos estudis de 
disseny i agències de diferents 
ciutats del món. Si fa uns mesos 
quatre estudis de Barcelona (Hey 
Studio, Mucho, Lo Siento i Two 
Points.net) van exposar a Singapur, 
ara són quatre estudis de Singapur 
(Roots, Foreign Policy, Bureau 
i Anonymous) els que ho fan a 
Barcelona.

Disseny Hub Barcelona

Dimecres 26, 19 h
Xerrada
ADG-FAD

Gran Chill Laus: 
Ana Domínguez, 
Anna Mirats, Marta 
Cerdà, Domo-A, 
PAR

Edició especial del Chill Laus, les 
xerrades que organitza l’ADG-FAD 
de forma periòdica. En aquesta 
ocasió, s’hi reuneixen Anna Mirats, 
Marta Cerdà, Cecília Bofarull, de 
Domo-A, i Lucía Castro, de PAR. 
Presentat i moderat per Raquel 
Pelta.

Disseny Hub Barcelona

Dijous 27, 21.30 h
Premis
ADI-FAD

Lliurament dels 
Premis Delta i les 
Medalles ADI de 
disseny industrial

Lliurament de la 36a edició dels 
Premis Delta, els prestigiosos 
premis internacionals de disseny 
industrial organitzats per l’ADI-FAD. 
Els Premis Delta són un trampolí 
per a les empreses nacionals cap al 
mercat global i una referència clau 
per a les empreses estrangeres que 
comercialitzen els seus productes 
al nostre país. Durant la cerimònia 
dels Delta, es lliuren també les 
Medalles ADI als millors projectes de 

final de carrera, màster o postgrau 
de disseny industrial. El lliurament 
culmina amb una gran festa en el 
marc de l’exposició «El millor disseny 
de l’any».

El jurat internacional, format per 
Johanna Agerman Ross, fundadora 
i redactora en cap de la revista 
internacional de disseny Dissegno i 
del lloc web www.disegnodaily.com; 
Tomás Alonso, dissenyador industrial 
de Vigo que des del seu estudi a 
Londres treballa en projectes de 
disseny de mobles, productes i 
espais; Valérie Bergeron, arquitecta 
i directora de la materialoteca 
Materfad i presidenta del jurat dels 
Premis Delta 2013; Jozeph Forakis, 
dissenyador i pensador establert 
a Milà i Nova York, que treballa en 
mobiliari, il·luminació, accessoris 
i productes digitals; Robert 
Punkenhofer, director fundador 
d’Art & Idea i comissari de Comerç 
per a Àustria a Barcelona; Viviana 
Narotzky, historiadora del disseny 
i presidenta de l’ADI-FAD; i Mike 
Zancan, gestor de la implantació a 
Espanya de la filial de Flos SPAA i 
actual director comercial nacional 
d’Antares Il·luminació (Grup Flos), va 
decidir atorgar els premis següents, 
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d’entre els 47 finalistes:

DELTA D’OR
Producte: Headhat
Dissenyador: Equip Santa & Cole
Empresa: Santa & Cole

DELTES DE PLATA
Producte: Barbacoa Gamma Caliu
Dissenyadors: Jordi Bahí i Jordi Güell
Empresa: bahí&güell
 
Producte: h2o
Dissenyadors: Noviembre Estudio
Empresa: Botas de Vino Jesús 
Blasco

Producte: Mendori
Dissenyador: Issey Miyake
Empresa: Artemide

Producte: Bench B
Dissenyadors: Konstantin Grcic
Empresa: BD Barcelona Design

Producte: Aparcabicicletes RIM AMB
Dissenyadors: Moisés Martínez 
i Mariano de Gracia (Àrea 
Metropolitana de Barcelona) i Edu 
Sentís (EDSE Inventiva)
Empresa: EDSE Inventiva, SL

Producte: Slim

Dissenyador: Josep Lluscà
Empresa: Fluvià Concept

MENCIÓ DEL JURAT
Producte: Consola de control aeri
Dissenyador: Guido Charosky 
Empresa: INDRA

PREMI DELTA DE L’OPINIÓ
Producte: Cabinet
Dissenyadors: Gerard Arqué i Miquel 
Tejero 
Empresa: Boo in Barcelona

MEDALLA ADI D’OR
Projecte: Xai
Dissenyador: Genís Senén Gilabert
Escola: ESDI, Escola Superior de 
Disseny

MEDALLA ADI DE PLATA
Projecte: Areniscos
Dissenyador: Víctor Castanera 
Peregrín
Escola: Elisava, Escola Superior de 
Disseny

MEDALLA ADI DE BRONZE
Projecte: Sardines
Dissenyador: Estel Alcaraz Sancerni
Escola: Escola Municipal d’Art de 
Terrassa
Disseny Hub Barcelona

27/06-13/07
Ruta
ADCE

Ruta creativa ADCE

L’Art Directors Club of Europe 
(ADCE) presenta la millor publicitat 
i disseny gràfic europeus del 2013 
a Barcelona. Quatre reconegudes 
galeries d’art de l’Eixample acullen 
els treballs dels guanyadors de la 
22a edició dels ADCE Awards. El 
7 de juny de 2013, un jurat format 
per més de quaranta creatius 
europeus es va reunir al FAD per 
atorgar els premis Grand Prix, Or, 
Plates i Nominacions entre els 
millors projectes de 22 països. La 
ruta expositiva convida el visitant 
a conèixer els més de cinquanta 
treballs guardonats aquest any.

Divendres 28, 19.30 h
Conferència
ADG-FAD

Conferència sobre 
«The swap show»

Aquesta conferència ens acosta al 
procés d’intercanvi creatiu entre 
estudis de disseny i agències 
de diverses ciutats del món 

que serveix de leitmotiv per a 
l’exposició «The swap show». Els 
participants en aquesta ponència, 
Yah-Leng Yu, Arthur Chin i Liquan 
Liew, parlen sobre el treball fet 
entre dissenyadors de Singapur i 
Barcelona.

Disseny Hub Barcelona

Dissabte 29, 18.30 h
Projecció
FAD

Cicle Disseny i 
Cinema: Design & 
Thinking

El disseny és a tot arreu i la 
diversitat de les seves disciplines i 
manifestacions es pot constatar en 
moltes produccions audiovisuals. 
Organitzat conjuntament entre el 
FAD i la Filmoteca de Catalunya, el 
cicle Disseny i Cinema consisteix 
en una programació monogràfica 
dedicada als films documentals que 
tenen el disseny com a protagonista. 
El primer d’aquests films, Design & 
Thinking (2012, Mu-Ming Tsai), és 
una invitació a reflexionar sobre com 
podem implicar les organitzacions a 
pensar en el canvi del panorama dels 

negocis, la cultura i la societat. Què 
és el design thinking? Com s’aplica 
als models de negoci? Com canvia el 
món gràcies a les ments creatives? 
Aquest documental és una crida a 
les ments «convencionals» perquè es 
transformin i col·laborin.

Filmoteca de Catalunya (Pl. de 
Salvador Seguí, 1–9). 

Fins l’11/07
Concurs
FAD

Concurs 
#FADhead

El FAD llança el concurs d’Instagram 
#FADhead, inspirat en la imatge 
gràfica del FADfest 2013. Participar-
hi és molt fàcil. Només t’has de 
posar un objecte al cap, imitant 
l’aspecte dels cinc personatges 
de la campanya del FADfest, «The 
Festival of All Design», fer-te una foto 
i penjar-la a Instagram amb l’etiqueta 
#FADhead. La millor foto guanya 
un sopar per a dues persones a 
la Fàbrica Moritz i un lot de llibres 
de clàssics del disseny que inclou: 
Cocos, de Juli Capella i Ramón 
Úbeda; La lletra digital, de FAD 

Xarxes d’Opinió; El diseño industrial 
en España, editat per Juli Capella, 
Daniel Giralt Miracle i Quim Larrea; 
Creuats/Cruzados/Crossed, d’Òscar 
Guayabero, David Lorente i Amadeu 
Santacana, i Miguel Milà.

Les fotos es publiquen al web
www.fadfest.cat i al perfil de 
Facebook FAD Barcelona 
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Exposició: El millor disseny de l'any
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Lliurament dels Premis Delta 
i les Medalles ADI de disseny industrialADCE Conference 2013
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DELTA DE ORO
Producte: Headhat
Dissenyador: Equipo Santa & Cole
Empresa: Santa & Cole
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DELTES DE PLATA
Producte: Barbacoa Gamma Caliu
Dissenyador: Jordi Bahí y Jordi Güell
Empresa: bahí&güell

DELTES DE PLATA
Producte: h2o
Dissenyador: Noviembre Estudio
Empresa: Botas de Vino Jesús Blasco
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DELTES DE PLATA
Producte: Mendori
Dissenyador: Issey Miyake
Empresa: Artemide

DELTES DE PLATA
Producte: Bench B
Dissenyador: Konstantin Grcic
Empresa: BD Barcelona Design
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DELTES DE PLATA
Producte: Aparcabicicletas RIM AMB
Dissenyadores: Moisés Martínez y Mariano de Gracia
(Área Metropolitana de Barcelona) y Edu Sentís (EDSE Inventiva)
Empresa: EDSE Inventiva, SL

DELTES DE PLATA
Producte: Slim
Dissenyador: Josep Lluscà
Empresa: Fluvià Concept
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PREMI DELTA DE L'OPINIÓ
Producte: Cabinet
Dissenyadores: Gerard Arqué y Miquel Tejero 
Empresa: Boo in Barcelona

MENCIÓ DEL JURAT
Producte: Consola de control aéreo
Dissenyador: Guido Charosky 
Empresa: INDRA
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MEDALLA ADI D'OR
Projecte: Xai
Dissenyador: Genís Senén Gilabert
Escola: ESDI, Escola Superior de Disseny
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MEDALLA ADI DE BRONZE
Projecte: Sardines
Dissenyador: Estel Alcaraz Sancerni
Escola: Escola Municipal d’Art de Terrassa

MEDALLA ADI DE PLATA
Projecte: Areniscos
Dissenyador: Víctor Castanera Peregrín
Escola: Elisava, Escola Superior de Disseny
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Juliol
Dilluns 1, 20 h
Tertúlia
ARQUIN-FAD

30 + 30 amb Jorge 
Wagensberg i 
Josep Bohigas: «La 
museïtzació de les 
idees»

El FADfest acull una nova edició 
de 30 + 30, el cicle de trobades 
organitzades per l’ARQUINFAD 
periòdicament i que recuperen 
l’esperit de les tertúlies dels cafès en 
fomentar l’intercanvi d’opinions entre 
professionals. En aquesta ocasió, els 
convidats són el divulgador científic 
Jorge Wagensberg i l’arquitecte 
Josep Bohigas, i el títol de la trobada 
és «La museïtzació de les idees».

Disseny Hub Barcelona

Dilluns 1, 21 h
Premis
FAD

Lliurament dels 
Premis FAD 
Sebastià Gasch

38a edició dels premis FAD Sebastià 
Gasch, els guardons organitzats pel 
FAD que reconeixen les actuacions 
parateatrals més destacades de la 
temporada, així com també totes 
aquelles persones que proposen 
mirades diferents i innovadores al 
món de l’espectacle. Un espai per 
a la creació sense límits que cada 
any indaga en la relació entre les arts 
escèniques i el disseny.

Els premis d’enguany es lliuren en una 
cerimònia gratuïta i oberta al públic 
que té lloc al Disseny Hub Barcelona, 
en el marc de la programació del 
FADfest. Presenten l’acte Joaquim 
Noguero i Josep Pedrals. 

El jurat d’aquesta edició està format 
per Joaquim Armengol, Jordi 
Colominas, Isabel López, Xavier 
Marcé, Joaquim Noguero i Margarida 
Troguet, que atorguen els premis 
següents:

Premi FAD Sebastià Gasch: 
-Conjuntament, el coreògraf Marcos 
Morau, el dramaturg Pablo Gisbert i 
el teòric i dramaturg Roberto Fratini 

-El cielo de los tristes, de Los 
Corderos.sc

Premis d’honor: 
-El pianista i compositor Jordi 
Sabatés  
-La Zaranda, Teatro Inestable de 
Andalucía la Baja

Aplaudiments:
-L’exposició «Paral·lel 1894–1939», 
comissariada pel director escènic 
Xavier Albertí i pel periodista Eduard 
Molner
-L’espectacle Pugilatus, d’Escarlata 
Circus
-La bailaora Manuela Carrasco
-L’espectacle Sé de un lugar 

Aplaudiments a les creacions 
emergents: 
-La companyia Psirc
-El creador Jordi Galí 

Aplaudiment Internacional Joan 
Germán Shroeder:
-L’espectacle Press, de Pierre Rigal

Disseny Hub Barcelona. Amb el 
suport de: Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya i 
Institut de Cultura de l’Ajuntament de 
Barcelona
Hi col·labora: Moritz
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Dimarts 2, 18.30 h
Projecció
FAD

Cicle Disseny i 
Cinema: Urbanized

Més de la meitat de la població 
mundial viu actualment en àrees 
urbanes i s’estima que un 75 % 
ho farà l’any 2050. Però mentre 
algunes ciutats experimenten un 
creixement explosiu, d’altres s’estan 
contraient. Els desafiaments per 
equilibrar habitatge, mobilitat, 
espai públic, compromís cívic, 
desenvolupament econòmic i 
polítiques mediambientals s’estan 
convertint en una preocupació 
universal. Urbanized (Gary Hustwit, 
2011) és un documental sobre el 
disseny de les ciutats, centrat en 
els problemes i les estratègies, que 
presenta les opinions d’alguns dels 
grans arquitectes, planificadors, 
legisladors, constructors i pensadors 
a escala mundial.

Filmoteca de Catalunya (Pl. de 
Salvador Seguí, 1–9)

Dimarts 2, 20 h
Premis
A-FAD

Lliurament dels 
Premis ArtFAD d’art 
i artesania

Un any més, l’Associació d’Artistes 
i Artesans del FAD (A-FAD) lliura 
els Premis ArtFAD d’art i artesania 
contemporània. Aquests guardons, 
que enguany celebren la setena 
edició, tenen l’objectiu d’estimular la 
investigació, la creació i l’excel·lència 
en el camp dels oficis d’art.

El jurat d’enguany estava format 
per l’artista plàstic Francesc 
Torres, el galerista Carles Taché, el 
dissenyador Martín Ruiz de Azúa, 
Francesc Navarro, director de Llotja, 
Escola Superior de Disseny i Art, i 
Magda Polo, doctora en filosofia de 
l’art i presidenta de l’A-FAD.

La sèrie de fotografies Horts, de 
l’artista Victòria Campillo, va ser 
escollida com a obra guanyadora del 
premi ARTFAD d’Or, en la categoria 
Professional.

El premi ARTFAD de Plata es va 

atorgar a l’obra Haiku Tea Dress, de 
l’artista Cynthia Fusillo. 

Finalment, el premi ARTFAD 
d’Estudiants es va atorgar a 
Mireia Coromina Portas, per l’obra 
«Garrotxa», de la sèrie Horitzons 
d’estar.

Disseny Hub Barcelona. Amb el 
suport de: Consorci de Comerç, 
Artesania i Moda de Catalunya 
(CCAM). Hi col·laboren: Bonart, La 
Tache i Oficio y Arte

Dimecres 3, 18.30 h
Projecció
FAD

Cicle Disseny 
i Cinema: Sign 
Painters

Fins no fa gaire, els aparadors, els 
murals, les pancartes, els cartells, 
les  tanques publicitàries i fins i tot 
els senyals de trànsit es retolaven 
a mà, amb pinzell i pintura. La 
tecnologia, però, ha envaït el sector 
i ha dibuixat un nou panorama 
monopolitzat per les lletres de vinil 
encunyat i les impressores d’injecció 
de tinta. Avui vivim una certa 

renaixença i un retorn a la manualitat 
de l’ofici. El documental Sign 
Painters (2013, Faythe Levine i Sam 
Macon) ens presenta aquesta nova 
retroavantguarda, integrada tant per 
joves com per veterans.

Filmoteca de Catalunya (Pl. de 
Salvador Seguí, 1–9)

Dimecres 3, 19.30 h
Conferències
ADI-FAD

The making 
of… especial 
Reedicions

Dissenyadors i empreses 
productores, units per un projecte, 
expliquen el procés del seu disseny, 
des de la concepció fins a la 
comercialització. Una sessió especial 
de The making of... dedicada a la 
reedició de productes: objectes que 
han estat dissenyats fa anys però 
que, per diversos motius, han estat 
temporalment apartats del circuit 
comercial. Ara, una empresa aposta 
per ells i els dóna una segona vida.

Disseny Hub Barcelona

Dijous 4, 9.30 h
Jornada
FAD

Rock Paper Píxel

Com es pot parlar sobre una 
disciplina física i intangible alhora 
com és el disseny en un entorn 
comunicatiu cada cop més híbrid? 
Quins nous formats, serveis i 
models de negoci estan apareixent? 
Bloguers, revistes i mitjans en línia, 
tant locals com internacionals, 
contrasten els seus punts de vista a 
Rock Paper Píxel, la primera jornada 
de comunicació sobre disseny.

A la jornada hi són presents mitjans 
com Yorokobu, Gestalten, Huffington 
Post, Gràffica o Diario Design i 
ponents internacionals com Lee 
Carpenter Johnson, director de 
mitjans digitals de Not Just A Label 
(NJAL); Andrew Losowsky (The 
Huffington Post), editor i expert en 
comunicació i disseny editorial, i 
Sven Ehmann, director creatiu de 
Gestalten, una editorial de culte que 
té més de 400 títols sobre disseny, 
art i arquitectura. 

Disseny Hub Barcelona

Dijous 4, 16 h
Taller
FAD

Taller d’Adobe: 
novetats Creative 
Cloud i creació 
d’Apps

Adobe impartirà un taller durant 
la jornada de comunicació 
sobre disseny Rock Paper Pixel, 
organitzada en el marc del FADfest. 
El taller dura una hora i mitja i 
té dues parts. A la primera es 
presentaran les últimes novetats de 
les aplicacions d’Adobe Creative 
Cloud, incloent-hi el nou Adobe 
Photoshop CC, Adobe Illustrator CC, 
Adobe Muse CC o Adobe InDesign 
CC, entre d’altres, a més de serveis 
de col·laboració, emmagatzematge i 
sincronització en línia disponibles per 
als professionals creatius, així com la 
recent integració amb Behance. A la 
segona part es farà una demostració 
pràctica pas a pas per aprendre a 
crear apps i es repassaran les bones 
pràctiques en la publicació digital.

Disseny Hub Barcelona
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Dijous 4, 21 h
Premis
ADG-FAD

Nit Laus & Festa 
Laus

Sota el lema La febre de l’or, 
l’Associació de Directors d’Art 
i Dissenyadors Gràfics del FAD 
(ADG-FAD) lliura els Premis Laus 
de disseny gràfic i comunicació 
visual en la 43a edició del certamen. 
El lliurament dels Premis Laus té 
lloc, com en cada edició, durant 
la Nit Laus, una celebració del 
grafisme que serveix com a punt de 
trobada per a gairebé un miler de 
professionals del sector i que s’ha 
convertit en una referència essencial 
per conèixer les propostes creatives 
més rellevants de l’any. 

Disseny gràfic

Títol: Identitat corporativa de l’Escola 
Eina
Autor: Clase bcn
Client: Eina, Centre Universitari de 
Disseny i Art
Agència/estudi: Clase bcn
Subcategoria: Identitat corporativa 
de mitjana i gran empresa

Web i mitjans digitals
Títol: Polowers by Volkswagen
Autor: DDB España
Client: VAESA / Volkswagen
Agència/estudi: DDB ESPAÑA
Subcategoria: Xarxes socials

Creativitat publicitària

Títol: Minera. Festival Internacional 
del Cante de las Minas
Autor: Jorge Martínez
Client: Festival Internacional del 
Cante de las Minas
Agència/estudi: Germinal 
Comunicación 
Subcategoria: Comunicació o 
màrqueting directe

Audiovisuals

Títol: Minera. Festival Internacional 
del Cante de las Minas
Autor: Jorge Martínez
Client: Festival Internacional del 
Cante de las Minas
Agència/estudi: Germinal 
Comunicación 
Subcategoria: Audiovisuals

Empreses i entitats

Títol: Teixidors

Autors: Aurora Polo, Borja 
Garmendia, Pensando en blanco
Empresa: Teixidors

Entitats

Títol: Médicos sin Fronteras
Agència/estudi: Manual de estilo: 
Estudio Diego Feijóo; Aplicaciones: 
Estudio Diego Feijóo, Emmanuelle-
Clara Julia, Ana Domínguez, 
Lamosca, Germinal, Lagranja
Empresa: Médicos sin Fronteras
Escola: IDEP Barcelona

Estudiants

Títol: Tipográficos
Autor: Clara Prieto
Escola: Escuela de Arte 10
Subcategoria: Web i mitjans 
audiovisuals

Disseny Hub Barcelona

Dijous 4
Concurs públic
FAD

Novena 
convocatòria de 
Racons Públics: 

mur de Can 
Peguera a Nou 
Barris

El racó proposat per a la novena 
convocatòria de la tercera edició del 
concurs Racons Públics a Barcelona 
és el mur de Can Peguera, a Nou 
Barris. Es tracta d’una proposta 
d’intervenció delicada, en la qual 
s’han de considerar diversos 
factors importants: les qüestions 
pràctiques, el pes de la història, les 
iniciatives dels veïns i les exigències 
de continuïtat i neutralitat de 
l’espai públic. El repte d’aquesta 
convocatòria és descobrir qualitats 
i potencials ocults en un element 
limítrof, una construcció centenària 
que funciona com una frontera 
urbana, per tal de millorar el final del 
barri, així com la seva relació amb 
els equipaments de la part alta i amb 
el parc del Turó de la Peira. 

Amb el suport de: Àrea Metropolitana 
de Barcelona, Ajuntament de 
Barcelona, Diputació de Barcelona, 
El Periódico i Sapic

05–06/07
Congrés
FAD

Congrés 
Internacional Open 
Design / Shared 
Creativity 2013

El FAD organitza, en el marc de la 
tercera edició del FADfest, el segon 
congrés Open Design / Shared 
Creativity. Aquest congrés busca 
compartir i debatre amb la comunitat 
del disseny el panorama d’obertura 
i d’intercanvi sorgit arran de la 
maduresa de les tecnologies digitals, 
les xarxes socials i l’emergència 
de la cultura lliure i l’economia 
col·laborativa. El programa reuneix 
un grup excepcional de ponents, 
plataformes i pràctiques que estan 
revolucionant els procediments 
habituals del disseny en totes les 
seves disciplines i expressions, com 
Ezio Manzini, un dels principals 
experts mundials en disseny 
sostenible; David Cuartielles, 
cofundador del projecte Arduino; 
Daniel Charny, cofundador del 
projecte creatiu i social Fixperts; 
Sam Muirhead, realitzador 

neozelandès que està documentant 
un any de vida en codi obert, Year 
of Open Source, i Cecilia Palmer, 
dissenyadora de la marca de roba de 
codi obert Pamoyo.

Disseny Hub Barcelona 

Dilluns 8, 17 h
Networking
MODA-FAD

Speed Networking 
Talent T Project

En el marc de la 35a edició del 
MODAFAD i en forma d’avançament 
de la desfilada del dijous dia 
11, MODA-FAD presenta un 
nou instrument de suport als 
dissenyadors de moda emergents. 
Es tracta de l’Speed Networking 
Talent T Project, una sessió en la 
qual trenta joves talents seleccionats 
pels deu centres de moda més 
importants de la ciutat (Bau, ICM, 
Esdi, Escola de la Dona, Elisava, 
Fdmoda, Guerrero, Idep, IED-
barcelona i Llotja de Barcelona) 
tenen l’oportunitat de presentar les 
seves creacions davant de diversos 
responsables de recursos humans 
del sector de la moda. La identitat 



116

Memòria 2013

117

Memòria 2013

d’aquests romandrà oculta fins al 
final. Aquesta iniciativa vol ajudar els 
estudiants a potenciar el millor de 
la seva feina, alhora que els ofereix 
un primer contacte real amb el món 
empresarial.

Disseny Hub Barcelona
Dilluns 8, 19 h
Conferència
FAD

Presentació del 
projecte guanyador 
del Premi City to 
City Barcelona 
FAD Award 2013: 
Stalled Spaces de 
Glasgow

Arribats des de Glasgow, la 
ciutat guanyadora del City to City 
Barcelona FAD Award 2013, els 
responsables dels Stalled Spaces 
expliquen els detalls d’aquesta 
iniciativa, que té com a finalitat 
dotar d’usos temporals les 
zones abandonades de la ciutat 
escocesa per convertir-les en un 
conjunt d’espais gestionats per a 
la comunitat i afavorir el procés de 

revitalització urbana. El projecte 
forma part del Glasgow Open Space 
Strategy, un programa impulsat en el 
marc de l’Strategic Plan 2012–2017, 
que busca activar l’economia i 
afavorir la vitalitat de la ciutadania.

Disseny Hub Barcelona

Dilluns 8, 20 h
Xerrada / networking

¡Lo creas o no!
Love Mondays 
BCN: Obert 
24/365. Venda de 
productes a través 
d’Internet

Love Mondays tanca la temporada 
amb una ponència sobre el comerç 
electrònic a càrrec de Xavier Claveria 
i Juan Pablo Alberca, ideòlegs i 
fundadors de SantaFixie, un negoci 
pioner en la venda de bicicletes 
de pinyó fix a escala nacional i 
internacional. La xerrada aporta les 
eines essencials per a la construcció 
d’una botiga en línia. La cita s’adreça 
a emprenedors d’indústries culturals 
i creatives i inclou una xerrada de 

45 minuts seguida d’una hora de 
networking.

Disseny Hub 
Barcelona
Amb el suport de: FAD

Dimarts 9, 18.30 h
Projecció
FAD

Cicle Disseny i 
Cinema: Between 
the folds

Between the folds (Vanessa Gould, 
2008) narra les històries de deu 
talentosos artistes, matemàtics, 
teòrics i científics que van decidir 
abandonar les seves carreres 
per dedicar-se a l’origami o l’art 
de plegar paper. El documental 
s’endinsa en la seva vida per 
revelar-nos els secrets d’aquests 
personatges extraordinaris que 
reinventen un art mil·lenari mitjançant 
l’enginy i la creativitat.

Filmoteca de Catalunya (Pl. de 
Salvador Seguí, 1–9. Barcelona)

Dimarts 9, 19 h
Premis
FAD

Lliurament del 
City to City 
Barcelona FAD 
Award i ponència 
inaugural a càrrec 
de Pier Giorgio 
Oliveti

Quarta edició del City to City 
Barcelona FAD Award, premi 
internacional que reconeix anualment 
des de Barcelona processos urbans 
que han suposat transformacions 
de ciutats d’arreu del món. Enguany, 
el premi re cau en la ciutat de 
Glasgow per Stalled Spaces, una 
iniciativa impulsada en el marc del 
programa Glasgow Open Space 
Strategy, que té com a finalitat la 
recuperació de zones abandonades 
de la ciutat i afavorir, així, el procés 
de revitalització urbana. L’acte, que 
un any més té lloc al Saló de Cent 
de l’Ajuntament de Barcelona, és 
presidit per l’alcalde de Barcelona. 
La ponència inaugural és a càrrec 
de Pier Giorgio Oliveti, director de 

Cittaslow International i especialista 
en el desenvolupament sostenible de 
les ciutats.

Saló de Cent de l’Ajuntament de 
Barcelona

Dimecres 10, 18.30 h
Projecció
FAD

Cicle Disseny 
i Cinema: The 
Angels’ Share

The Angels’ Share és la tragicòmica 
història d’un jove escocès que s’ha 
deslliurat d’una pena de presó i 
acaba de ser pare. Aclaparat pel 
moment, promet que el seu fill 
no correrà la mateixa sort que ell. 
Aquest canvi de rumb comença 
quan ell i els seus amics de treballs 
comunitaris visiten una destil·leria 
de whisky... Rodada en escenaris 
urbans i naturals de Glasgow, 
aquesta pel·lícula (guanyadora 
del premi del jurat al Festival de 
Cannes 2012) es programa amb 
motiu del reconeixement de la ciutat 
de Glasgow amb el City to City 
Barcelona FAD Award 2013.

Filmoteca de Catalunya (Pl. de 
Salvador Seguí, 1–9. Barcelona)

Dijous 11, 20 h
Premis
ARQUIN-FAD

Lliurament dels 
Premis FAD 
d’Arquitectura i 
Interiorisme

55a edició dels premis més longeus 
d’arquitectura del país: els Premis 
FAD d’Arquitectura i Interiorisme. 
Organitzats per l’ARQUIN-FAD, 
aquests guardons són l’autèntic 
baròmetre de l’excel·lència de 
l’arquitectura a la Península. Van 
néixer per impulsar els corrents 
d’avantguarda i avui mantenen el 
seu compromís de fomentar els 
principals valors de l’arquitectura i 
l’interiorisme que demana l’actual 
realitat sociocultural.

El jurat de la 55a edició dels Premis 
FAD, presidit per l'arquitecte Dani 
Freixes i amb els vocals Eulàlia Aran, 
Jordi Farrando, Eva Prats, Nuno 
Sampaio i Maier Vélez, va decidir 
atorgar els premis següents:
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Premis FAD d’Arquitectura 2013 
(dos premiats):

Espai transmissor del túmul/dolmen 
megalític de Seró (2.800 aC), Artesa 
de Segre, Lleida. 2007–2012 

Autor: Toni Gironès Saderra, 
arquitecte 
Col·laborador: Dani Rebugent, 
arquitecte (Estudi d’Arquitectura Toni 
Gironès)
Aparellador: Brufau i Cusó, SLP
Enginyers: Boma Inpasa, SLP 
(estructura-edificació), Estudi XV, 
SCP (estructura-rampa), Oriol Vidal 
Ingeniería, SLP (instal·lacions)

Escola Básica e Secundária de Sever 
do Vouga (Portugal)
Autor: Pedro Domingos, arquitecte 
(Pedro Domingos Arquitectos)
Aparellador: Pedro Domingos
Enginyer: Fernando Rodrigues
    
Premi FAD d’Interiorisme 2013

Giardinetto, Barcelona
Autors: Ivan Pomés Leiz, Max 
Llamazares Viaña, arquitectes 
(Llamazares Pomés Arquitectura)

Premi FAD de Ciutat i Paisatge 2013

Espai Públic Teatre La Lira de Ripoll 
(Girona)
Autors: Rafael Aranda, Carme Pigem, 
Ramon Vilalta, arquitectes (RCR 
Aranda Pigem Vilalta Arquitectes, 
SLP)
Joan Puigcorbé, arquitecte
Aparellador: RCR: M. Ortega
Enginyer: Blázquez-Guanter 
Arquitectes

Premi FAD d’Intervencions 
Efímeres 2013:

Factoria i Magatzem dels Reis Mags 
a Fabra i Coats (Barcelona)
Autor: Xevi Bayona, arquitecte

Enguany, als 55 Premis FAD 
d’Arquitectura i Interiorisme s’hi ha 
presentat un total de 401 obres, 
de les quals 229 corresponen a la 
categoria d’Arquitectura, 81 a la 
d’Interiorisme, 22 a la de Ciutat i 
Paisatge, 69 a la d’Intervencions 
Efímeres i 40 a la de Pensament i 
Crítica. L’abast territorial dels Premis 
FAD és la península Ibèrica.

Premis d’Opinió:
 
El públic reunit ahir al Disseny Hub 
Barcelona va poder votar els seus 

projectes preferits de cadascuna 
de les categories. Del resultat de la 
votació van sortir els guanyadors 
dels Premis FAD d’Opinió, que es 
van atorgar a: 

Arquitectura: 

Espai Transmissor del Túmul/Dolmen 
Megalític de Seró (2.800 aC), Artesa 
de Segre, Lleida. 2007–2012
 
Autor: Toni Gironès Saderra, 
arquitecte 
(Estudi d’Arquitectura Toni Gironès)
Aparellador: Brufau i Cusó, SLP
Enginyer: Estudi XV (Xavier Saura)
Fotògrafs: Aitor Estévez, Antonio 
Cayuelas, Toni Gironès

Interiorisme:

Reforma adequació d’habitatge 
estudi. Bruniquer, 23 bxs. 
Barcelona  
Autora: Anna Puigjaner, arquitecta
Fotògraf: José Hevia

Ciutat i Paisatge:

Adequació del jaciment romà de Can 
Tacó / segle XII aC. A «Els Turons 
de les Tres Creus», Turó d’en Roina, 

Montornès del Vallès – Montmeló 
(Barcelona)
Autor: Toni Gironès Saderra, 
arquitecte   
(Estudi d’Arquitectura Toni Gironès)
Aparellador: Brufau i Cusó, SLP
Enginyer: Boma Impasa
Fotògraf: Aitor Estévez, Des de Dalt 
Fotografia Aèria

Intervencions efímeres:

Factoria i Magatzem dels Reis Mags 
a Fabra i Coats, (Barcelona)
Autor: Xevi Bayona, arquitecte
Fotògraf: Xevi Bayona

Premi FAD de Pensament i 
Crítica 2013

Els Premis FAD d’Arquitectura 
i Interiorisme també tenen una 
categoria de Pensament i Crítica, la 
resolució de la qual es va donar a 
conèixer el mes de maig. El jurat de 
l’edició 2013 del Premi Pensament 
i Crítica, format per Xavier Monteys 
(president), Ethel Baraona i Guillermo 
López (vocals), va decidir atorgar el 
premi a les obres següents:

Estrategias operativas en 
arquitectura. Técnicas de proyecto 

de Price a Koolhaas (Autors: Jacobo 
García i Germán Vázquez / Edició: 
Nobuko)
El jardín en movimiento (Autor: Gilles 
Clément / Edició: Gustavo Gili)
Plan Poché (Autor: Raúl Castellanos 
Gómez / Edició: Fundación Caja de 
Arquitectos)

Disseny Hub Barcelona

Dijous 11, 21.15 h
Desfilada / premis
MODA-FAD

MODAFAD Fashion 
Awards. Desfilada 
The Best Fashion 
T_Projects 2013

35a edició del MODAFAD, un 
esdeveniment de referència en 
l’àmbit de la moda que consisteix 
en una passarel·la de dissenyadors 
de moda emergents i el lliurament 
dels premis organitzats per MODA-
FAD. Els  seleccionats que desfilen 
són els creadors del Projecte T, una 
selecció de les millors tesines de 
final de carrera dels estudiants de 
les escoles de disseny de tot el país. 
D’aquesta desfilada col·lectiva, en 

surten els guanyadors dels premis 
MODAFAD, que tindran l’oportunitat 
de presentar una col·lecció en 
la propera edició del MODAFAD 
i de presentar el seu treball en 
plataformes com el 080.

Un jurat format per Robert Cavell-
Clarke (Not Just a Label), Carole 
Touati (Lelook), Iñigo Guzmán 
(Recruiter Inditex), Brianda Fitz 
James Stuart (Planet Palmer) i 
Ricardo Andrez (Designer), va decidir 
premiar els dissenyadors següents 
d’entre els 21 participants:

Premi MODAFAD al Millor 
Dissenyador: 
Guillem Rodríguez, de l’escola Bau

Premi MODAFAD a la Millor 
Col·lecció: 
Masha Novikova, d’IED Barcelona

Menció especial: 
Aitor Martínez, d’FD Moda

Premi MODAFAD a la Millor Model 
Emergent: 
Mariona Borrell (Agència 5th Avenue)

Els 10 finalistes van ser: Sara 
Manzaneda (Llotja), Andra Andaric 
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(IED Barcelona), Masha Novikova 
(IED Barcelona), Adriana Amargós 
(IDEP), Tea Sirbildze (ESDI), Marta 
Giralt (ESDI), Joana Poulostrou (FD 
Moda), Aitor Martínez (FD Moda), 
Amaia Sáez de Buruaga (FD Moda) i 
Guillem Rodríguez (Bau).

Disseny Hub Barcelona 

Dijous 11, 22 h
Festa de cloenda
FAD

Festa de cloenda 
del FADfest i del 
Barcelona Design 
Festival. Gran 
revetlla del disseny

Els professionals del disseny i 
l’arquitectura, els assistents a les 
activitats del festival i totes les 
persones interessades en el món del 
disseny es reuneixen en el marc de 
la gran festa de cloenda del FADfest 
i el Barcelona Design Festival per 
celebrar el final d’aquesta tercera 
edició. Si durant el FADfest cada 
sector ha tingut la seva jornada 
particular, aquesta és l’autèntica 
festa pluridisciplinària.

Disseny Hub Barcelona

Dilluns 15
Debat en línia
FAD

FAD. Xarxes 
d’Opinió estrena 
tema: «La bicicleta 
a Barcelona»

Xarxes d’Opinió, el projecte de 
debat en línia del FAD enceta un nou 
tema que duu per títol «La bicicleta 
a Barcelona». La bicicleta està 
de moda, sí, però aquest mitjà de 
transport ha arribat per quedar-se i 
cal repensar les ciutats per adaptar-
les a aquesta realitat creixent. Com 
sempre, FAD. Xarxes d’Opinió posa 
a la disposició de totes aquelles 
persones interessades les reflexions 
dels principals professionals i dels 
experts en la matèria, com Ot Pi, 
exmembre de l’Intergrup de Suport 
a la Bicicleta del Parlament de 
Catalunya i dotze vegades campió 
del món del Biketrial; Curro Claret, 
dissenyador industrial autor del 
separador de carril bici Zebra; Maria 
Buhigas, arquitecta i urbanista; 
Albert García, membre d’Amics de la 

Bici; Francesc Magrinyà, urbanista 
i enginyer de camins; Adrià Gomila, 
director de Serveis de Mobilitat de 
l’Ajuntament de Barcelona; Xavier 
Ruestes, director de Programes 
de la Fundació RACC, o Xavier 
Coromines, secretari tècnic de la 
Xarxa de Ciutats per la Bicicleta; 
entre molts d’altres.

Dilluns 15, 17.30 h
Assemblea
ARQUIN-FAD

Assemblea 
ordinària de 
l’ARQUIN-FAD

Un any més, l’ARQUIN-FAD convoca 
tots els seus socis a l’assemblea 
ordinària de l’associació. L’ordre 
del dia inclou la lectura i aprovació 
de l’acta de l’assemblea ordinària 
anterior (16 de juliol de 2012); la 
presentació de la nova candidatura 
de la Junta Directiva; la presentació 
de la memòria d’activitats del 
2012; la presentació i aprovació del 
pressupost d’ingressos i despeses 
per al 2013 i, finalment, el torn de 
precs i preguntes.

Auditori del FAD

Dilluns 15, 19.30 h
Conferència
ARQUIN-FAD

Ara Crítica, amb 
Josep Maria 
Montaner: 
«Repensar la crítica 
d’arquitectura. De 
l’edat d’or al nou 
pragmatisme»

La segona etapa del cicle de 
conferències Ara Arquitectura pretén 
mostrar una visió de l’arquitectura 
catalana contemporània a través de 
l’opinió de sis crítics d’arquitectura 
de reconegut prestigi al nostre 
país. El punt de partida d’aquestes 
sessions, titulades Ara Crítica, és el 
mateix per a cada crític convidat, a 
qui es demana que faci una reflexió 
sobre «l’estat de la qüestió», és a 
dir, una anàlisi transversal del punt 
on, al seu parer, es troba actualment 
l’arquitectura catalana. La ponència 
de Josep Maria Montaner, el segon 
convidat del cicle, durà per títol 
«Repensar la crítica d’arquitectura. 
De l’edat d’or al nou pragmatisme».

Trespa Barcelona Design Centre 
(Ribera, 5. Barcelona)

Dilluns 15
Signatura
ARQUIN-FAD

Signatura del 
conveni de 
col·laboració 
ARQUIN-FAD i 
Laufen 

Sílvia Farriol, presidenta d’ARQUIN-
FAD, i Piotr Koszek, conseller delegat 
de l’empresa Laufen, van signar un 
conveni de col·laboració mútua. 
Aquesta signatura estableix Laufen 
com a empresa col·laboradora 
d’ARQUIN-FAD en totes les activitats 
que porti a terme l’actual junta. 

Dijous 18, 20 h
Projecció / debat
ARQUIN-FAD

Arquitectura i 
Natura: Le mépris, 
de Jean-Luc 
Godard

L’arquitecte italià Daniele Porretta, 
autor de nombrosos articles sobre 
la destrucció urbana i l’urbanisme 
de les ciutats, és l’encarregat de 
presentar aquesta nova sessió 
del cicle Arquitectura i Natura, 
organitzat per l’ARQUIN-FAD amb 
la col·laboració de la Filmoteca de 
Catalunya amb l’objectiu d’explorar 
les relacions entre l’arquitectura i la 
natura a través de diverses obres 
cinematogràfiques. A Le mépris (El 
menyspreu), un film protagonitzat 
en gran manera per la residència de 
l’escriptor Curzio Malaparte a Capri, 
Jean-Luc Godard reflexiona sobre 
l’home i el cinema en un film que el 
mateix director explica com «una 
història on la gent es mira i es jutja a 
si mateixa i, alhora, és contemplada i 
jutjada pel cinema, aquí personificat 
per Fritz Lang, que s’interpreta 
a si mateix i que representa la 
consciència i l’honestedat del film».

Sala Chomón. Filmoteca de 
Catalunya (Pl. de Salvador Seguí, 
1–9. Barcelona)
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Divendres 19, 19.30 h
Conferència

AA School of 
Architecture
Archi/tech/e/
nologies amb Enric 
Ruiz-Geli 

El FAD acull la conferència d’Enric 
Ruiz-Geli en el marc del cicle de 
conferències Archi/tech/e/nologies, 
que té com a objectiu divulgar 
l’arquitectura, una disciplina que, 
igual que l’enologia, pot ser entesa 
des dels processos i la tècnica 
sota una òptica científica. Les 
sessions estan vinculades al taller 
internacional d’arquitectura Bodega–
Enological Metabolism, de l’AA 
Visiting School Barcelona, organitzat 
per l’AA School of Architecture, 
de l’Architectural Association de 
Londres, que per primer cop es 
trasllada a la ciutat de Barcelona.

Auditori del FAD
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Premis d'honor:
- El pianista i compositor Jordi Sabatés

Premi FAD Sebastià Gasch:
- El cielo de los tristes, de Los Corderos.sc
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Premis d'honor:
- La Zaranda, Teatro Inestable de Andalucía la Baja

Aplaudiment Internacional Joan Germán Shroeder :
- El espectáculo Press, de Pierre Rigal
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Aplaudiment:
- La exposición «Paralelo 1894–1939», 
comisariada por el director escénico 
Xavier Albertí y por el periodista Eduard Molner 

Aplaudiment:
- El espectáculo Pugilatus, de Escarlata Circus
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Aplaudiment:
- La bailaora Manuela Carrasco

Aplaudiment:
- El espectáculo Sé de un lugar
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Aplaudiment a les creacions emergents:
- La compañía Psirc

Aplaudiment a les creacions emergents:
- El creador Jordi Galí
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PREMI ART-FAD D'ORO:
Huertos, de Victoria Campillo

PREMI ART-FAD DE PLATA:
Haiku, Tea Dress, de Cynthia Fusillo
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PREMI ART-FAD ESTUDIANTS:
Garrotxa, de la serie Horitzonsd'Estar, de Mireia Coromina
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"Design and Advanced Materials as a 
Driver of European Innovation. 20 x 20 Sketcha Kucha 
Symposium Barcelona" Congrès Internacional Open Design / Shared Creativity 2013
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Nit Laus Nit Laus
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GRAND LAUS
Disseny gràfic
Títol: Identidad corporativa de la Escuela Eina
Autor: Clase bcn
Client: Eina, Centre Universitari de Disseny i Art
Agència/estudi: Clase bcn
Subcategoria: Identitat corporativa de mitjana i gran empresa

GRAND LAUS
Web i mitjans digitals
Títol: Polowers by Volkswagen
Autor: DDB España
Client: VAESA / Volkswagen
Agència/estudi: DDB ESPAÑA
Subcategoria: Xarxes socials
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GRAN LAUS
Creatividad publicitaria
y Audiovisuales:
Título: Minera. Festival Internacional del Cante de las Minas
Autor: Jorge Martínez
Cliente: Festival Internacional del Cante de las Minas
Agencia/estudio: Germinal Comunicación 
Subcategoría: Comunicación o marketing directo

GRAN LAUS
Empresas y entidades
Título: Teixidors
Autores: Aurora Polo, Borja Garmendia, Pensando en blanco
Empresa: Teixidors 
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GRAND LAUS
Entitats
Títol: Médicos sin Fronteras
Agència/estudi: Manual de estilo: Estudio Diego Feijóo; Aplicaciones: Estudio Diego Feijóo, Emmanuelle-
Clara Julia, Ana Domínguez, Lamosca, Germinal, Lagranja
Empresa: Médicos sin Fronteras
Escola: IDEP Barcelona

GRAND LAUS
Estudiants
Títol: Tipográficos
Autor: Clara Prieto
Escola: Escuela de Arte 10
Subcategoria: Web i mitjans audiovisuals
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Projecte guanyador del Premi City to City Barcelona FAD Award 2013: 
Stalled Spaces de Glasgow
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Mención del Jurado Premi City to City Barcelona FAD Award 2013: 
Farmers of Home, Ciutat del Cap.

MEnció del Jurat Premio City to City Barcelona FAD Award 2013: 
Gestió d'aigues pluvials a Malmö
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Premis FAD d'Arquitectura 2013 i Premi FAD d'Opinió:
Espai transmisor del túmul/dolmen megalític de Seró (2.800 aC), 
Artesa de Segre, Lleida. 2007–2012
Autor: Toni Gironès Saderra, arquitecto 
Foto:  Aitor Estévez, Antonio Cayuelas, Toni Gironès

Premis FAD d'Arquitectura 2013 
Escola Bàsica de Secundària de Sever do Vouga (Portugal)
Autor: Pedro Domingos, arquitecto 
(Pedro Domingos Arquitectos)
Foto: Fernando Guerra
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Premi FAD d'Interiorismo 2013
Giardinetto, Barcelona
Autors: Ivan Pomés Leiz, Max Llamazares Viaña,
arquitectos (Llamazares Pomés Arquitectura)
Foto: Leopoldo Pomés, Montse Garriga.

Premi FAD de Ciutat i Paisatge 2013
Espai Públic Teatre La Lira de Ripoll (Girona)
Autors: Rafael Aranda, Carme Pigem, Ramon Vilalta, arquitectes (RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes, SLP)
Joan Puigcorbé, arquitecte
Foto: Eugeni Pons i Hisao Suzuki



156

Memòria 2013

157

Memòria 2013

Premi FAD d'Intervenciones Efímeres 2013 i Premi de l'Opinió:
Factoria i Magatzem dels Reis Mags a Fabra i Coats (Barcelona)
Autor: Xevi Bayona, arquitecto
Foto: Xevi Bayona
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Premi FAD d'Opiniò i Interiorisme:
Reforma adecuación de vivienda estudio. Bruniquer, 23 bjs. Barcelona 
Autora: Anna Puigjaner, arquitecta
Fotògrafo: José Hevia

Ciutat i paisatge:
Adecuació del jaciment romà de Can Tacó / siglo XII aC. 
A  «Els Turons de les Tres Creus», Turó d’en Roina, 
Montornès del Vallès – Montmeló (Barcelona)
Autor: Toni Gironès Saderra, arquitecto   
(Estudi d’Arquitectura Toni Gironès)
Enginyer: Boma Impasa
Fotògraf: Aitor Estévez, Des de Dalt Fotografia Aèria
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Premi MODAFAD al Millor Dissenyador: 
Guillem Rodríguez, de la escuela Bau

Premi MODAFAD a la Millor Colecció:
Masha Novikova, de IED Barcelona



162

Memòria 2013

163

Memòria 2013

Menció especial: 
Aitor Martínez, de FD Moda

Premio MODAFAD a la Millor Model Emergent: 
Mariona Borrell (Agència 5th Avenue)
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Setembre Dijous 5
Convocatòria
FAD

Desena 
convocatòria de 
Racons Públics 
2013: carrer de 
Parellada

El racó proposat per a la desena 
convocatòria de la tercera edició 
del concurs Racons Públics és el 
carrer de Parellada, al costat de 
la fàbrica Fabra i Coats. Es tracta 
d’una via sense sortida, de traçat 
recte i de 260 metres de longitud. 
En alguns dels seus trams ofereix un 
paisatge d’arquitectura suburbana, 
deteriorada i abandonada. En 
aquest carrer s’ubica un edifici de 
factura modernista, també una 
mica maltractat, que és la seu de 
les festes de Sant Antoni Abat de 
Sant Andreu de Palomar dels Tres 
Tombs. També hi ha alguns tallers 
d’automobilisme, magatzems de 
materials de construcció, uns quants 
locals tancats, l’escola bressol 
La Filadora i un accés directe a la 
fàbrica Fabra i Coats. El carrer de 
Parellada està situat en un entorn 

que viu grans transformacions. Es 
tracta, doncs, d’un lloc d’oportunitat: 
aprofitar la dinàmica de l’entorn 
en ple centre del districte de Sant 
Andreu és el repte d’aquesta 
convocatòria.

Hi col·laboren: Ajuntament de 
Barcelona, Diputació de Barcelona, 
Àrea Metropolitana de Barcelona, 
Sapic i El Periódico

Dilluns 16, 18.30 h
Inauguració expo
ADCE

Exposició dels 
guanyadors dels 
premis ADC*E 2013 
a Munic 

Amir Kassaei, president de l’ADC*E 
i director creatiu mundial de DDB, 
serà l’encarregat d’inaugurar 
l’exposició de treballs creatius de 
publicitat i disseny gràfic guardonats 
en l’edició passada dels premis 
europeus ADC*E 2013. Després del 
seu pas per Barcelona, la mostra, 
que incorpora 1 Grand Prix, 20 Ors, 
27 Plates i 116 Nominacions, es pot 
visitar fins al 27 de setembre a la 

ciutat alemanya. L’exposició viatjarà 
després a Tallinn (Estònia) i a altres 
ciutats europees. 

ProSiebenSat.1 Media AG 
(Medienallee 4. Unterfoehring, Munic)

Dijous 19, 18.30 h
Jornada
Roca

Generation 
Modification: quins 
materials utilitzaran 
els dissenyadors 
l’any 2050? 

Quins materials utilitzaran 
els dissenyadors l’any 2050? 
Dissenyadors com Jeongwon Ji, 
Sarat Babu, Carole Collet, Shamees 
Aden o Masami Lavault aventuren 
algunes possibles respostes a 
aquesta pregunta en el marc de 
la sessió Generation Modification, 
que té lloc al Roca London Gallery 
de la capital britànica. Aquests 
dissenyadors treballen a mig camí 
entre la biologia i la sintetització 
disseccionant i manipulant la 
natura fins que resulta impossible 
distingir entre el que és natural i 
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el que és artificial. La jornada està 
comissariada per Chris Lefteri, 
reconegut expert en materials i 
disseny i col·laborador del projecte 
DAMADEI. 

Roca London Gallery (Roca London 
Gallery Station Court. Townmead 
Road. London SW6 2py) 

Dijous 19, 20 h
Projecció / debat
ARQUIN-FAD

Arquitectura i 
Natura: Zerkalo, 
d’Andrei Tarkovski 

Torna el cicle Arquitectura i Natura, 
organitzat per l’ARQUIN-FAD amb 
la col·laboració de la Filmoteca 
de Catalunya. Pau Pedragosa, 
l’encarregat de presentar i conduir el 
debat sobre la pel·lícula d’aquesta 
setmana, Zerkalo (El mirall), d’Andrei 
Tarkovski, és l’autor d’un article 
on s’analitza la forma en què els 
elements naturals estan presents en 
aquest film. La presència d’aquests 
elements estaria subordinada a 
una noció especial de temps que 
Pedragosa anomena «temps de 
vida». L’obra de Tarkovski és una 

immersió en la subjectivitat del seu 
director i un exercici per intentar 
comprendre l’al·legoria del món. 

Sala Chomón. Filmoteca de 
Catalunya (Pl. de Salvador Seguí, 
1–9. Barcelona)

Dissabte 21, 10 h
Seminari
Materfad

«Els nous materials 
per a ús tèxtil»
 
Després de la sessió del mes 
de maig, dedicada als materials 
autoenduribles, Javier Peña 
condueix un nou seminari orientat 
a conèixer «Els nous materials per 
a ús tèxtil». El director científic de 
Materfad presenta als participants 
noves tipologies de materials amb 
àmplies possibilitats en el sector de 
la confecció tèxtil, com la fibra òptica 
o els materials adaptatius. En el 
seminari també hi ha un taller pràctic 
on es pot experimentar amb aquests 
materials. 

Centro Regional de Artesanía de 
Castilla y León (Valle de Arán, 7. 
Valladolid) 

Dimecres 25, 20 h
Xerrada
ADG-FAD

Chill Laus 
Barcelona: 
Laura Meseguer. 
«Aventures 
tipogràfiques» 

Fa anys que Laura Meseguer es 
dedica a la tipografia de forma 
integral: des del disseny de caràcters 
fins a l’ensenyament, passant 
per l’aplicació i la impressió. En 
un moment d’expansió i furor 
per aquesta disciplina, Meseguer 
proposa un Chill Laus participatiu. 
Respon preguntes, aborda diversos 
aspectes de la seva professió i 
també mostra exemples de projectes 
en els quals treballa actualment, 
alguns per encàrrec, i d’altres més 
propers a l’experimentació i el joc. 

Auditori del FAD. 
Hi col·labora: Estrella Damm

Dijous 26, 14 h
Simposi
Materfad

Ze Most 
Symposium 

Happy Materials (Praga) torna 
a reunir reconeguts experts en 
materials i disseny tèxtil per 
presentar els últims avenços en 
aquests dos àmbits. El programa 
de Ze Most Symposium inclou 
conferències a càrrec de reconeguts 
experts, com Elodie Ternaux, Chris 
Lefteri, Libena Rochova, Simona 
Rybakova i Shamees Aden. El 
simposi s’acompanya de l’exposició 
de tèxtils innovadors «Ze Most», 
presentada per primera vegada al 
centre Maison & Objet de París. 
L’esdeveniment és organitzat en el 
marc del projecte DAMADEI (Design 
and Advanced Materials As a Driver 
of European Innovation). 

Facultat d’Arquitectura, CTU 
(Thákurova 9, Praga)

Dijous 26, 19 h
Debat
FAD

«La bicicleta a 
Barcelona» 

Emmarcat dins del programa 
d’activitats de la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura, al 
debat «La bicicleta a Barcelona» 
hi participa Adrià Gomila, director 
de Serveis de Mobilitat de 
l’Ajuntament de Barcelona; Edu 
Sentís, coordinador de Modular-
Urbikes; Joan Valls, president del 
Bicicleta Club de Catalunya, i Maria 
Buhigas, arquitecta i urbanista. 
La moderadora és Teresa Rovira, 
arquitecta i membre de la Junta 
Directiva del FAD. El punt de partida 
i fil conductor d’aquest debat és la 
projecció d’un videoresum que recull 
les declaracions més destacades 
dels vint experts entrevistats per 
FAD. Xarxes d’Opinió, entre els quals 
figuren urbanistes, dissenyadors, 
arquitectes, representants del món 
associatiu, esportistes d’elit o 
responsables polítics. Per on han de 
circular les bicicletes? On cal situar 
i com s’ha de dissenyar el mobiliari 
urbà relacionat amb aquest mitjà de 

transport? Com es poden valorar 
el Bicing i el sistema de carrils bici 
a Barcelona? Fins a quin punt són 
importants i necessaris aspectes 
normatius com la matriculació, la 
contractació d’una assegurança o 
l’ús del casc per part dels ciclistes? 
Aquests són alguns dels interrogants 
plantejats als diversos entrevistats i 
que serveixen per articular el debat. 

Auditori del FAD 

Dilluns 30, 19.30 h
Conferència
ARQUIN-FAD

«Entre la nostàlgia 
i la farsa: crítica 
a la crítica 
d’arquitectura» 

Primera sessió de la temporada 
d’Ara Crítica, el cicle de conferències 
organitzat per l’ARQUIN-FAD 
amb l’objectiu de mostrar una 
visió de l’arquitectura catalana 
contemporània a través de l’opinió 
de sis crítics de reconegut prestigi. 
A cada crític convidat se li demana 
que faci una reflexió sobre «l’estat 
de la qüestió», és a dir, una anàlisi 
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transversal del punt on, al seu parer, 
es troba actualment l’arquitectura 
catalana. La ponència de Fredy 
Massad, el tercer convidat del 
cicle, du per títol «Entre la nostàlgia 
i la farsa: crítica a la crítica de 
arquitectura». 

Trespa Barcelona Design Centre 
(Ribera, 5. Barcelona)
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FAD. Xarxes d'Opinió_
«La bicicleta a Barcelona»
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Exposició dels guanyadors
dels premis ADC*E 2013 a Munich 

Chill Laus Barcelona:
Laura Meseguer. «Aventures tipogràfiques» 
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Octubre
Dimarts 1, 19 h
Inauguració expo
Institut Français 

Futura 

Durant el mes d’octubre l’Institut 
Français de Barcelona acull una 
exposició dedicada a la tipografia 
Futura. Creada per Paul Renner 
l’any 1927, aquesta font es basa en 
formes geomètriques i constitueix un 
exemple paradigmàtic de l’univers 
visual associat a la Bauhaus. La 
mostra s’acompanya d’una sèrie 
de conferències i taules rodones a 
càrrec de professionals i experts 
nacionals i internacionals. 

Institut Français (Moià, 8. Barcelona) 
Hi col·labora: ADG-FAD

Dijous 3
Trobada creativa
ADCE

Creative Express. 
El nou talent viatja 
en tren

El dijous 3 d’octubre, el tren d’alta 
velocitat de la companyia austríaca 
ÖBB, Creative Express, surt 

d’Innsbruck (Tirol) amb 21 joves 
creatius de tot Europa amb rumb a 
Viena. Sota el lema El tren guanya 
el carrer, aquests talents emergents 
treballen en idees innovadores i 
creatives per aconseguir que els 
automobilistes deixin la carretera i 
pugin al tren. Aquest és el primer 
taller europeu creatiu organitzat 
conjuntament entre l’Art Directors 
Club of Europe (ADC*E) i la companyia 
ferroviària ÖBB. Entre els joves 
viatgers hi ha copywritters, directors 
d’art, dissenyadors gràfics i directors 
d’art digitals. El jove dissenyador 
gràfic Ricard Marfà és el representant 
espanyol al Creative Express.

Dijous 3
Convocatòria
FAD

Onzena 
convocatòria de 
Racons Públics 
2013: pont de Can 
Zam 

El racó proposat per a l’onzena 
convocatòria de la tercera edició 
del concurs Racons Públics és una 
infraestructura viària important que 

fa d’unió entre la B-20 i el nus viari 
de la Trinitat: el pont de Can Zam, 
a Santa Coloma de Gramenet. Els 
baixos del pont estan situats en un 
punt crucial de comunicacions i en 
una zona que està adquirint una 
gran intensitat urbana. Es tracta d’un 
lloc fosc, humit i una mica inhòspit. 
Aquest espai brinda l’oportunitat de 
beneficiar-se d’un context de gran 
qualitat paisatgística i social gràcies 
als seus equipaments relacionats 
amb l’esport, el passeig, l’oci o el 
descans. Ambicionar i plantejar la 
seva integració en aquest àmbit és 
el repte de la penúltima convocatòria 
de la tercera edició de Racons 
Públics. 

Per a més informació, bases del 
concurs i per participar en la 
votació, feu clic aquí. Hi col·labora: 
Ajuntament de Barcelona, Diputació 
de Barcelona, Àrea Metropolitana de 
Barcelona, Sapic i El Periódico

Dijous 17, 20 h
Premi
A-FAD

Enjoia’t 2013 

Torna l’Enjoia’t, el Premi de Joieria 
Contemporània organitzat per l’A-
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FAD. Es tracta d’un esdeveniment 
únic dins del sector que, des de fa 
dinou anys, premia les propostes 
més destacades de professionals 
i estudiants del camp de la joieria. 
Però l’Enjoia’t no és només un premi; 
és també una festa de la creativitat, 
un punt de trobada indispensable 
entre professionals del sector i una 
plataforma que acosta al públic els 
millors projectes creatius. A més del 
lliurament del premi en les categories 
de professionals i d’estudiants, 
el programa també inclou una 
exposició al FAD amb les peces dels 
semifinalistes d’enguany i la col·lecció 
elaborada pel guanyador del Premi 
Joid’art 2012. A la cripta es pot 
visitar l’exposició dels guanyadors de 
l’edició passada. L’Enjoia’t s’emmarca 
dins de Joya, la fira de la joieria 
contemporània de Barcelona que té 
lloc al FAD del 17 al 19 d’octubre. 

Fàbrica Moritz (Rda. de Sant Antoni, 
39. Barcelona)

17–19/10
Fira

Joya

Joya, fira de la joieria contemporània 
de Barcelona 

Joya, fira de la joieria contemporània 
de Barcelona, és un gran 
esdeveniment internacional dedicat 
a la joieria contemporània. Aquesta 
cinquena edició aplega diferents 
entitats i associacions relacionades 
amb la joieria d’autor i ofereix a 
estudiants, dissenyadors novells i 
artistes consagrats una oportunitat 
única per presentar i vendre les 
seves col·leccions en un espai obert 
tant a professionals del sector de la 
joieria com al públic general. 

FAD (Pl. dels Àngels, 5–6)

Dijous 17, 21 h
Projecció / debat
ARQUIN-FAD

Arquitectura i 
Natura: Ta’m E 
Guilass (El sabor 
de les cireres), 
d’Abbas Kiarostami 

Nova sessió del cicle Arquitectura 
i Natura, organitzat per l’ARQUIN-
FAD amb la col·laboració de la 
Filmoteca de Catalunya amb 
l’objectiu d’explorar les relacions 
entre l’arquitectura (entesa com una 

manera d’ordenar i entendre l’espai) 
i la natura a través de diverses obres 
cinematogràfiques. En aquesta 
ocasió Eugeni Bach serà l’encarregat 
de presentar el film Ta’m E Guilass 
(El sabor de les cireres), de l’iranià 
Abbas Kiarostami. 

Sala Chomón. Filmoteca de 
Catalunya (Pl. de Salvador Seguí, 
1–9. Barcelona)

Dilluns 21
Conferència
ARQUIN-FAD

Ara Arquitectura / 
Crítica

Quarta sessió d’aquesta nova 
etapa del cicle de conferències Ara 
Arquitectura/Crítica. Aquesta vegada 
el convidat va ser Jaume Prat, amb 
la conferència «Fora de context: qui 
parla d’arquitectura?» al showroom 
de Trespa. 

22–28/10
Expo
ACM Multimedia

ACM Multimedia 
2013 Art Exhibition 

En el marc de les jornades ACM 
Multimedia 2013, el FAD acull una 
exposició en la qual es presenten 
deu treballs que se situen en la 
intersecció entre art, tecnologia i 
disseny. Entre els participants de 
la mostra destaquen reconeguts 
creadors internacionals, com 
Maurice Benayoun o José San 
Pedro, així com també el Media 
Lab del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). «MixPerceptions», 
«Emotional Forecast», «SOMA», «Qi 
of Calligraphy», «Stroboscopy» o 
«Tele Echo Tube» són alguns dels 
projectes que es poden veure i 
experimentar en primera persona 
a l’exposició. Una oportunitat 
única per conèixer de primera 
mà les creacions multimèdia més 
sorprenents i revolucionàries del 
moment. 

Sala d’exposicions del FAD

Dimecres 23, 19 h
Setmana d’arquitectura
ARQUIN-FAD

Arquinset. Setmana 
d’Arquitectura: 
«Paisatges 

contemporanis, 
llast i/o oportunitat» 

Cada societat reflecteix en el 
paisatge les seves capacitats, els 
seus somnis i les seves limitacions. 
«Paisatges contemporanis, llast i/o 
oportunitat» és una reflexió sobre el 
llegat de la construcció especulativa 
i abandonada a Espanya. 

El fenomen del totxo espanyol i el 
seu desenllaç funest han engendrat 
la proliferació d’un nou tipus de 
paisatge a mig construir que es 
podria denominar paisatge de 
lucre. Davant d’aquesta situació, la 
Setmana d’Arquitectura Arquinset, 
comissariada en aquesta ocasió per 
l’arquitecta Julia Schulz-Dornburg, 
es dedicarà a analitzar i a proposar 
iniciatives, reflexions i solucions 
vinculades als paisatges ruïnosos de 
la postbombolla. 

El programa comença amb la 
inauguració d’una exposició al FAD, 
«Ruïnes modernes, una topografia 
de lucre», amb material de Julia 
Schulz-Dornburg. La jornada finalitza 
amb una festa d’inauguració al 
showroom de Trespa. Al llarg de la 

setmana, s’organitza un taller/cas 
d’estudi per a estudiants, «La Muela, 
Zaragoza. Con el viento a favor», i 
diverses conferències i debats, amb 
participants com Francesc Muñoz, 
Carles Pareja, Itziar González, José 
Fariña Tojo; Llàtzer Moix, Freddy 
Massad, Lluís Comerón, Pedro 
Azara, Oriol Nel·lo, Gustavo Gili i 
Martí Peran.

Dijous 24, 12.30 h
Seminari
BASF

Rehabilitació amb 
paviments continus 
decoratius 

BASF, empresa sòcia protectora del 
FAD, organitza un seminari tècnic 
dedicat a analitzar les propietats 
i les possibilitats d’aplicació dels 
paviments continus decoratius. La 
sessió inclourà una demostració 
pràctica mitjançant la projecció 
de diversos vídeos. El programa 
inclou les intervencions següents: 
«Paviments decoratius de BASF», 
a càrrec de Daniel Ramos; «Escola 
Infantil de Urduliz», a càrrec d’Iñigo 
Barberen, d’i2G Arquitectos, i una 
demostració en viu de TECEMAC. 
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COAC (Pl. Nova, 5. Barcelona)

Dijous 24
Conferència
ARQUIN-FAD

Arquinset: «La 
banalització 
del paisatge» 
(conferència) i 
«Lucrar-se amb el 
paisatge» (debat)

Primera conferència i  debat 
d’aquest cicle dintre de la setmana 
d’Arquitectura, Arquinset. L’acte 
va constar de dues parts: una 
conferència, «La banalització del 
paisatge», a càrrec del geògraf 
Francesc Muñoz, i un debat posterior 
amb Francesc Muñoz com a 
moderador i en el qual van participar 
l’advocat Carles Pareja, l’arquitecta 
Itziar González i el catedràtic 
d’urbanisme José Fariña Tojo.

Auditori del FAD

Dijous 24, 18 h
Festa / presentació
Blanc / ADG-FAD

Blanc BCN: festa 
de presentació i 
anunci dels treballs 
de final de carrera 
seleccionats 

El festival Blanc, amb la col·laboració 
de l’ADG-FAD, vol donar l’oportunitat 
a diferents escoles de disseny 
gràfic de Barcelona perquè puguin 
participar al festival presentant-hi els 
seus dos millors projectes de final 
de carrera. Les escoles convidades 
són: Eina, Elisava, Bau, Idep, Esdi, 
Seeway i Serra i Abella. Un jurat 
format per Helena Rosa Trias (ADG-
FAD), David d’Eboli (Blanc), Borja 
Martínez (Lo Siento), Héctor Ayuso 
(OFFF), Verónica Fuerte (HEY), 
Mireia Ruiz (Cocolia) i Iris Tarraga i 
Lucía Castro (PAR) és l’encarregat 
de triar els treballs. Els noms dels 
seleccionats es donen a conèixer 
durant la festa Blanc BCN, que 
també inclou cinc conferències, 
sortejos d’entrades i música en viu a 
càrrec de Blanca Torres Muñoz. 

Antiga Fàbrica d’Estrella Damm 
(Rosselló, 515. Barcelona)

Divendres 25
Presentació
ARQUIN-FAD

Arquinset: 
presentació del 
taller cas d’estudi 
«La Muela, 
Zaragoza. Con el 
viento a favor»

El geògraf Francesc Muñoz, la 
comissària d’Arquinset i arquitecta 
Julia Schulz-Dornburg i l’arquitecta 
Eugenia Troncoso van presentar 
el taller cas estudi «La Muela, 
Zaragoza. Con el viento a favor» 
davant un grup de quinze estudiants 
que van participar al llarg de la 
setmana en aquest taller, que 
va finalitzar el dijous 31 amb la 
presentació dels treballs.

Auditori del FAD

Dissabte 26
Visita / taller
ARQUIN-FAD

Arquinset: bus 
pícnic a La Muela, 
Saragossa
Els estudiants inscrits al taller «La 
Muela, Zaragoza. Con el viento 
a favor» i alguns professionals 
vinculats amb el tema van viatjar 
fins a La Muela per visitar una 
urbanització abandonada que va 
ser planificada per a 1.500 famílies 
i en la qual no s’ha construït cap 
habitatge; un clar exemple de les 
«ruïnes modernes».

La Muela (Saragossa)

Dilluns 28
Conferència
ARQUIN-FAD

Arquinset: «The 
city that never 
was» (conferència) 
i «La cultura de 
l’esdeveniment» 
(debat)

El programa de l’Arquinset. Setmana 
d’Arquitectura de Barcelona continua 
el dilluns 28 amb la conferència 
«The city that never was», a càrrec 
de Llàtzer Moix, seguida del debat 
«La cultura de l’esdeveniment», amb 
Fredy Massad, Luis Comerón i Pedro 
Azara i moderada per Moix. 

Auditori del FAD

Dimarts 29
Conferència
ARQUIN-FAD

Arquinset: «Ruïnes 
indignants i 
fascinants» 
(conferència) i 
«L’esplendor de la 
ruïna» (debat)

Tercera i darrera conferència i 
debat d’aquest cicle dintre de la 
Setmana d’Arquitectura. Seguint 
el format de les anteriors, va iniciar 
l’acte el geògraf Oriol Nel·lo amb 
la conferència «Ruïnes indignants 
i fascinants» i posteriorment va 
tenir lloc el debat «L’esplendor de 
la ruïna», amb el mateix Oriol Nel·lo 

com a moderador i l’arquitecte 
Gustavo Gili i el crític d’art Martí 
Peran com a ponents.

Auditori del FAD

Dilluns 28, 19 h
Xerrada / networking

¡Lo creas o no!
Love Mondays: 
«Parlant es ven 
la gent. La teva 
etiqueta te la 
poses tu» 

Tornen les trobades Love Mondays, 
organitzades pel col·lectiu ¡Lo 
creas o no! El primer convidat de 
la temporada és Rafa de la Rosa, 
director comercial del grup Vice 
Iberia. Amb la seva xerrada, De la 
Rosa intenta transmetre als assistents 
el que ell considera una forma més 
humana de vendre. Les vendes, les 
seves tècniques, les veritats i les 
mentides al voltant d’aquesta activitat 
són les línies que guiaran aquesta 
sessió. Com sempre, després de la 
xerrada té lloc el networking habitual 
amenitzat per cerveses Moritz. 
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Fàbrica Moritz (Rda. de Sant Antoni, 
39–41. Barcelona)

Dimecres 30, 20 h
Xerrada / presentació
ADG-FAD / ADCE

Chill Laus 
Barcelona: The 
Annual of Annuals 
2013 

L’Art Directors Club of Europe i 
l’ADG-FAD organitzen un Chill 
Laus especial amb motiu de la 
presentació de The Annual of 
Annuals 2013, el recull del millor 
disseny gràfic i la millor creativitat 
publicitària del 2013. Primer, té 
lloc la presentació inicial a càrrec 
d’Helena Rosa-Trias, presidenta 
de l’ADG-FAD. A continuació, 
Patrizia Boglione, directora creativa 
d’Angelini Design i membre de la 
junta de l’ADCE, fa una valoració de 
l’edició de 2013 i entrega el trofeu 
i els diplomes als premiats amb Or, 
Plata i Nominacions espanyols. Joan 
Vidal i Fer García, directors creatius 
de TBWA, presenten l’única feina 
espanyola guanyadora d’un Or: 
«Dinger/Martí/Savanna» per a Perfetti 

Van Melle–Chupa Chups. L’equip de 
Bisgràfic fa una breu presentació del 
nou anuari de l’ADCE 2013 i del nou 
projecte web. L’acte finalitza amb la 
projecció del Grand Prix i els 20 Gold 
Star winners 2013. 

Auditori del FAD. 
Hi col·labora: Estrella Damm

Dijous 31, 17 h
Presentació de conclusions
Materfad

Darrera etapa 
de DAMADEI a 
Copenhaguen 

El desenvolupament d’una gran 
varietat de materials avançats durant 
els darrers anys ha suposat un 
impacte en els productes que ens 
envolten. Aquests materials superen 
els tradicionals en aspectes com les 
propietats mecàniques, la resistència 
a la temperatura o l’adaptabilitat a 
nous processos de transformació. 
L’aplicació d’aquests materials en 
l’àmbit del disseny obre la porta a 
noves solucions i futurs productes. 
Aquesta sessió és el marc de la 
presentació de les conclusions 
de la investigació realitzada des 

del projecte DAMADEI. L’acte 
es completa amb la intervenció 
de diferents experts, com Zoe 
Laughlin, de l’Institute of Making; 
Morten Madsen, de la University of 
Southern Denmark; Erik Haastrup 
Müller, de Futation; Johan Pedersen, 
de Delta; Jonas Edvard Nielsen, 
màster i dissenyador de producte; 
Maria Hørmann, cap de projecte de 
DAMADEI, i Priya Mani, del Danish 
Design Centre i autora de l’informe 
DAMADEI. 

Design Society (HC Andersens 
Boulevard, 27. Copenhaguen)

Dijous 31
Presentació
ARQUIN-FAD

Presentació 
dels treballs del 
taller «La Muela, 
Zaragoza. Con el 
viento a favor»

Presentació de les conclusions 
dels quatre grups de treball que 
van participar durant l’Arquinset 
en el taller «La Muela, Zaragoza. 
Con el viento a favor» davant d’un 

jurat: Francesc Muñoz, geògraf; 
Julia Schulz-Dornburg, arquitecta, i 
Gustavo Gili, arquitecte.

Auditori del FAD
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Creative Express. El nou talent viatja en tren.

Premi Enjoia't Professional 2013: 
Autor: Frédérique Coomans
Obra: Architextile 
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Segon Finalista Enjoia't Profesional 2013: 
Autora: Elena Corchero 
Obra: Ecolorium 

Primer Finalista Enjoia't Professional 2013: 
Autor: Yu Iraishi 
Obra: Border Line 
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Primer Finalista Enjoia't Estudiant 2013: 
Autora: Mar Sánchez 
Obra: Hiperactividad 17 

Premi Enjoia't Estudiant 2013: 
Autora: Xiao Liu 
Obra: The Rice Stone 
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Fiesta de entrega de los premios Enjoia't.

Premio Enjoia't Profesional 2013: 
Autor: Frédérique Coomans
Obra: Architextile 
Premi Enjoia't de l'Opinió: 
Autor: Amàlia Vermell
Obra: Col·lecció siamesos

Segon Finalista Enjoia't Estudiant 2013: 
Autor: Edu Tarín 
Obra: Revival 5
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Arquinset. Setmana d'Arquitectura: 
«Paisatges contemporànis, llast i/o oportunitat»
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Última etapa de DAMADEI a Copenhague Arquinset: bus picnic a La Muela, Zaragoza
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Novembre
Dijous 7, 9 h
Trobada
Materfad

Primera Trobada de 
Ciència i Artesania

Fundesarte, en col·laboració amb 
AITEX (Asociación de Investigación 
de la Industria Textil de la 
Comunidad Valenciana), organitza 
la Primera Trobada de Ciència i 
Artesania amb l’afany d’apropar 
la cultura de la innovació a les 
empreses artesanes. L’objectiu és 
donar a conèixer al sector artesà 
el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnologia, és a dir, els diversos 
organismes públics d’investigació, 
universitats, centres tecnològics 
i consultores de suport a la 
innovació amb la finalitat de generar 
mecanismes de col·laboració. El 
programa de la trobada inclou la 
conferència «Nous materials per a la 
nova artesania», a càrrec de Javier 
Peña, director científic de Materfad. 

Escuela de Organización Industrial 
(Av. de Gregorio del Amo, 6. Madrid)

Dijous 7, 15 h
Debat / exposició
FAD

El FADfest, 
a la biennal 
Experimenta 
Design de Lisboa 
El FAD ha estat 
convidat 

enguany a participar a la biennal 
Experimenta Design’13 de Lisboa, 
dins l’exposició i debat «Identity», que 
analitza la identitat, el posicionament i 
la comunicació de deu dels principals 
festivals de disseny del món, que es 
fan a les ciutats de Lisboa, Londres, 
Brussel·les, Saint Étienne, Viena, 
Istanbul, Moscou, São Paulo i Bombai, 
a banda de Barcelona. Antonio 
Covelo, director de Comunicació del 
FADfest, és l’encarregat d’explicar la 
identitat del nostre festival i els reptes 
als quals s’enfronta. 

Debat «Identity»: 15 h, Mosteiro dos 
Jerónimos. Lisboa 
Inauguració de l’exposició «Identity»: 
23 h, Convento da Trinidade. Lisboa  

Dijous 7
Convocatòria
FAD

Dotzena i darrera 
convocatòria de 
Racons Públics 
2013: Can Rigalt 

El racó proposat en la dotzena i 
darrera convocatòria de la tercera 
edició del concurs Racons Públics 
és la masia de Can Rigalt, a Sant 
Adrià de Besòs. Construïda a 
finals del segle XVII, la masia és 
l’edifici més antic del municipi. 
Molts enclavaments relacionats 
amb l’escala metropolitana han 
protagonitzat aquesta tercera 
edició de Racons Públics: espais 
que resulten del xoc amb les 
infraestructures viàries i ferroviàries 
o situacions produïdes per la 
topografia. Amb aquesta darrera 
convocatòria, es torna als primers 
interessos del projecte amb un 
veritable racó, fruit de la juxtaposició 
de diferents lògiques urbanes 
sorgides al llarg del temps. Un racó 
on l’exercici d’acupuntura urbana 
podria donar valor i reconeixement 
a un entorn patrimonial de qualitat, 
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d’interès històric i d’intensitat 
urbana. 

Hi col·laboren: Ajuntament de 
Barcelona, Diputació de Barcelona, 
Àrea Metropolitana de Barcelona, 
Sapic i El Periódico

Dijous 11, 19.30 h
Conferència
ARQUIN-FAD

Ara Crítica amb 
Enric Llorach: 
«Zeitgeist a la vista! 
Temps i crítica» 
Nova sessió del cicle de 
conferències Ara Crítica, organitzat 
per l’ARQUIN-FAD amb l’objectiu de 
mostrar una panoràmica de la crítica 
d’arquitectura a Catalunya a través 
de la visió de sis professionals de 
reconegut prestigi en aquest àmbit. 
En aquesta ocasió, el convidat és 
Enric Llorach i la seva intervenció du 
per títol «Zeitgeist a la vista! Temps i 
crítica». 

Trespa Barcelona Design Centre 
(Ribera, 5. Barcelona)

Dimarts 19, 19 h
Xerrada
ADI-FAD

The making of… v. 
27. Especial Premi 
Disseny per al 
Reciclatge 2013 

El mes d’octubre es va lliurar el 
Premi Disseny per al Reciclatge, 
organitzat per l’Agència de Residus 
de Catalunya. En aquesta edició 
del The making of…, les trobades 
amb dissenyadors i empreses 
productores organitzades per l’ADI-
FAD, els convidats són els autors i 
productors guardonats amb el premi 
així com també els que han estat 
reconeguts amb mencions en la 
categoria de Producte. 
Disseny Hub Barcelona (Pl. de les 
Glòries Catalanes, 37–38)

Divendres 22
Trasllat
FAD

Les oficines 
del FAD ja són 
al Disseny Hub 
Barcelona 

El personal del FAD i les seves 
associacions ja s’han instal·lat al 
Disseny Hub Barcelona. 

Dilluns 25, 19 h
Xerrada / networking

¡Lo creas o no!
Love Mondays 
BCN: la unió fa la 
força 

¡Lo creas o no! presenta una 
sessió de Love Mondays BCN 
dedicada a l’organització col·lectiva 
i l’horitzontalitat, dues fórmules per 
convertir grans projectes en una realitat 
en el context de l’actual paradigma 
social i professional. Els convidats 
d’aquesta sessió són els membres 
d’un equip de persones procedents de 
diversos àmbits però amb una passió 
compartida i un objectiu comú que han 
fet possible la creació del Gutter Fest, 
el primer festival dedicat a l’autoedició 
a Barcelona. La xerrada està orientada 
a tots els amants de l’autoedició i de 
l’edició, dels festivals i del bon treball 
en equip. 

Disseny Hub Barcelona (Pl. de les 
Glòries Catalanes, 37–38).

Dimarts 26, 19 h
Xerrada
ADG-FAD

Chill Laus Madrid: 
Chulotype / Pablo 
Gámez 

Després de guanyar un Laus de 
Plata en la categoria d’estudiants i 
d’organitzar el Festival Typo_Mad, 
Pablo Gámez posa en marxa el seu 
projecte de fi de carrera: Chulotype. 
Es tracta d’una plataforma col·lectiva 
que servirà d’altaveu per a activitats i 
propostes tipogràfiques. Un punt de 
trobada en línia per als professionals 
i aficionats a la tipografia, on es 
parlarà de forma amena d’actualitat, 
recursos i tendències. A més, també 
s’organitzen tallers i altres activitats 
de baix cost dedicades a aquesta 
disciplina. 

Visual (Abtao, 25. Interior, nau C. 
Madrid). Hi col·labora: Estrella Damm

27–28/11, de 16 a 20 h
Mercat solidari
FAD

Mercat solidari 
de roba, llibres, 

mobles i altres 
incunables del FAD 

El FAD organitza un mercat solidari de 
roba, sabates, llums, alguns mobles, 
molts llibres i una mica de tot. El preu 
de les peces el posa el comprador i 
tots els diners recollits, prop de 1.200 
euros, es destinen al Casal d’Infants 
del Raval. Hi ha dos dies de mercat: 
el dimecres 27, de 16 a 20 h, hi 
poden accedir els socis. L’endemà, 
el dijous 28, amb el mateix horari, el 
mercat és obert al públic. 

Sala d’Exposicions del FAD (Convent 
dels Àngels)

Dijous 28
Projecció
ARQUIN-FAD

The river (El riu), de 
Jean Renoir, dins el 
cicle Arquitectura i 
Natura

Desena i darrera sessió del cicle 
Arquitectura i Natura organitzat 
per ARQUIN-FAD i la Filmoteca de 
Catalunya. 

Aquest mes es projecta el títol 
The river (El riu), de Jean Renoir, 
presentada pel comissari del cicle, 
Ricardo Devesa. 

Dijous 28, 20 h
Desfilada
MODA-FAD

MODA-FAD 
col·labora amb The 
Shopping Night 
Barcelona 2013 

La quarta edició de The Shopping 
Night Barcelona té com a leitmotiv 
la commemoració del bicentenari de 
Giuseppe Verdi i Richard Wagner. 
Nou dissenyadors emergents 
seleccionats per MODA-FAD són 
els responsables del disseny de 
la indumentària que llueixen les 
models participants en la desfilada 
eqüestre inspirada en les valquíries 
wagnerianes, un dels plats forts de 
la nit. Els dissenyadors de MODA-
FAD també han col·laborat en el 
disseny del vestuari de l’espectacle 
de música, ballet i moda que 
té lloc a l’espai L’Òpera, Prêt à 
Danser – Clear Channel. Així mateix, 
l’associació de moda i imatge del 
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FAD té un estand, juntament amb 
les escoles de disseny de la ciutat, a 
l’espai Rigoletto, ubicat al carrer de 
Provença, entre el passeig de Gràcia 
i la rambla de Catalunya. 
Hi col·labora: Gratacós
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Mercat solidari de roba, llibres, mobles i altres incunables del FAD 
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MODA-FAD col·labora amb The Shopping Night Barcelona 2013 Trasllat del FAD
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Desembre

Jueves 5

Dijous 5
Homenatge
ARQUIN-FAD

Acte 
commemoratiu del 
centenari d’Antoni 
de Moragas i 
Gallissà

L’escola Eina va acollir aquest 
acte commemoratiu del centenari 
d’Antoni de Moragas i Gallissà 
(president del FAD). Van participar-
hi Oriol Bohigas (arquitecte), Juanjo 
Lahuerta (MNAC), Xavier Monteys 
(crític d’arquitectura d’El País), Pepe 
Corredor (crític d’art) i Antonio de 
Moragas Spà (arquitecte). 

Escola Eina

Dilluns 9, 19.30 h
Homenatge
ARQUIN-FAD

Mestres. La 
Cadena del FAD: 
Pep Alemany 

Torna una nova edició de Mestres. 
La Cadena del FAD, per retre 
homenatge a Pep Alemany 
(Barcelona, 1940), arquitecte i 
expresident del FAD. Proper, afable, 
amb una gran cultura arquitectònica 
i esperit crític, Pep Alemany és un 
exemple de compromís i activisme 
amb l’arquitectura i el disseny al 
nostre país. Amb més de cent obres 
construïdes, és també destacable la 
seva aportació a la docència. D’una 
banda, com a professor a l’ETSAB 
durant trenta-tres anys; de l’altra, 
com a cofundador d’Eina, institució 
on ha fet de professor des del primer 
dia i on sempre ha estat una figura 
clau. 

Auditori del FAD (Pl. dels Àngels, 
5–6. Barcelona)
Amb el suport de: Ajuntament de 
Barcelona i Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya. Hi 
col·laboren: Moritz, Sumarroca, 
Watchcelona i Vichy Catalán

Dilluns 9, 19.30 h
Conferència
ARQUIN-FAD

Ara Crítica amb 
Xavier Monteys: 

«Opinions sobre 
arquitectura i 
crítica» 

ARQUIN-FAD organitza una nova 
sessió d’Ara Crítica, un programa de 
conferències que té com a objectiu 
mostrar una visió de la crítica 
d’arquitectura a Catalunya a través 
de la visió de sis professionals de 
reconegut prestigi en aquest àmbit. 
El convidat és Xavier Monteys 
i el títol de la seva ponència és 
«Opinions sobre arquitectura i 
crítica». 

Trespa Barcelona Design Centre 
(Ribera, 5. Barcelona)

Dimarts 10, 19.30 h
Premis
FAD

Lliurament dels 
premis de la tercera 
edició de Racons 
Públics 

El concurs de participació ciutadana 
del FAD, Racons Públics, finalitza 
la seva tercera edició. De forma 
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mensual s’ha obert una convocatòria 
per a la presentació de projectes 
destinats a recuperar un total 
de dotze racons, sis dins l’àrea 
metropolitana de Barcelona i sis 
més a diversos districtes de la Ciutat 
Comtal. Cada mes, un jurat de 
preselecció ha seleccionat quatre 
projectes per a cada emplaçament. 
Ara, un nou jurat es reuneix per 
seleccionar els dotze projectes 
guanyadors. Tot seguit té lloc l’acte 
de lliurament dels premis. 

Els projectes guanyadors del 
concurs Racons Públics 2013 són 
els següents:

Al municipi del Prat de Llobregat:
«Línia 1 de vianants»
Tomás de Castro i Juan Delgado 
García proposen connectar el Prat 
amb Bellvitge a peu i en bicicleta. 
La intervenció més significativa és 
redimensionar els carrils del pont 
de l’autovia per permetre un pas de 
vianants i bicicletes.

Al municipi de l’Hospitalet de 
Llobregat
«Flors a la via»
El projecte de José Xiao Caamaño, 
David Onieva, Carla Patsí, Anna 

Altemir, Jasmina Arregui i Luciano 
Cabot proposa crear zones de cultiu 
de flors a l’enclavament del Samuntà 
a l’Hospitalet.

Al municipi d’Esplugues de 
Llobregat
«Flueix»
Alberto Berbegal Brodín i Cristina 
Berbegal Brodín presenten un 
projecte sostenible i mediambiental 
que fa servir la fusta com a element 
unificador de la plaça i el torrent de 
l’enclavament proposat.

Al municipi de Cornellà de 
Llobregat
«Convivència»
El projecte de Pol Valls Alonso 
planteja mantenir l’aparcament de 
cotxes que es troba darrere l’estació 
de tren de la ciutat, amb una 
urbanització agradable perquè pugui 
formar part de l’espai públic.

Al municipi de les Corts

«La pell enrotllable»
Álex Flores i Lara Sierra plantegen 
revestir la mitgera que presideix 
els jardins de Josep Goday Casals 
amb un element quotidià propi del 

paisatge de Barcelona: la persiana 
enrotllable.

Al municipi de Sarrià–Sant Gervasi
«Punt i línia sobre el pla»
Indalecio Batlles Abad, Patricio 
Castañeda Ramos i Pedro Moreno 
Cano busquen transformar l’escala 
del carrer del Pintor Gimeno i donar-li 
més visibilitat gràcies a un petit gest 
que consisteix a demolir-ne els plans 
opacs i instal·lar-hi una línia de llum.

Al municipi de Gràcia
«A living space»
Gaspar Cánepa planteja un nucli 
verd al solar en desús del carrer 
de les Carolines conservant-ne els 
arbres existents i afegint-hi superfície 
vegetal als plans verticals. 

Al municipi d’Horta–Guinardó
«Il·lusions»
Jesús Jorge Jiménez vol aprofitar la 
presència de l’art urbà en una rampa 
de vianants d’Horta per convertir 
aquesta estreta via en un autèntic 
mural.

Al municipi de Nou Barris
«Portes obertes»
Manel Quiñones Zurita i Nacho 
Vallhonrat García de Valdecasas 

plantegen l’obertura del refugi 
antiaeri del mur de Can Peguera, 
no només per visitar-lo i recordar la 
història, sinó també perquè sigui un 
espai col·lectiu del barri.  

Al municipi de Sant Andreu
«Límits permeables»
Álvaro Cuéllar Jeramillo i Anna 
Gutiérrez Merín proposen obrir 
quatre portes d’accés a Fabra i 
Coats, al centre de Sant Andreu, 
aprofitant els espais que ho 
permeten.

Al municipi de Santa Coloma de 
Gramenet
«Punt de trobada»
El projecte d’Álvaro Cuéllar Jeramillo 
i Anna Gutiérrez Merín té com a 
objectiu fomentar el parc fluvial del 
Besòs com a eix de connectivitat 
transformant-ne els baixos amb 
aquesta finalitat. 

Al municipi de Sant Adrià de Besòs 
«Books & Light»
Álvaro Cuéllar Jeramillo i Anna 
Gutiérrez Merín proposen adossar 
llibreries amb llibres a la façana i al 
pati de la masia de Can Rigalt per 
tal de fomentar l’hàbit  de la lectura 
entre els visitants. 

Auditori del FAD (Pl. dels Àngels, 
5–6. Barcelona)
Hi col·laboren: Ajuntament de 
Barcelona, Diputació de Barcelona, 
Àrea Metropolitana de Barcelona, 
Sapic i El Periódico 

Dilluns 16
Vídeo / homenatge
ADI-FAD

Mestres. La 
Cadena del FAD: 
Santi Giró 

Aquest any, un dels homenatjats 
del cicle Mestres. La Cadena 
del FAD ha estat Santi Giró. El 
reconeixement a la seva trajectòria 
s’ha fet d’una manera particular 
per desig exprés del mateix Santi, 
que va preferir evitar el format de 
trobada multitudinària habitual. Per 
aquest motiu, el seu homenatge ha 
consistit en cinc «trobades de quatre 
gats». L’assistència a un concert de 
La Locomotora Negra al Palau de la 
Música Catalana, un esmorzar amb 
companys professors de la Massana 
a la cafeteria de l’Hotel Espanya, 
una sortida amb moto acompanyat 
d’exalumnes fins al MNAC, un 
berenar amb els amics de professió 

a l’Arxiu Giralt-Miracle i, finalment, 
un simulacre de junta directiva del 
FAD (amb convocatòria i ordre del 
dia inclosos) són algunes de les 
activitats que van servir de marc per 
a aquestes trobades. Un muntatge 
en vídeo que ara volem compartir 
amb vosaltres recull alguns dels 
millors moments d’aquestes 
trobades. 

Amb el suport de: Ajuntament de 
Barcelona i Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya. Hi 
col·laboren: Moritz, Sumarroca, 
Watchcelona i Vichy Catalán

Dijous 19, 13.30 h
Inauguració
FAD

Vine a conèixer les 
noves oficines del 
FAD! 

Els socis del FAD són convidats 
a conèixer les noves oficines de 
l’entitat, compartides amb les del 
Museu del Disseny de Barcelona i el 
Barcelona Centre de Disseny (BCD), 
i a brindar amb els respectius equips 
per celebrar l’inici d’una nova etapa 
al Disseny Hub Barcelona, l’espai de 
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referència del disseny a la ciutat. 
FAD (Pl. de les Glòries Catalanes, 
37–38. Edifici Disseny Hub 
Barcelona. Planta –1)

21–24/12
Mercat
ADI-FAD

Design Market 
2013 

Per segon any consecutiu, 
l’Associació de Disseny Industrial 
del FAD (ADI-FAD) , diarioDESIGN i 
Moritz organitzen el Design Market, 
que enguany amplia el seu espai 
expositiu i el nombre d’expositors 
i inclou tallers i altres activitats 
paral·leles. L’objectiu del Design 
Market és apropar al públic una 
selecció del millor disseny. S’hi 
poden trobar des de llums fins a 
joguines, passant per mobles, teixits 
per a la llar, productes de papereria o 
estris de cuina. 

Fàbrica Moritz (Rda. de Sant Antoni, 
39–41. Barcelona) 
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Mestres. La Cadena del FAD: Santi Giró Entrega de premis de la tercera edició de Racons Públics 
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Design Market 2013Mestres. La Cadena del FAD: Pep Alemany
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Les Mosques 
del FAD

Eco-incultura

Fa un parell de setmanes se 
celebrava a Doha (Qatar) la 
Conferència sobre el Canvi Climàtic. 
No és aquest el lloc per fer balanç 
dels avenços realitzats en la cimera, 
que molts jutgen amb reserves i 
escepticisme. Només volem posar 
l'accent en una cosa que resulta 
evident però que, segons sembla, 
s'oblida amb massa facilitat: les 
societats contemporànies afronten 
un repte urgent i complexíssim 
que passa per profunds i decisius 
replantejaments sobre el model de 
creixement i producció de riquesa. 
I que té a veure tot això el disseny? 
Doncs moltíssim. Perquè quan es 
parla d'això que s'ha anomenat 

eco-disseny no és per fer referència 
a una etiqueta que serveix per 
designar un tipus de línia o gamma 
de productes que el consumidor 
pot escollir com si es tractés del 
color o una altra característica més 
o menys cosmètica. L’eco-disseny 
ha deixat de ser una simple opció, 
una modalitat més, per esdevenir 
una condició sine qua non del 
que avui significa bon disseny. És, 
precisament, per aquest motiu que 
resulta indignant el que llegíem la 
setmana passada a la premsa: el 
govern ha suprimit les ajudes i els 
programes d'estalvi per a la compra 
i renovació d'electrodomèstics i 
calderes ecoeficients, així com 
d'equipaments per a l'estalvi 
energètic en l'àmbit municipal i 
industrial. La notícia resulta nefasta 
per múltiples motius. Per començar, 
posa de manifest una nul·la 
sensibilitat pel que fa a polítiques 
d'estalvi, eficiència i conservació 
del medi ambient. La retirada de 
les ajudes significa, d'altra banda, 
desincentivar el consum del bon 
disseny o, dit d'una altra manera, 
fomentar el consum de productes 
que ni tan sols compleixen amb 
els mínims estàndards que exigeix 
l'actual conjuntura ambiental. Alguns 

diran que les retallades i les estretors 
afecten tots els sectors i que tot 
aquest assumpte no és tan greu o 
escandalós com el desmantellament 
en altres àrees de l'esfera social. 
Però és que en aquest cas, a més, 
s'està generant un greu perjudici 
als fabricants que fan bé les coses 
i s'està posant fre a un creixement 
econòmic en forma de vendes de 
disseny de qualitat. Ens trobem 
davant d'un nou i gravíssim error 
estratègic amb greus implicacions 
en múltiples àmbits. El del disseny 
és només un d'ells, és cert, però, 
tal com repetim sovint aquí, la 
cultura del disseny és a tot arreu 
i menysprear-la equival, gairebé 
sempre, a mostrar l'inconfusible 
reflex de la incultura en el sentit més 
ampli del terme.
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Minigadgets 

El calendario navideño es una época 
especialmente abonada para el 
desenfreno consumista. La campaña 
de ventas que antecede a la Navidad 
El calendari nadalenc és una època 
especialment abonada per la disbauxa 
consumista. La campanya de vendes 
que precedeix el Nadal i la festivitat 
de Reis (i que continua després 
d'aquestes dates amb les anhelades 
rebaixes) s'ha convertit en una 
tradició més, tan estesa i sòlidament 
institucionalitzada com el gall dindi, 
el torró, els polvorons i altres aliments 
d'alt contingut calòric. En aquest 
context de frenesí comercial, els nens 
sempre tenen un paper protagonista, 
sent uns dels principals beneficiaris del 

tràfic de regals que, en major o menor 
mesura, té lloc en gairebé qualsevol 
llar. I ja se sap que la combinació 
infància / consum és un binomi 
que acostuma a tenir implicacions 
espinoses. Fa un any parlàvem aquí 
dels anuncis de joguines i d'una 
deontologia publicitària que acostuma 
a brillar per la seva absència quan es 
tracta d'aquest sector en particular. 
Volem ocupar-nos en aquesta ocasió 
d'un altre aspecte de la problemàtica 
qüestió del nen com a consumidor i 
fixar-nos en el disseny d'una sèrie de 
productes que es dirigeixen a aquest. 

Ens referim a aquelles joguines 
que imiten tot tipus de gadgets 
tecnològics. "Smart-phones", 
"tablets", "docks" per escoltar música 
en mp3, "portàtils" i una infinitat 
d'aparells presumptament avançats, 
fabricats a escala reduïda, amb 
abundància de colors i gairebé sempre 
en versió cutre. Sorprèn, a més, que 
aquest tipus de productes adreçats als 
més petits predominin, precisament, 
en aquells establiments especialitzats 
en els que les paraules clau sempre 
són "estimulació", "imaginació", 
"aprenentatge", etc. El que ens 
preguntem és el perquè d'aquestes 
pseudo-rèpliques tecnològiques en 
versió infantil / devaluada. No són en 

realitat bastes còpies sobre les quals 
es projecten els objectes de desig 
tecnològic dels adults? No són, en 
definitiva, una forma de idiotització 
i predisposició consumista als nens 
més petits a més d'un símptoma 
de falta d'imaginació per part dels 
dissenyadors de joguines? Fa uns 
dies llegíem en aquest mateix diari 
els resultats d'un estudi en el qual es 
revela que el nivell de coneixement 
i capacitat d'ús de les noves 
tecnologies per part dels nens i els 
joves és, al contrari del que es creu 
habitualment, molt superficial. Ens 
sembla que aquest tipus de còpies 
barates (i parlem en sentit figurat 
perquè, a més de cutres, acostumen 
a ser bastant cares) no fan més 
que agreujar aquest retard cognitiu. 
Concebre i dissenyar joguines és una 
tasca complicada i implica una gran 
responsabilitat, tant més en una època 
en què els objectes que ens envolten i 
el seu disseny han vist multiplicada la 
seva complexitat a través d'interfícies 
gràfiques, operativitats a distància, 
multifuncions i una infinitat de coses 
més... No cometem l'error de pensar 
que només amb omplir els nostres 
fills amb minigadgets com aquests els 
estem estimulant, educant o preparant 
per al futur...

On vas envàs?

Sense voler contribuir més a la 
polèmica, des del FAD no podem 
deixar d'apuntar algunes qüestions 
que ens semblen importants sobre 
la campanya "envàs, on vas?", 
Impulsada per l'Agència de Residus 
de Catalunya (ARC) i finançada per 
Ecoembes i Ecovidrio amb l’objectiu 
de fer pedagogia sobre el reciclatge. 
Podríem començar parlant, en primer 
lloc, de l'anunci en si, un exemple 
més d'aquesta irritant publicitat 
"bonrotllista" que s’adreça al públic 
com si aquest fos un grup de 
preescolars: amb colorits decorats 
de cartró-pedra i edulcorades 
cançonetes on gairebé sempre sona 
un ukelele de fons. Però el registre 

escollit pels creatius no és l'únic 
problema de la campanya. Molt més 
greu és la confusió que genera el 
missatge, que resulta qualsevol cosa 
menys clar. Només envasos, ens 
diuen? I què passa amb la resta de 
deixalles?

Hi ha una cosa evident: hem de 
millorar en matèria de reciclatge. 
Però, al contrari del que sembla 
insinuar la campanya, la culpa dels 
baixos índexs de recuperació de 
residus no és només dels ciutadans. 
Aquests, per dir-ho d'alguna 
manera, "reciclen com poden". El 
més urgent és un replantejament 
de les infraestructures i els serveis 
que permeten recuperar de forma 
selectiva i eficient els diversos 
tipus de materials que llencem a 
les escombraries. Molts experts ho 
han assenyalat aquests dies (arran 
de la polèmica que han desfermat 
aquestes dobles de les Virtude del 
programa "Un, dos, tres") i hi insistim 
de nou: hi ha moltes altres fórmules 
per reciclar. Potser ha arribat l'hora 
que, per exemple, s'aposti pel 
sistema de préstec en dipòsit i 
retorn d'envasos en els mateixos 
comerços on s'adquireixen, una 
modalitat que ja ha demostrat la 

seva eficàcia en molts països. També 
pel que fa al propi disseny dels béns 
de consum queda molt per fer. En 
aquest sentit, els fabricants i els 
distribuïdors haurien de col·laborar 
amb el consumidor final, facilitant la 
separació de les diferents parts dels 
productes (o els seus embolcalls) 
i proporcionant informació 
detallada sobre com i on han de ser 
reciclades. I és que el bon disseny 
és només aquell que contempla, 
des del primer moment, tot el cicle 
vital d'un producte; inclosa la seva 
mort i la posterior reutilització dels 
materials utilitzats.



218

Memòria 2013

219

Memòria 2013

Imitacions re(i)als
Emesa el 5 de gener, l'entrevista 
entre Jesús Hermida i el Rei va ser 
motiu de polèmica. El qüestionari 
pactat i el mutis sobre una sèrie 
de temes importants van donar 
lloc a protestes per part de molts 
professionals del periodisme. 
Nosaltres volem fixar-nos en un altre 
aspecte diferent d'aquesta mateixa 
entrevista; ens cridava l'atenció 
sobre aquest Jesús Encinar des del 
seu blog (www.jesusencinar.com): 
les cadires sobre les quals seien el 
monarca i el periodista eren còpies 
de les icòniques Aluminium Group 
, un dels models més cèlebres de 
Charles i Ray Eames. Es tracta d'un 
cas flagrant (un més) d'aquesta 
estesa manca de respecte cap a la 

cultura del disseny sobre la qual, 
molt sovint, ens veiem obligats a 
cridar l'atenció. Per començar, tal 
com assenyala Encinar, hauria estat 
un detall que el monarca i Hermida 
s'haguessin assegut sobre cadires 
creades al país on l'entrevistat regna, 
idealment un model econòmic i, 
alhora, ben dissenyat, però, a falta 
d'això, el que resulta inacceptable és 
l'elecció d'una còpia d'un car i luxós 
model estranger.

Ens hem ocupat en altres ocasions 
de les complexitats de la propietat 
intel·lectual. Ara volem tornar a fer-
ho arran de l'episodi de les cadires 
i del segon congrés “Open Design 
/ Shared Creativity”, que el FAD 
ja prepara per a la propera edició 
del FADfest. I és que encara que la 
protecció dels drets d'un creador 
i les noves fórmules basades en 
una creativitat oberta i compartida 
puguin semblar dues coses 
contradictòries no ho són en absolut. 
Es tracta de modalitats que, a la 
vista dels canvis transcendentals 
que ara mateix tenen lloc en l'àmbit 
del comerç, la indústria i la cultura a 
nivell global, hauran de coexistir de 
forma ordenada i reglada. L'opció 
de compartir un disseny o una idea 
ha de tenir en compte i respectar, 

en primer lloc, el dret de tots aquells 
propietaris que, per contra, no volen 
compartir la seva creació. Aquest 
principi ha de regir per sobre de 
qualsevol altre en la comprensió del 
concepte "propietat intel·lectual" 
en el nou escenari del disseny. 
Només a partir del respecte i el 
compliment estricte de la fórmula 
que cadascú esculli per a la seva 
creació s'evitaran ambigüitats i altres 
problemes. En aquest sentit, i tornant 
a l'entrevista amb què començàvem, 
és imprescindible que les institucions 
públiques i els organismes oficials 
prediquin amb l'exemple, ajudant-
nos als professionals del disseny 
a fer pedagogia sobre aquestes 
qüestions, que seran vitals per al bon 
funcionament i el progrés d'un sector 
indiscutiblement estratègic. 

Retorn al futur
El passat 21 de febrer els socis 
del FAD decidien el futur de la 
nostra institució votant a favor 
de la participació en la gestió del 
centre de Glòries. Des d’allà el 
FAD vol tenir un paper clau com a 
representant dels professionals de 
les diverses disciplines del disseny, 
l'arquitectura i l'artesania i sumar-
se, amb els seus múltiples projectes 
i iniciatives, a un gran projecte 
integrat pels principals actors del 
disseny del país. Es tracta d'un 
esdeveniment transcendental per al 
FAD i per al conjunt de la ciutat. La 
creació d'un gran centre dedicat al 
foment, la promoció i la divulgació 
del disseny servirà per definir i 
impulsar un lloc estratègic al mapa 

de Barcelona, un espai proper al 
22@ que haurà de convertir-se en 
un important pol per a la innovació i 
que suposarà la consolidació d'una 
llargament perseguida centralitat de 
caràcter metropolità. Primer de tot, 
però, serà fonamental tornar a posar 
sobre la taula tots aquells aspectes 
relacionats amb la planificació 
urbanística d'aquesta àrea que, 
després de molt temps i abundants 
polèmiques, encara s’han de definir. 
Cal retornar a les discussions 
passades per afrontar el futur. 
Com a futurs veïns i inquilins d'un 
dels principals equipaments de la 
zona volem aportar el nostre propi 
punt de vista sobre les prioritats 
que haurien de guiar l'urgent 
replantejament de Glòries.

Ho dèiem fa un any en aquestes 
mateixes línies: el principal repte 
que hauran d'afrontar les futures 
Glòries és el de reconciliar la seva 
funció com a eix viari amb una 
morfologia que permeti donar 
cabuda a les persones, garantint 
la major habitabilitat possible 
del nou espai. Segons el nostre 
parer, aquest hauria de ser el punt 
clau de les bases del concurs 
a través del qual es decidirà el 
projecte definitiu. Ara bé, tant la 

importància del projecte com la 
conjuntura actual exigeixen una 
anàlisi detallada en la qual no hi 
pot faltar cap aspecte rellevant. 
En aquest sentit, ens sembla molt 
important que no es descarti cap 
possibilitat i que es contemplin tots 
els models de reforma possible, 
incloent una solució en superfície 
i també (per què no?) Un disseny 
de l'espai basat en vials elevats. 
Aquesta última possibilitat no ha 
de ser necessàriament agressiva 
per a l'entorn i pot formalitzar-se de 
moltes maneres. La gran superfície 
disponible permet pensar en una 
solució d'aquest tipus sempre que 
sigui respectuosa amb el conjunt 
d'un nou espai que haurà de ser, 
com dèiem, tan amable i habitable 
com sigui possible. L'opció 
alternativa de perforar nous túnels 
ens sembla fora de lloc en un 
moment com l'actual, tant pel seu 
cost desorbitat com pel seu dubtós 
calendari de realització. Pensem en 
els túnels a mig fer de la línia nou... 
Hi insistim: hem de ser conscients 
dels entrebancs del passat abans 
de començar a projectar el futur.
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Diagonalitis
Fa quinze dies ens ocupàvem aquí 
de les Glòries i del projecte que 
haurà de transformar aquest espai 
en un nou centre neuràlgic per a 
la ciutat de Barcelona. Desplacem 
ara el focus d'atenció uns quants 
quilòmetres cap a l'oest, fins 
al tram de l'Avinguda Diagonal 
comprès entre el Passeig de Gràcia 
i la Plaça Francesc Macià. Fa uns 
dies, l'Ajuntament es comprometia 
a impulsar la reforma d'aquests 
escassos però conflictius centenars 
de metres on la convivència entre 
vehicles, vianants i ciclistes és 
qualsevol cosa menys harmònica. 
El tancament de negocis (molts 
d'ells històrics) i la insistència dels 
comerciants de la zona sobre la 

necessitat d'emprendre un redisseny 
urgent de la via han servit per tornar 
a posar l'assumpte sobre la taula. 
Tot i que, segons sembla, la decisió 
respon a una certa estratègia per 
garantir l'entesa política entre partits, 
no deixa de ser una bona notícia que 
el consistori hagi decidit, finalment, 
posar fil a l'agulla per aturar aquesta 
assignatura pendent. Ara bé, 
l'experiència fallida de la consulta de 
fa tres anys (seguida de l’avortament 
del projecte de remodelació) hauria 
de servir per recordar el grau 
de sensibilitat d'aquesta via i la 
complexa simptomatologia del mal 
que l'afecta.

En aquest sentit, posen una mica 
els pèls de punta alguns dels 
atributs que s'han fet servir per 
descriure aquesta futura reforma 
de la Diagonal com, per exemple, 
"low cost", "provisional", "a mitges" 
o (una mica més eufemísticament) 
"suau". La conjuntura econòmica, 
efectivament, no convida (ni 
permet) fer reformes que suposin 
una gran inversió, però això no 
justifica en cap cas una intervenció 
precipitada o poc meditada. No 
ens podem permetre, ni moral ni 
econòmicament, un pedaç sense 
més. És imprescindible, doncs, que 

els responsables de dur a terme 
aquesta reforma no es precipitin 
i que estudiïn de forma detallada 
les necessitats que han de guiar 
aquesta reforma que serà clau per 
a la ciutat. Encara hi ha temps per 
fer les coses bé i evitar una nova 
ensopegada amb la mateixa pedra. 
Fins ara tot el que fa referència a 
la reforma de la Diagonal sembla 
haver estat a la deriva del debat 
polític; ja és hora de corregir i situar 
la qüestió en el terreny de l'anàlisi 
tècnica. I encara que el FAD no té 
la recepta definitiva per curar la 
"diagonalitis", si que volem alimentar 
el debat i convidem a tots aquells 
que vulguin sumar-s'hi a recuperar 
les entrevistes amb diversos experts 
recollides en la nostra publicació 
"Diagonals. Opinions sobre la 
reforma de l'Avinguda Diagonal". 
Creiem sincerament que en aquestes 
pàgines hi ha valuoses reflexions 
que poden ajudar a repensar la 
morfologia d'aquesta artèria central 
de la ciutat.

Remodelar la moda 
En l'actual escenari econòmic 
gairebé tots els sectors, indústries i 
oficis s'han vist obligats a adaptar-se 
i a reinventar el seu funcionament. 
Només la mutació al servei de la 
imaginació i la creativitat sembla 
garantir la supervivència en l’hostil 
ecosistema postcrisi. Avui volem 
ocupar-nos de la moda, un sector 
que, tot i el talent d'una nova 
generació de professionals i de 
la projecció internacional de la 
qual gaudeixen moltes marques, 
no compta a Catalunya amb un 
model cohesionat que serveixi 
per articular el treball dels seus 
diversos actors. Aquesta situació 
s'explica, en bona mesura, per una 
històrica dificultat per conciliar en 

un mateix projecte l'impuls a la 
creació emergent amb la promoció 
de les grans firmes ja consolidades. 
És en aquesta aparent dicotomia 
on sembla residir la principal 
dificultat per acordar una estratègia 
comuna en la qual administracions, 
marques internacionals, petites i 
mitjanes empreses, professionals 
independents i escoles de moda 
puguin sumar esforços dins d'un 
gran esdeveniment internacional.

Confirmen el diagnòstic les 
entrevistes realitzades a diversos 
professionals i experts del sector 
en el marc de Xarxes d'Opinió, 
el projecte de debat del FAD que 
fa poques setmanes estrenava 
web en format vídeo i un nou 
tema de discussió: “Moda: temps 
d'emergència?”. Els representants 
dels diversos àmbits del sector 
de la moda entrevistats posen de 
manifest la urgència de repensar el 
model actual per fer-lo més atractiu 
i en sintonia amb les necessitats 
de totes les parts implicades. 
Malgrat les seves divergències 
sobre algunes qüestions, gairebé 
tots els consultats coincideixen 
a afirmar que Barcelona ha de 
treballar per adquirir una capitalitat 
que, encara que pressuposada, no 

està ni molt menys consolidada. 
També assenyalen la necessitat 
d'apostar per les vies de promoció 
i llenguatges creatius que ofereixen 
les noves tecnologies aplicades al 
negoci de la moda sense que això 
suposi oblidar el nostre valuosíssim 
passat tèxtil. En aquest sentit, 
seria imprescindible tenir cura 
de tots aquells antics oficis de 
confecció i disseny relacionats amb 
la moda que, ara per ara, semblen 
condemnats a la desaparició. Es 
tracta, doncs, de treballar entre tots 
per consolidar una estratègia sòlida 
i amb futur, capaç de resistir sense 
deixar-se influir pels canvis polítics 
que al llarg dels darrers anys han 
configurat un model per a la moda 
excessivament volàtil i indefinit. 
Creiem que el futur centre dedicat al 
disseny que properament obrirà les 
portes a Barcelona representa una 
gran oportunitat per afrontar aquest 
gran repte compartit. 
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Zoològic és que no 
s'entengui
El zoològic de Barcelona acaba 
de llançar una nova campanya 
publicitària. Fins ara estàvem 
acostumats a aquells anuncis 
que ens conviden a anar fins a 
les instal·lacions del zoo perquè 
coneguem a algun dels seus nous 
inquilins, que ens presenten amb 
el seu nom propi (gairebé sempre 
exòtic) i una foto. A més de presentar 
noves "adquisicions", aquest tipus 
d'anuncis també serveixen per 
comunicar alguns naixements en 
captivitat. En aquests casos les 
fotografies ens mostren a les cries en 
qüestió i, encara que una mica cursi, 
la cosa és més o menys entranyable 

i, es podria dir, gairebé familiar. Però 
els responsables de comunicació 
del zoo de Barcelona han optat 
aquesta vegada per la creativitat 
lingüística i proposen un curiós 
joc de paraules: "Zoològic és que 
vinguis". La frase s'ha de llegir en 
veu alta o verbalitzar mentalment per 
poder entendre l'acudit: "lo lògic és 
que vinguis". Fantàstic. El problema 
és que l'article neutre "lo" no existeix 
en català i el seu ús (encara que 
estès) és un castellanisme que sona 
francament malament. La frase 
s'acompanya d'una sèrie d'imatges 
que superposen siluetes de 
persones i d'animals sobre textures 
que reprodueixen la pell de diversos 
espècimens. No tenim res a criticar 
sobre l'apartat gràfic, al contrari.

No és la primera vegada que el 
llenguatge surt malparat d'un copy 
presumptament original. Segons 
sembla, molts professionals de 
la creativitat publicitària viuen 
immersos en un estat d'histèria per 
l'originalitat que, sovint, juga en 
contra de la finalitat última que se 
li suposa a qualsevol campanya: 
la seva capacitat comunicativa. 
Res es presta més als jocs amb 
la significació i a la deconstrucció 
mateixa que les paraules i el 

llenguatge (la millor literatura i 
poesia estan plens d’exemples). 
Però si s’utilitzen creativament 
s'ha de fer amb gràcia i enginy i, 
sobretot, una mínima correcció. 
El problema sembla que també 
existeix a la inversa: moltes 
vegades (sobretot en català) la 
publicitat institucional fa servir 
un registre que, tot i ser correcte, 
peca d'hermetisme i resulta poc 
comprensible. Normalitzar també 
vol dir flexibilitzar i amenitzar la 
llengua perquè tots (inclosos aquells 
que tenen un altre idioma matern) 
la puguin comprendre clarament. 
Per bé o per mal, la publicitat 
és una forma de comunicació 
hegemònica i omnipresent i, per tant, 
representa una part molt important 
de l'esfera lingüística en què vivim 
immersos. Cal, doncs, que els seus 
professionals (sobretot els que 
treballen per a institucions públiques) 
s'assegurin de dir les coses bé, 
ajustant-les al registre i al to que 
convingui cada vegada. En cas 
contrari, zoològic és que, al final, no 
s'entengui res.

Ladrillo Coast 
L'home, diuen, és l'únic animal 
que ensopega dues vegades amb 
la mateixa pedra. Pel que sembla, 
la paraula "pedra" podria canviar-
se per "totxo" i la dita conservaria 
intacte el seu sentit. Sembla 
que encara avui, en ple escenari 
post-bombolla, algunes persones 
d'aquest país no comprenen (o no 
volen comprendre) que determinats 
models de planificació i creixement 
són completament obsolets i 
inadequats (ens atreviríem a dir que 
fins i tot immorals). Si expliquem 
tot això és perquè dijous passat, 
el parlament donava el vistiplau a 
una reforma de la Llei de Costes 
a la que ens costa donar crèdit. 
Tenint en compte els incomptables 

excessos constructius perpetrats 
durant les últimes dècades al litoral 
i considerant la necessitat d'adaptar 
la nova llei a les previsions sobre la 
pujada del nivell del mar a causa del 
canvi climàtic, l'única cosa que es 
podía esperar es que aquesta fos 
més restrictiva i proteccionista. Però 
no... Les modificacions introduïdes 
a l'anterior text de 1988 van en un 
sentit completament invers al que 
dicta el sentit comú. Irònicament, per 
dir-ho d’alguna manera, la reforma 
porta el nom de "Proyecto de Ley 
de Protección y Uso Sostenible del 
Litoral". Suposem que el van escollir 
pensant que, igual així, la cosa 
colaria.

La resposta dels grups ecologistes 
i altres organitzacions ha estat clara 
i unívoca: la nova Llei de Costes 
serà més permissiva i més ambigua 
pel que fa a les normatives que 
han de complir les construccions 
que s'aixequen a la vora de la línia 
marítima (unes normatives que, cal 
dir-ho, ja havien estat incomplertes 
en infinites ocasions en l'anterior 
marc legal). La reforma, que amplia 
les concessions als xiringuitos, 
és també molt més laxa amb la 
regulació de les diverses activitats 
lúdiques que poden realitzar-se a 

les platges. En resum: ens trobem 
davant d'una llei absolutament 
regressiva i pròpia de temps pastas; 
una llei que, en lloc d'augmentar 
el grau de protecció de la costa 
i oferir garanties de compliment, 
perpetua els mateixos usos que han 
servit per degradar-la al llarg dels 
anys. Els impulsors de la reforma la 
justifiquen al·legant que cal posar 
fi a la inseguretat jurídica que la llei 
anterior havia generat quan, a fi de 
protegir-les, va convertir una sèrie 
de franges del litoral en espais de 
domini públic. També s'addueix que, 
amb la reforma, es beneficia i es 
dóna impuls a l'activitat econòmica 
relacionada amb el turisme costaner. 
Una cosa està clara: es tracta de 
tota una declaració d'intencions 
que serveix per posar de manifest 
la particular comprensió dels 
conceptes "seguretat jurídica", 
"domini públic" i "activitat 
econòmica" que tenen alguns dels 
nostres governants.
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La invasió dels 
artefactes 
insostenibles
En el nostre anterior article, publicat 
fa dos dilluns, fèiem referència a tots 
aquests xiringuitos de platja que, 
gràcies a la recent reforma de la 
llei de costes impulsada i aprovada 
pel PP, veuran prorrogades les 
seves concessions fins a 75 anys. 
Tal com explicàvem aleshores, 
els impulsors de la iniciativa la 
presenten com un recolzament al 
sector turístic i un important impuls 
a l'activitat econòmica del país. No 
insistirem més en el fet que aquest 
argument ens sembla d’allò més 
dubtós i simplista. Del que volem 
ocupar-nos aquesta vegada és 

de la formalització en termes de 
disseny i de l'activitat de tot un 
seguit d'artefactes constructius 
de tipologies diverses que, d'un 
temps ençà, proliferen de manera 
preocupant. Ens agradaria poder dir 
que aquest tipus d'artefactes han 
desaparegut de la Rambla on els 
havíem localitzat amb espant i sobre 
els quals ja hem cridat l'atenció en 
alguna ocasió. Desgraciadament, 
després d'esperar un temps 
prudencial, constatem que la Rambla 
segueixen sent una autèntica galeria 
dels horrors pel que fa al disseny. I la 
cosa sembla que empitjora...

Encara a l'espera d'un llargament 
esperat pla d'acció que hauria 
d'haver servit per ordenar el 
lamentable estat de les coses a 
la Rambla, cada vegada són més 
els establiments esperpèntics que, 
sense ordre ni concert, envaeixen 
aquesta paradigmàtica via de 
Barcelona. No sembla importar que 
aquesta sigui una parada obligada 
de molts dels nostres visitants i la 
primera dels centenars de milers 
de persones que cada any arriben 
a la nostra ciutat per mar. Tan 
al·lucinant com el seu aspecte, 
l'oferta d'aquests paradetes va 
des de productes d'alimentació 

"locals" (no podien faltar les nostres 
típiques creps, gofres i gelats) 
fins a la més exquisida ceràmica 
passant per tot el marxandatge del 
Barça imaginable. Per descomptat, 
tampoc falten els souvenirs 
d'iconografia taurina i flamenca que 
fins fa uns anys estaven reservats 
a les voreres laterals de la via. 
Com hem arribat fins aquí? Doncs 
entenem que a l'Ajuntament deuen 
pensar en termes semblants als 
d'aquells que defensen l'amnistia 
dels xiringuitos com una forma de 
sanejar l'economia i fer país. Més 
val orxata en mà que un disseny 
de l'espai públic de qualitat, com 
diria el refrany castellà. I ja que 
parlem de paradetes, xiringuitos 
i altres artefactes insostenibles... 
què dimonis se n’ha fet d'aquell 
concurs fallat però no publicitat que 
es va convocar per dissenyar un 
"sistema modular de guinguetes per 
a diversos usos a les platges, parcs i 
jardins de Barcelona"(sic)?

Publicitat okupa 
Fa una mica més de dos anys, l'abril 
de 2011, publicàvem un article titulat 
"Ciutat anunci" i l'il·lustràvem amb 
la mateixa imatge que acompanya 
el d'avui. No insistirem més en la 
polèmica generada per la samarreta 
blaugrana de Colom. Deixem que 
aquesta imatge (pel que sembla 
profètica) parli per si mateixa i 
transmeti la nostra opinió sobre 
aquest episodi que (tal com passa 
a vegades quan hi ha el futbol pel 
mig) ha convidat més a la xerrameca 
que a la reflexió de fons. Volem, 
això sí, reprendre el tema del nostre 
article del 2011 i tornar a posar 
sobre la taula el problema de la 
densificació salvatge i indiscriminada 
de missatges publicitaris en tots els 

espais i superfícies imaginables de la 
ciutat de Barcelona. Tal com dèiem 
aleshores, la ciutat sembla haver-
se convertit en un gegantí suport 
publicitari, amb els seus edificis, els 
seus carrers, el seu mobiliari urbà 
i pràcticament qualsevol element 
situat a l'espai públic cobert amb 
anuncis de tota mena. En aquest 
sentit, volem cridar l'atenció sobre 
una notícia que coneixíem fa uns 
dies: TMB (Transports Metropolitans 
de Barcelona) ha contractat una 
empresa que s'encarregarà de 
buscar marques interessades en 
patrocinar el metro i l'autobús de la 
ciutat.

Els detalls del projecte no han 
transcendit, però hi ha antecedents 
que semblen indicar per on podrien 
anar els trets. El cas més proper 
és el de Madrid. Els responsables 
del metro madrileny han signat un 
acord per posar, durant tres anys, 
el nom d'una companyia telefònica 
al la seva línia 2. Segons els càlculs 
es recaptarà un milió per any. 
Un altre cas és el de l'empresa 
que gestiona el transport públic 
a Londres. Aquesta va cedir un 
telefèric a una companyia aèria, la 
qual es va fer càrrec de la meitat 
del cost de la construcció (valorada 

en aproximadament 30 milions 
d'euros) del recorregut que porta 
el seu nom. Es tracta de dues 
fórmules diferents de patrocini. La 
primera és una forma de treure profit 
d'unes infraestructures ja existents 
a canvi de saturar publicitàriament 
(encara més) l'espai públic. La 
segona, des del nostre punt de vista 
més interessant i profitosa per al 
conjunt de la societat, consisteix 
a involucrar empreses privades en 
la construcció d'infraestructures 
encara no realitzades (o a mig 
fer). La diferència, ens sembla que 
no és de matís. I nosaltres ens 
preguntem: quins serien els termes 
de l'acord entre TMB i un hipotètic 
patrocinador? que està previst 
fer amb els diners en el cas de 
Barcelona? s'abaixarà el preu del 
bitllet? es reprendrá la construcció 
de línia 9? s'arreglaran els forats 
que han deixat a peu de carrer 
les estacions que han quedat a 
mitges? La crisi apreta i no es poden 
descartar a la lleugera possibles vies 
d'ingrés. És important, però, que 
les coses es facin bé, garantint la 
màxima transparència i assegurant 
que el negoci reverteixi en benefici 
de tots. Si no és així ens trobarem 
davant d'un altre cas de "publicitat 
okupa".
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Una altra de 
"creativitat" 
legislativa
Dimarts passat més d'un miler de 
persones es van concentrar a la Plaça 
Nova de Barcelona, davant del Col·legi 
d'Arquitectes de Catalunya, sota el 
lema "Sí a l'arquitectura!". Responent 
a la convocatòria llançada pel COAC 
uns dies abans, els assistents hi eren 
per mostrar la seva preocupació i 
la seva disconformitat després de 
l'anunci d'una nova Llei de Col·legis 
i Serveis Professionals per part del 
Ministeri d'Economia i Competitivitat. 
L'aprovació de l'avantprojecte de llei 
suposaria una modificació de la Llei 
d'Ordenació de l'Edificació de 1999 
i permetria, entre d’altres coses, que 

els enginyers amb competències en 
edificació poguessin projectar i dirigir 
obres. Aquesta nova desregulació 
legal tindria com a conseqüència un 
greu empitjorament de les, ja de per 
si complicades, condicions en què 
actualment treballen els professionals 
de l'arquitectura d'aquest país. Però 
no només això. Tal com expliquen 
des del COAC, la modificació 
d'aquesta normativa implicaria, a 
més, desposseir la societat de la 
professionalitat i l'especialització dels 
arquitectes. Al cap i a la fi, són ells 
qui, des de sempre, han projectat i 
construït les llars en què vivim i les 
ciutats que habitem.

No cal dir que aquestes reflexions 
no poden ser interpretades ni com 
una crítica als professionals de 
l'àmbit de l'enginyeria, ni com una 
incitació a la pugna o la picabaralla. 
Els coneixements i les habilitats 
dels enginyers són fonamentals, per 
exemple, i sense anar més lluny, en 
el propi àmbit de l'arquitectura. Però 
aquest fet no justifica en cap cas que 
els professionals d'un sector es puguin 
arrogar les competències i atribucions 
de l’altre. Aquesta indistinció no 
només és perjudicial per a tots sinó 
que resulta completament intolerable 
des d'un punt de vista deontològic. 

Per posar un exemple en sintonia amb 
els temps: s'imaginen que del disseny 
de les pàgines web se n’ocupessin 
els programadors? I ara (facin un 
esforç) imaginin que són un text i que 
aquesta web és casa seva. No els 
tranquil·litzaria saber que l'arquitectura 
gràfica en la qual s'articulen, narren 
i s'expressen, com un bon text, 
ha estat projectada i creada sota 
l’òptica i a través de les habilitats 
d'un dissenyador gràfic especialitzat? 
Segur que hi ha programadors 
que dissenyen molt bé però... per 
què existeixen les titulacions i les 
especialitzacions? Tal com s'explica 
a la declaració emesa pel Consell 
Superior de Col·legis d'Arquitectes 
d'Espanya (CSCAE), l'arquitectura 
és una activitat específica, amb una 
lògica disciplinar i acadèmica pròpia. 
Així ho estipulen la UNESCO i la 
Unió Europea a través de diferents 
directrius. Doncs bé, encara que 
tot això sembli evident i, en principi, 
estigui fora de tota discussió, resulta 
que els responsables de la curiosa 
"creativitat legislativa" d'aquest país 
semblen obstinats a seguir destruint 
les perspectives de futur i apostant per 
uns criteris que no semblen respondre 
a cap lògica mínimament seriosa, 
responsable i respectuosa.

Gaudinitzats 
Sembla que d’aquí poc es 
començarà a cobrar una entrada per 
accedir a la zona monumental del 
Parc Güell. La tarifa no s'aplicarà als 
veïns dels barris adjacents ni "als 
ciutadans amb sensibilitat especial 
cap al parc". A l'espera de saber 
que significa exactament això de 
"sensibilitat especial cap al parc" i 
quins seran els criteris que serviran 
per concedir aquesta distinció, el 
cobrament d’una entrada (així com 
la limitació del nombre de visitants 
per hora) sembla una bona forma per 
controlar la gentada habitual i una 
manera de generar uns ingressos 
extra que hauran de servir per 
garantir un millor manteniment i 
gestió del parc. L'obra de Gaudí 

és un dels principals patrimonis 
culturals de la nostra ciutat i un dels 
primers reclams turístics; i encara 
que una cosa impliqui gairebé 
lògicament l’altra, l'equilibri entre 
ambdues pot resultar complex i 
delicat. És urgent que l'obra de 
Gaudí deixi d’estar inscrita en el 
folklorisme més tòpic i banal i es 
comenci a posar en valor, atenent a 
la seva veritable importància artística 
i històrica.

Rescatar Gaudí de les urpes del 
kitsch és una tasca que incumbeix 
moltes persones i sectors diferents 
i en la qual el disseny haurà de 
jugar un paper clau. Pensem en 
l'enorme quantitat de subproductes 
pretesament gaudinians que 
s'ofereixen als visitants de la 
nostra ciutat. El premi gros se 
l'emporten, potser, aquests 
merengues biomòrfics que alguna 
ment perversa va decidir batejar 
com "Rocs de Gaudí". Es venen en 
els voltants de la Plaça Lesseps (a 
mig camí cap al Parc Güell) i també 
es troben, al costat d'altres deliris 
pseudo-gaudinians, en altres llocs 
de la ciutat. Però si hi ha un cas de 
"gaudinització" especialment estès 
és l'abús sistemàtic del trencadís 
com a recurs gràfic. Sembla que 

quan es vol posar èmfasi en el 
caràcter "barceloní" d'això o allò 
només cal posar una mica de 
trencadís i... ja ho tenim! L'últim cas 
és el de la mascota dels Campionats 
del Món de Natació que d'aquí uns 
dies tindran lloc a Barcelona: una 
criatura anomenada Xop amb el cos 
recobert per un tosc trencadís de 
tons blavosos. També hi trencadís 
al "empaperat" dels busos turístics 
i en packaging de multitud de 
productes locals. Fins i tot hi ha un 
partit polític que el fa servir com a 
motiu decoratiu per a la seva, també 
blavosa, sala de premsa. Hi ha molts 
(moltíssims) més casos que denoten 
una preocupant manca d'imaginació 
i la urgència d'anar més enllà del 
recurrent ús de la iconografia 
gaudiniana en forma de pur i simple 
clixé.
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A favor del setrill  
Ho llegíem en aquest mateix diari 
abans del parèntesi estiuenc: 
el Govern encara contempla la 
possibilitat d'aplicar un reial decret 
per prohibir l'ús de setrills a bars i 
restaurants. Una mesura , per cert 
, que el comissari d'Agricultura 
europeu, Dacian Ciolos, va 
desestimar el passat mes de maig. 
El ressorgiment de la polèmica va 
coincidir amb la trista desaparició 
de Rafael Marquina, autor, entre 
molts altres dissenys cèlebres, 
de l'emblemàtic (i imitadísim) 
setrill antidegoteig "Broc corb". 
Pocs dies després, Ramon Folch 
dedicava un article a aquesta fita 
del disseny industrial i el definia 

encertadament com un exemple 
paradigmàtic d’ “ecodisseny avant 
la lettre” (“Marquina i l'ecodisseny”. 
El Periódico, 29/06/13). I és que, tal 
com explicava Folch i com ja hem 
dit més d'una vegada, ecodisseny 
i bon disseny només poden ser 
considerades com una sola i mateixa 
cosa. És des d'aquest punt de 
vista que ens sembla que s’hauria 
d'abordar aquest assumpte dels 
setrills que, de cop i volta, turmenta 
tant al Ministeri d'Agricultura.

El que proposa el Ministeri és 
substituir els setrills per envasos 
individuals precintats d'un sol ús 
que, diuen, serviran per garantir 
la qualitat de l'oli que se serveix 
a les taules dels establiments de 
restauració (curiosament no es diu 
res sobre l'oli que es fa servir per 
cuinar, o sobre el vinagre, o sobre el 
vi...). La proposta ha encès els ànims 
de restauradors i petits productors 
d'oli (molts d'ells excel·lents), que 
hauran d'assumir un important 
sobrecost si la mesura entra 
finalment en vigor. Completament 
aliena a la presumpció d'innocència, 
la llei no només farà pagar justos 
per pecadors sinó que, amb tota 
probabilitat, eradicarà de les taules 
alguns dels millors olis que un client 

podria desitjar. Però deixant de 
banda els seus múltiples aspectes 
contradictoris i arbitraris, la llei és 
també un despropòsit en matèria 
de sostenibilitat. Realment no 
hi ha una forma alternativa per 
controlar la qualitat de l'oli que no 
impliqui un augment massiu de 
deixalles en forma d'envasos no 
reutilitzables? No seria molt més 
fàcil, coherent i econòmic per a 
tothom que els inspectors de sanitat 
incloguessin el control de l'oli entre 
les seves funcions? No ho feien 
ja? D'altra banda, sorprèn que un 
Govern tan conscienciat en matèria 
d'alimentació com aquest no es 
preocupi, per exemple, de fomentar 
un envasament dels aliments que 
permeti evitar el malbaratament de 
tones de menjar (més de vuit milions 
a l'any, només a Espanya, segons 
dades recents). 

País en venda 
“Per fer front al seu dèficit, Espanya 
ven una quarta part del seu 
patrimoni nacional”. Així de categòric 
era el títol d'un article publicat, a 
tota pàgina, el passat 27 agost a 
la secció d'economia del diari Le 
Monde. El tema central de l'article 
és la posada en venda per part 
del Govern del paratge natural de 
l'Almoraima, situat al cor del Parc 
Natural de Los Alcornocales, entre 
Cadis i Màlaga. L'operació forma 
part del "Programa per a la posada 
en valor dels actius immobiliaris de 
l'Estat", aprovat el passat mes de 
juliol i en què també es preveu la 
venda de palaus, finques rústiques, 
edificis industrials i una llarga llista 
de béns amb alt valor històric i 

patrimonial. Actualment, L’Almoraima 
forma part dels actius en cartera de 
la Direcció General del Patrimoni de 
l'Estat i el seu preu de sortida ronda 
els 180 milions d'euros. Doncs bé, 
per fer aquest paratge encara més 
atractiu als possibles compradors i 
així agilitzar la transacció, el Govern 
no ha dubtat a autoritzar un “pla 
de desenvolupament” que inclou la 
construcció de dos camps de golf, 
un hotel de cinc estrelles i, és clar 
que sí, un aeròdrom en línia directa 
amb la veïna Costa del Sol.

Tot aquest assumpte se suma 
al daltabaix que va suposar 
l'escandalosa reforma de la Llei de 
Costes que, fa només uns mesos, va 
ser aprovada amb els únics vots del 
PP. El resultat de la reforma és, com 
ja se sap, una llei més permissiva 
i ambigua que perpetua el mateix 
tipus d'usos que han servit per 
degradar les costes espanyoles al 
llarg de les darreres dècades. Com 
aleshores, no falten al discurs del 
Govern els arguments econòmics 
per justificar aquest nou episodi de 
desamortització salvatge o, dit amb 
les paraules del corresponsal de Le 
Monde, “d'urbanització desbocada”. 
Des del Ministeri d'Hisenda 
expliquen que aquest pla “servirà 

per posar en valor molts immobles o 
propietats que tenien un ús deficient 
o no s’utilitzaven per a res”. Quan 
entre aquestes "propietats" es 
troba una tresor natural d'altíssim 
valor ecològic com L’Almoraina, 
una argumentació com aquesta 
només pot ser interpretada com 
una escandalosa presa de pèl i com 
un insult (un més) a la intel·ligència 
del personal. Al cap i a la fi, sembla 
que vulguin dir-nos els senyors del 
Govern, només es tracta d'un tros 
de terra amb "un ús deficient" que 
resultarà molt més rendible com un 
nou paradís del "golfisme" (esculli 
el lector lliurement el sentit de la 
paraula).
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I ara… 
la llum del sol  

A vegades, per ironitzar sobre l 
‘actual escalada d'impostos, tributs 
i altres formes de recaptació, es 
diu allò de "al final ens cobraran 
l'aire que respirem". Doncs bé, 
potser hauríem d'anar reconsiderant 
la idoneïtat del registre irònic. I 
és que, encara que respirar (de 
moment) continua estant exempt 
de gravàmens, hi ha una altra cosa 
(tan intangible i, en principi, tan 
irreconciliable amb les idees de 
propietat i arrendament com l'aire) 
que pretenen començar a cobrar-
nos: la llum del sol. Fa uns dies ho 
explicava Antonio Cerrillo en aquest 
diari: l'última invenció del Govern 

Central es diu "peaje de respaldo" 
i consisteix en un cànon que 
s'aplicarà a l'autoconsum d'energia 
solar. És a dir, ens volen cobrar per 
consumir l'energia del sol, obtinguda 
dins dels límits de la nostra casa i a 
través d'una instal·lació autònoma, 
pagada de la nostra butxaca. 
Increïble però cert. Tant els experts 
com la Comissió Nacional de 
l'Energia i la Comissió Nacional de 
la Competència consideren que la 
mesura és una bestiesa. El Ministeri 
d'Indústria justifica el peatge dient 
que l'autoconsum ha d'assumir els 
costos de funcionament de la xarxa 
elèctrica ja disponible. I es queden 
tan amples...

La proposta d'aplicació del peatge 
ve a sumar-se a un llarg i inclement 
historial de reformes orientades a 
regular el malparat sector fotovoltaic, 
un sector que, a dia d'avui, ha perdut 
tot el seu potencial competitiu. 
L'anunci de la proposta de llei 
coincideix amb l'enèsima pujada del 
preu de l'electricitat al nostre país. 
Que les úniques beneficiàries de 
tot això són les grans empreses de 
producció i distribució d'electricitat 
se sobreentén. Davant d'aquesta 
última bufetada, un no sap que 
és més greu: si tenir un govern 

que desincentiva i penalitza l'ús 
d'energies netes, hipotecant 
greument l'economia del consumidor 
i el futur del país o que aquest 
mateix govern s'atreveixi a fer-ho 
amb el desvergonyiment xulesc 
a la qual ja ens té acostumats. 
L'única explicació raonable per a 
aquesta vergonyosa proposta de llei 
només pot residir en la coneguda 
permeabilitat entre l'esfera política 
i les juntes directives i consells de 
les empreses que es reparteixen 
l'oligopoli energètic. Fa més o menys 
un mes, quan ens ocupàvem de la 
venda d'un valuós espai natural per 
part del Govern, parlàvem d '"insult a 
la intel·ligència del personal". Doncs 
bé, a aquest pas, les vexacions a 
què ens sotmeten els nostres polítics 
dia a dia arribaran a ser de tal calibre 
que no podran ser descrites amb 
paraules acceptables en les pàgines 
d'un diari.

De galetes i 
animalades  
Fa uns dies, diaris i televisions es 
feien ressò del nou pipican electrònic 
i ecològic inaugurat a Molins de Rei. 
El tema, en principi, no mereix més 
atenció de la que ja va rebre, però si 
decidim parlar-ne de nou és perquè 
resulta molt útil per assenyalar un 
parell de coses que ens semblen 
importants, tant pel que fa al (sobre)
disseny com al (in)civisme. L'invent 
de Molins de Rei (de moment es 
tracta d'un model pilot sense cost 
per a l'ajuntament) es diu e-can 
i consisteix en un váter per a 
gossos que premia els seus usuaris 
quadrúpedes amb una galeta. Se 
suposa que, d'aquesta manera 
(i segons dicta el conductisme 

pavlovià), l'animal adquirirà l'hàbit 
de fer les seves necessitats on toca. 
Doncs bé, amb tot l'afecte cap 
als joves impulsors del projecte, 
l'invent ens sembla agafat pels pèls. 
Des del nostre punt de vista, l'e-
can és un clar exemple de sobre-
disseny, cosa que no encaixa en els 
temps que corren. Per començar, 
no acabem d'entendre per què 
dimonis no poden ser els mateixos 
propietaris els que portin (juntament 
amb la bossa de plàstic i la resta de 
l’equipament caní reglamentari) la 
galeta per premiar la seva mascota. 
I no és que vulguem fer demagògia 
barata però... un dispensador de 
premis per a gossos justament quan 
s'estan reduint beques menjador? 
De debò?

El mateix dia que el flamant e-can 
es donava a conèixer, i sense deixar 
el món dels gossos, els mitjans ens 
informaven sobre una altra notícia: 
els nostres amics peluts podran 
viatjar al metro de Barcelona! Que 
consti que la iniciativa ens sembla 
molt bé i s'ajusta al que ja passa 
en altres ciutats europees. De fet, 
advoquem per fer-la extensiva 
a gats, fures, iguanes, serps i 
lloros (bé, potser no, retirem els 
tres últims...). No obstant això, no 

podem deixar de pensar ni en els 
possibles accidents derivats de les 
contingències fisiològiques dels 
nous viatgers ni, sobretot, en la 
manca d'escrúpols de molts dels 
seus propietaris. Algú hi ha pensat 
en això? O és que potser pensen 
instal·lar un e-can en cada estació? 
No hi ha dubte que, juntes o per 
separat, les iniciatives de Molins de 
Rei i Barcelona conviden a la broma 
fàcil, però també és cert que en 
ambdues ressona una problemàtica 
molt real: la convivència de persones 
i gossos a la ciutat. Només cal 
passejar per alguns dels parcs de la 
ciutat de Barcelona per comprovar 
que alguna cosa no funciona. Però la 
solució al problema, per descomptat, 
no passa ni per sofisticar 
tecnològicament els pipicans, ni per 
subvencionar premis per a gossos, 
ni per liberalitzar l'ús del transport 
públic a qualsevol tipus de mamífer. 
La harmoniosa convivència entre 
humans i animals passa, simplement, 
per aplicar el sentit comú i les 
normes més essencials d'educació 
i civisme. En aquest sentit, potser 
seria més útil repartir galetes entre 
aquells propietaris de gossos sense 
miraments que, després reformar-se, 
decideixin començar a fer les coses 
com toca.
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Ruïnes modernes 
Les ciutats són sistemes orgànics 
complexos i dinàmics en permanent 
transformació. Tal com passa 
amb qualsevol organisme viu, els 
teixits urbans es desenvolupen 
i evolucionen dins d'un cicle de 
vida i mort. Així, algunes de les 
seves parts o elements constitutius 
envelleixen i, finalment, deixen de 
ser útils. És llavors quan apareix el 
desús, l'abandonament i, finalment, 
la degradació. Els exemples són 
múltiples i, malauradament, alguns 
formen part del paisatge habitual als 
nostres carrers. Pensem en aquests 
quioscos de premsa tancats temps 
enrere, probablement per falta de 
rendibilitat, i que ara no són més 
que un destorb de dimensions 

considerables. Alguns d’aquests 
quioscos fins i tot conserven vells 
fascicles col·leccionables i revistes 
engroguides darrere dels seus 
expositors de vidre, oferint una 
inquietant imatge post-apocalíptica. 
De qui són responsabilitat aquests 
quioscos? Quin futur els espera? 
Fa unes setmanes, sota el títol 
"Paisatges Contemporanis. Llast 
i/o oportunitat ", el programa 
d'Arquinset estava íntegrament 
dedicat a analitzar com, després de 
l'esclat de la bombolla immobiliària, 
el nombre d'espais i construccions 
en estat d'abandonament s'ha vist 
substancialment incrementat.

Un bon exemple d'aquestes "ruïnes 
modernes" (títol de l'exposició que 
Julia Schulz-Dornburg va inaugurar 
en el marc d'Arquinset i que encara 
es pot visitar al FAD) són totes 
aquelles estacions de la línia 9 que 
han quedat a mig fer en diversos 
llocs de la ciutat de Barcelona. 
Convertits en monuments al progrés 
interromput, els vestigis constructius 
d'aquestes estacions han alterat 
la morfologia de l'espai públic, 
limitant greument els seus usos. A 
la Plaça Sanllehy, un dels punts més 
problemàtics i polèmics pels quals 
havia de passar la línia, l'Ajuntament 

ja s'ha compromès a prendre 
mesures per cobrir l'espai i alliberar-
lo de grues i obstacles. Com s'ha de 
gestionar l'abandonament? Es tracta 
fenomen consubstancial a la ciutat 
i que afecta construccions i espais 
de naturaleses molt diferents. Cada 
cas requereix unes solucions a mida 
que, idealment, haurien de servir 
també per atendre els canvis que 
tenen lloc a la zona i donar resposta 
a les necessitats dels veïns. Aquesta 
és la premissa des de la qual el FAD 
planteja el concurs Racons Públics, 
que fa pocs dies presentava la 
dotzena convocatòria de recollida 
de propostes per recuperar el darrer 
racó de la seva tercera edició. 
Coincidint amb la seva última etapa, 
i sempre des de la modèstia, ens 
agradaria posar aquest projecte com 
a exemple de com es pot afrontar, 
de forma oberta i participativa, 
l'inevitable i sempre complicat 
problema de l'abandonament. Tota la 
informació per saber més i participar 
en el concurs es troba a: 
racons.fad.cat.

#cultureta
Fa uns dies llegíem una notícia 
protagonitzada per una carismàtica 
periodista de televisió i una festa 
maratoniana que, fins i tot abans 
de la seva celebració, va encendre 
la metxa d'una gran polèmica. La 
història ve de lluny i no hi insistirem. 
L'assumpte, això sí, ens sembla 
un bon pretext per fer algunes 
consideracions generals sobre 
el present estat de la cultura i 
sobre el sentit actual de la paraula 
"creativitat", convertida en un 
concepte comodí que darrerament 
es fa servir amb massa lleugeresa. 
És preocupant que la cultura 
s’assembli cada vegada més a 
aquella altra cosa anomenada 
tendència. La tendència és transitoria 

i s'inscriu en un aparador heterogeni 
i en permanent renovació. Enteses 
d'aquesta manera, les propostes 
culturals s’han de desprendre del 
seu context original i presentar-se 
com una cosa aïllada, autoexplicable 
i, sobretot, fàcilment comprensible. 
Per utilitzar un terme dels nostres 
dies, la cultura es transforma, a 
través de la lògica de la tendència, 
en una successió de "pop-ups". I, 
com diu el cèlebre eslògan d'unes 
patates fregides, "quan fas pop ja no 
hi ha stop". Explicada així, la cultura 
no és res més que un incessant 
parpelleig fluorescent, una cadena 
de tuits, de hashtags; la cultura 
esdevé, podria dir-se, en una nova 
accepció d'allò que Joan de Sagarra 
va anomenar la "cultureta".

En el context d'aquesta cultura 
en diminutiu el contingut es 
veu desplaçat per la urgència 
comunicativa i l'expert o especialista 
es substituït, molt sovint, per un 
prescriptor al que amb prou feines 
se li exigeixen credencials. El criteri 
de selecció de les propostes que 
formen part d'aquesta cultura exprés 
(les més noves, les més cridaneres, 
les més provocadores ...) sacrifica 
els seus aspectes importants i, 
gairebé sempre, banalitza el sentit 

i les intencions de l'autor. D'altra 
banda, no és menys cert que, moltes 
vegades, aquest mateix criteri 
serveix per seleccionar creacions 
que ja eren banals de bon principi. 
I ja que parlem de creacions... què 
significa creativitat? La definició 
al diccionari és precisa: "Facultat 
de crear, capacitat de creació". 
Res més. Ser creatiu significa 
crear alguna cosa. Pot fer-se bé o 
malament, amb imaginació o sense, 
amb bons o mals resultats, etc. 
En matèria de disseny una bona 
creació és la que permet resoldre un 
problema de manera satisfactòria, 
amb facilitat i amb els mínims 
recursos. Podríem dir que el valor 
afegit d'un bon disseny no resideix 
en la creació en si sinó en la seva 
capacitat d'establir un vincle amb 
l’usuari i intervenir en la seva realitat. 
Ens sembla que, d'alguna manera, 
això també és vàlid per a la resta 
de les anomenades "professions 
creatives". Un bon creador, sigui 
de la disciplina que sigui, és aquell 
capaç de comprendre i gestionar una 
realitat complexa per, a continuació, 
generar un contingut i un sentit 
compartit, cosa que, gairebé amb 
tota seguretat, quedarà desvirtuat 
dins del "format catàleg" que és 
propi de la nova "cultureta".
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Per al·lusions…  
Fa uns dies Manuel Cuyàs publicava 
un article titulat "Penja-robes" 
(El Punt Avui, 2013/12/12). Hi 
explicava que, a l’hivern, li resulta 
molt incòmode anar a establiments 
públics, on gairebé sempre li costa 
trobar un lloc per penjar el seu abric 
i el seu barret. I té raó. La majoria 
dels bars i restaurants d'aquest país, 
així com els cinemes i els teatres, 
no compten amb un espai o un 
element específic per guardar abrics, 
jaquetes, bufandes o barrets, de 
manera que gairebé sempre acaben 
ficats en algun racó poc apropiat. 
Subscrivim la queixa de Cuyàs i la 
"retuitegem" de manera impresa 
en aquesta última mosca del 2013. 
Però si fem referència al seu article 

és, en primer lloc, perquè allà s’hi 
feia un comentari que ens toca 
bastant la moral. Per descriure el 
disseny precari dels pocs penjadors 
que troba durant els seus passejos 
hivernals, Cuyàs es refereix a la 
seva "constitució feble, de filferro", 
una característica que, segons ell, 
seria pròpia d'un disseny reconegut 
amb un Premi FAD. Encara que 
entenem que el comentari no és 
malintencionat no deixa de semblar-
nos inconvenient i desafortunat. De 
fet no ens molestarem a defensar 
els Premis FAD, que durant més de 
mig segle sempre han estat garant 
de qualitat i excel·lència en matèria 
d'arquitectura i interiorisme, de la 
mateixa manera que els Premis Delta 
ho han estat en l'àmbit del disseny 
industrial.

El que més ens preocupa és que 
el comentari posa de manifest 
una concepció del disseny 
completament equívoca i, per 
desgràcia, bastant estesa. Sovint, 
en la seva accepció més col·loquial 
la paraula disseny sembla referir 
una mena de sofisticació supèrflua 
i gratuïta. Moltes vegades, quan 
es diu que alguna cosa és "de 
disseny" sembla que es vulgui donar 
per sobreentès que aquesta cosa 

resulta poc pràctica i que té una 
molesta sobrecàrrega estètica. Per 
descomptat, això és exactament el 
contrari del que s'ha d'entendre per 
un bon disseny. Ho dèiem fa quinze 
dies i ho repetim: un bon disseny 
és aquell que permet resoldre un 
problema de manera satisfactòria, 
amb facilitat i amb els mínims 
recursos. Un penjador feble que no 
és capaç de sostenir un abric com 
el que descriu l'amic Cuyàs és un 
mal penjador i, per descomptat, mai 
guanyaria un premi FAD (un Delta 
per ser més precisos). Sense anar 
més lluny i per posar un exemple 
que ve molt al cas, un dels projectes 
guanyadors dels Premis Delta 2012 
va ser, precisament, el penjador per 
a comunitats MIL U. Fabricat amb 
una sola peça d'acer 100% reciclat, 
es tracta d'un disseny pràctic, 
econòmic i resistent que destaca, 
a més, per un procés de producció 
eficient i per la minimització dels 
materials i l'energia necessaris pel 
seu embalatge i transport. I, per 
descomptat, sosté perfectament 
tot tipus de peces de roba, inclosos 
abrics, barrets i bufandes...
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Directori
de socis

#
*S,C,P,F...
www.scpf.com
ÀNGEL DEL FAD

A
Abad Sánchez, Marta
ADG-FAD

Abadía Sánchez, Nacho
www.sublimacomunica.com
ADG-FAD

Acebillo Marín, Josep A.
ADI-FAD

Adin Oteiza, Paco
www.supperstudio.com
ADG-FAD

Agència EFE
www.efe.com
ÀNGEL DEL FAD

Aguadé Clos, Jordi
A-FAD

Aguilera, Enric
www.enricaguilera.com
ADG-FAD

Agulló i Ronco, Beatriz
A-FAD

Aixàs Olea, Gorka
www.fuelgrafics.com
ADG-FAD

Alcalá, Merche
ARQUIN-FAD

Alcántara Arjona, Josep
www.bisgrafic.com
ADG-FAD

Alcaraz Sancerni, Estel
www.estelalcaraz.com
ADI-FAD

Alcón i Serrano, Ignasi
ADI-FAD

Aldamiz, Javier
ARQUIN-FAD

Alemany i Barris, Josep
ARQUIN-FAD, ADI-FAD

Alessi
www.alessi.com
ADI-FAD

Alfaro Hofmann, Andrés
www.alfarohofmann.com
ADI-FAD

Alonso Martínez, Luis
www.plam.com.es
ADG-FAD

Álvarez Argüelles, Julio A.
ADG-FAD

Álvarez de Cienfuegos Hernández, 
Alberto
www.lavernia.com
ADI-FAD

Álvarez Feros, Arturo
www.arturo-alvarez.com
ADI-FAD

Alzamora Figueras-Dotti, Mahala
MODA-FAD

Amat Ferré, Ferran
ADI-FAD

Amor Aguilera, Josep
www.microarquitectura.com
ADI-FAD

Amorós Guarro, Matías
aicmes.com
ADG-FAD

Andreu García, Julio
www.aened.com
ADG-FAD
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Anglès i Cantó, Eugènia
www.cerabella.com
A-FAD

Anguera i Serisier, Jordi
ADI-FAD

Angusto Muxart, Olga
A-FAD

Anllo Riveiro, Pablo
ADG-FAD

Antich Martínez, Àlex
A-FAD

Antones Grau, Jordi
ADI-FAD

Antonijuan Biosca, Jordi
ARQUIN-FAD

Aparicio Altuna, Selva
www.selvaaparicio.com
A-FAD

Aparicio Manchado, Jordi
www.jordiapariciojoies.blogspot.com
A-FAD

Aranda Veciana, Josep M.
ADI-FAD

Araquistain Massó, Alejandra
MODA-FAD

Araujo Jerez, Mariadela
etcbags.wordpress.com
A-FAD

Arbós Figueras, Ramon
www.intentvitrines.com
ADI-FAD

Ardèvol Fernández, Joan
www.ardevols.com
ARQUIN-FAD

Àrea de Prevenció i Foment del 
Reciclatge
www.arc.cat
ADI-FAD

Arimany Brossa, Elisa
A-FAD

Aristu Enderiz, Javier
www.aristu.com
ADG-FAD

Arlex
www.arlex.es
ADI-FAD
Armengol Abril, Emili
FAD

Arnabad Vila, Jonathan
www.arquitectura-g.com
ARQUIN-FAD

Arnau Rius, Montserrat
ADG-FAD

Arquia Caixa d’Arquitectes
www.arquia.es
ARQUIN-FAD

Arranz, Fèlix
ARQUIN-FAD

Artemide, SA
www.artemide.com
SOCI PROTECTOR DEL FAD

Astort i Tubert, Alfred
www.astort.com
ADG-FAD

Atamanlar, Mehmet
MODA-FAD

Aulestia Padilla, Egoitz
www.behauce.net/egoitzaulestia
ADG-FAD

Aura
www.aura.es 
PROMOTOR OFICIAL

Ayguadé Sandrós, Lluís
www.hoci.com
ADG-FAD

Aymamí Canut, Clàudia
A-FAD

Aymar Terricabras, Mari Carmen
FAD

Azúa, Martín
www.martinazua.com
ADI-FAD

B

Bacardit Sagués, Francesc
www.bammp.com
ARQUIN-FAD

Bach Núñez, Jaume
ARQUIN-FAD

Bach Triadó, Eugeni
ARQUIN-FAD

Badia Farré, Jordi
ADI-FAD

Badia Zarzoso, Ricardo
ADG-FAD

Badia, Jordi
ARQUIN-FAD

Bagà, Josep
www.josepbaga.com
ADG-FAD

Bagaria Pigrau, Rudi
www.bagaria.net
ADG-FAD

Baldó Lavilla, Begoña
FAD

Baldó, Carles
www.carlesbaldo.com
ADI-FAD

Ballús Ribas, Josep M.
MODA-FAD

Banc Sabadell
www.grupbancsabadell.com
ADI-FAD

Banús Abadal, Xavier
ADG-FAD

Baqués Tomàs, Josep
www.josepbaques.com
ADG-FAD

Baraona Pohl, Ethel
www.dpr-barcelona.com
ARQUIN-FAD

Baraut Guila, Anton
ARQUIN-FAD

Barba Formosa, Isabel
A-FAD

Barber, Benjamin James
www.achos.es
ADG-FAD

Barberà Sampietro, Miquel
A-FAD

Barnils, Rosma
ARQUIN-FAD

Barrera, Pablo
MODA-FAD

Bartolomé Madaula, Carles
ADG-FAD

Bas Basle, Xavier
www.xavierbas.com
ADG-FAD

BASF CCE
www.basf-cc.es
PROMOTOR OFICIAL
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Bastidas Acevedo, Veronica
MODA-FAD

Batalla Villanueva, Jordi
www.barrinadisseny.com
ADI-FAD

Batlle, Enric
ADG-FAD

BAU, Escola Superior de Disseny
www.baued.es
ADG-FAD, ARQUIN-FAD, 
MODA-FAD

BD Barcelona Design
www.bdbarcelona.com
ADI-FAD

Bellido Rendón, Laura
www.laurabellido.com
ADG-FAD

Beltrán, Maria
www.pescasalada.com
ADG-FAD

Benedito Graells, Ramon
www.beneditodesign.es
ADI-FAD

Benito Cortázar, Daniel
www.dbcortazar.com
ADG-FAD
Bergeret Garcia, Carol
www.tallerdeideas.info
A-FAD

Bergeron, Valérie
ADI-FAD

Bernal Morata, Leticia
www.germinalcomunicacion.com
ADG-FAD

Bertran Maruny, Josep
ADI-FAD

Birulés Bertran, M. Rosa
ADI-FAD

Bisbe Lluch, Adam
A-FAD

Blanc Armengol, Joan A.
www.estudiblanc.net
ADI-FAD

Blanch, Jordi
www.atipus.com
ADG-FAD

Blasi i Mezquita, Jordi
www.objectar.info
ADI-FAD

Bodegues Sumarroca
www.sumarroca.es
FAD

Bofarull Briand, Cecília
www.domo-a.com
ADG-FAD

Bofill, Roser
A-FAD

Bohigas Arnau, Josep
www.bopbaa.com
ARQUIN-FAD

Bohigas Guardiola, Oriol
ADI-FAD

Boldú Montoro, Mercè
ARQUIN-FAD

Bolet i Soler, Montserrat
www.labotigadelparquet.com
A-FAD

Bombay Sapphire
www.bombaysapphire.com
ADI-FAD

Bonell Costa, Esteve
ARQUIN-FAD

Bonell Mas, Laura
ARQUIN-FAD
Bonet Batalla, Glòria
ADG-FAD

Bonet Bertran, Pep
ARQUIN-FAD, ADI-FAD

Bonet Casas, M. Rosa
ARQUIN-FAD

Bonet Ferrer, Vicenç
ARQUIN-FAD

Bonet i Armengol, Jordi
ARQUIN-FAD

Bonet i Peitx, Ignasi
www.aboutme/ignasibonet
ARQUIN-FAD

Bonjoch, Ignasi
www.bonjoch.com
ARQUIN-FAD

Boronat Llop, Xavier
www.corporeixon.com/grafic.html
ADG-FAD

Borràs Fa, Guillem
A-FAD

Borràs Ibáñez, Maria
www.comodoscreen.com
ADG-FAD

Borrell Calvó, Marta
ADG-FAD

Bosch Bosch, Joan
www.joanbosch.com
ARQUIN-FAD

Bragulat i Martín, Raimon
ADG-FAD

Bravo Vidal, Patricia
ADG-FAD

Brosa, Esther
ARQUIN-FAD

Bru, Eduard
www.blsbcn.com
ARQUIN-FAD

Brufau, Robert
ARQUIN-FAD

Brullet Tenas, Manuel
www.brulletdeluna.com
ARQUIN-FAD

Bruni, Lucia
ADI-FAD

Brusés i Lázaro, Joan
ADG-FAD
Busquets Morales, Cristina
www.cbusquets.com
ADG-FAD

Bustos Cabezuelo, Judit
www.trestrastos.com
ARQUIN-FAD

Bustos Serrat, Xavier
ARQUIN-FAD

C

Caballero, Daniel
www.xli.net
ADG-FAD

Cadena Bartrán, Teresa
FAD

Calsina Cuevas, Jaume
www.estudicga.com
ARQUIN-FAD

Calvet Frontado, Paola
ADI-FAD
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Camacho Rodríguez, Elena
www.elenacamacho.com
A-FAD

Campaña Arjona, José María
ADG-FAD

Campeny i Trunas, Antoni
FAD

Camper
www.camper.com
ADI-FAD

Campi i Valls, Isabel
AFAD-FAD, ADI-FAD

Campos Rosique, José Luis
www.crystalzoo.net
ARQUIN-FAD

Camps Vilaseca, Judith
www.gabins.com
A-FAD

Canals Papiols, Carme Glòria
A-FAD

Canosa i Magret, Josep Lluís
ARQUIN-FAD, ADI-FAD

Cánovas Flores, Anna 
acanovasdesign.wordpress.com
ADI-FAD

Canudas i Badia, Sandra
ARQUIN-FAD

Canut Civit, M. Àngels
A-FAD

Capannesi, Maurizio
www,mauriziocapannesi.com
ADI-FAD

Caparrós i Reyes, Víctor
A-FAD

Capdevila de Sas, Pia
www.piacapdevila.com
ARQUIN-FAD

Capdevila i Coral, Manel
A-FAD

Capdevila i Gaya, Joaquim
A-FAD

Capella, Juli
www.capellaweb.com
ARQUIN-FAD

Cappuccio, Luca
www.sugostudio.com
ADG-FAD

Carbonell Dalmases, M. Teresa
ARQUIN-FAD

Cárceles López, Pilar
ARQUIN-FAD

Cardeña Franquet, Francesc
ARQUIN-FAD

Cardona, Gràcia
www.diariodesign.com
ADI-FAD

Carles i Prat, Albert
www.albertcarles.com
ADG-FAD

Cármenes Sofás, SL
www.carmenes.eu
ADI-FAD

Carner Pujol, Isaac
ADG-FAD

Carrasco Zaballa, Nacho
www.citypography.com
ADG-FAD

Carrasco, Claudia
www.c3h-design.com
ADI-FAD

Carrascosa Salmerón, Roberto
www.roberto-victoria.com
A-FAD

Carreté, Ramon
www.ramoncarrete.com
ADG-FAD

Carrière Lluch, Luis
www.carriere.es
ADI-FAD

Casals Guàrdia, Raimon
www.casalscot.com
ADG-FAD

Casals, Lluís
ARQUIN-FAD

Casanovas i Andiñach, Teresa
A-FAD

Casanovas i Romaguera, Joan
ADG-FAD

Casas Calduch, Ernesto
ADI-FAD

Casas Peñaranda, Montserrat
A-FAD

Casellas Castellví, Montserrat
MODA-FAD

Cases i Puig, Manuel
FAD

Castanera Peregrín, Víctor
www.victorcastanera.com
ADI-FAD

Castellar Batlles, Oriol
www.oriolcastellar.com
ADG-FAD

Castellón Claramunt, Albert
www.moritz.cat
ADG-FAD

Castells i Tarrés, Josep
ADG-FAD

Castells Puig, Carlota
www.carlotacastells.com
ADG-FAD

Castellví Miralles, Jaume
ARQUIN-FAD

Castillo Higueras, José Miguel
ARQUIN-FAD

Castro Triay, Lucía Alejandra
www.luciacastro.com
ADG-FAD

Cata Electrodomésticos
www.cata.es
ADI-FAD

Català Rodas, Marc
www.wearemucho.com
ADG-FAD

Catalán Alucha, Marcos
ARQUIN-FAD

Catalunya Ràdio
www.catradio.com
ÀNGEL DEL FAD

CDmon
www.cdmon.com
FAD

Centellas i Portella, Jaume
ADI-FAD

Cerdà, Pilar
www.pilarcerda.net
A-FAD

Cerqueda Díez, Cristina
www.onevintage.es
A-FAD
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Cerveses Moritz
www.moritz.cat
PROMOTOR OFICIAL 

Chalkho, Paula
www,holamurray.com
ADG-FAD

Cid Moragas, Daniel
MODA-FAD

Cinnamond i Planas, Norman
ARQUIN-FAD

Cirera Riera, Cristina
www.cireraespinet.com
ARQUIN-FAD

Civit Gomis, Josep M.
ADG-FAD, ARQUIN-FAD

Clapés i Antoja, Ana
www.anaclapes.com
ADG-FAD

Claret i Martí, Curro
ADI-FAD

Claret Piquer, Carmen
A-FAD

Clavel Rojo, Manuel
www.clavel-arquitectos.com
ARQUIN-FAD

Claveri i Prats, Aleix
ARQUIN-FAD

Clemente i Tomàs, Joan
ADG-FAD

Clos, Laia
www.motstudio.com
ADG-FAD

Closas Bloucard, Francis
ARQUIN-FAD

Clotet Juan, M. Rosa
ARQUIN-FAD

Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers 
www.apabcn.es
ARQUIN-FAD

Coll Campmany, Núria
www.nuriacoll.com
ADI-FAD

Coma i Barbat, Eulàlia
ADG-FAD

Comellas Rojas, Glòria
ADG-FAD

Comerón i Graupera, Lluís-Xavier
ARQUIN-FAD

Comparetto Remacha, Adriana
www.adriana-comparetto.com
ADI-FAD

Contreras López, Silvia
www.fusina.com
ARQUIN-FAD

Córdoba de Dalmases, Ramon
A-FAD

Correa i Ruiz, Federico
ARQUIN-FAD, ADI-FAD
Corredor-Matheos, Josep
A-FAD

Cortada Masvidal, Sílvia
ADI-FAD

Cortés León, Pepe
ARQUIN-FAD

Cortiella Campabadal, Rosa
rosacortiella.com
A-FAD

Cosentino
www.cosentino.es
ARQUIN-FAD

Cosín Valero, Pepe
www.cosinestudio.com
ARQUIN-FAD

Costa Calsamiglia, Guim
www.costacalsamiglia.com
ADI-FAD

Costa Curriu, Agustí
ARQUIN-FAD

Cots Gassó, Jordi
www.cots.cat
ADG-FAD

Covelo Cartelle, Antonio
FAD

Cruanyes i Ràfols, Joan
ARQUIN-FAD
Cuevas Pareras, Joan
ARQUIN-FAD

Cuevas, Laia
www.laiacuevasgonzalo.com
ADG-FAD

Cumella i Vendrell, Toni
A-FAD

Cusidó i Banús, Josep
www.cusidocomella.com
ADG-FAD

D

DDB Tandem, SA
www.ddb.com
ADG-FAD

De Castro Pedrouzo, Óscar
ADG-FAD

De la Cruz, Olga
www.bbcrdisseny.com
ARQUIN-FAD

De Moragas i Spà, Antoni
ARQUIN-FAD
   
De Oleza Roncal, Jaume
ARQUIN-FAD

De Pallejà Ferrer-Cajigal, Glòria
www.gpalleja.com
ARQUIN-FAD
De Pineda i Álvarez, Albert
ARQUIN-FAD

De Riba, Pau
http://www.pauderiba.com/eng/
ADG-FAD

De Solà Morales, Pau
ARQUIN-FAD

Del Fraile Carbajo, Eduardo
www.dfraile.com
ADG-FAD

Del Hoyo i Arjona, Jesús
ADG-FAD

Díaz Giménez, Almudena
A-FAD

Díez Blanco, Javier
www.diezmasdiez.com
ADI-FAD

Diogene i Guilera, Mercè
A-FAD

Domingo Domingo, Mamen
www.domingoferre.com
ARQUIN-FAD

Domingo i Laplana, Madola
www.madola.com
A-FAD

Donaldson, Max
www.smallbackroom.es
ADG-FAD
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Dornbracht
www.dornbracht.com/es
ARQUIN-FAD

Duch i Provensal, Gerard-Joan
A-FAD

Duch, Eduard
www.atipus.com
ADG-FAD

Duran Muntadas, Montserrat
www.montserratduranmuntadas.com
A-FAD, MODA-FAD

Duró Trouillet, Jordi
www.jordiduro.com
ADG-FAD

E

Echegoyen Bosland, Ana Patricia
www.erretres,com
ADG-FAD

Ediciones Primera Plana, SA / 
Grupo Zeta / El Periódico 
www.elperiodico.com
ÀNGEL DEL FAD

Effio, Russell Paul
www.pyscle.com
ADG-FAD

Eina, Escola de Disseny i Art
www.eina.edu
ADG-FAD, ADI-FAD, ARQUIN-FAD

Elisava, Escola Superior de 
Disseny
www.elisava.net
ADG-FAD, ADI-FAD, ARQUIN-FAD

Escofet 1886
www.escofet.com
ADI-FAD

Escola d’Art Arsenal
www.arsenal.cat
FAD

Escola d’Art d’Olot
www.escolartolot.com
ARQUIN-FAD

Escola d’Art Deià
www.deiadisseny.com
ARQUIN-FAD

Escola d’Art del Treball
www.bcn.es/artdeltreball
A-FAD

Escola d’Art i Disseny de Reus
ARQUIN-FAD

Escola d’Art i Disseny de 
Tarragona  (Diputació 
ADG-FAD

Escola d’Art i Superior de Disseny 
de Vic
www.eartvic.net
ADG-FAD

Escola d’Art i Superior de Disseny 
Pau Gargallo
www.paugargallo.net
ADG-FAD

Escola d’Art Josep Serra i Abella
www.serraiabella.cat
ADG-FAD

Escola d’Art Municipal Leandre 
Cristòfol
paeria.es/emba
ADG-FAD

Escola d’Arts i Tècniques de la 
Moda
MODA-FAD

Escola Massana Centre d’Art i 
Disseny
FAD

Escola Municipal d’Art i Disseny de 
Vilanova
FAD

Escola Municipal d’Art Illa de 
Sabadell
ADG-FAD, MODA-FAD
Escola Superior de Disseny i Art Llotja
www.xtec.es/ea-llotja
ARQUIN-FAD

Escudé i Ferrusola, Marc
www.exitdesign.com
ADG-FAD

Escuela Superior de Diseño y 
Moda Felicidad Duce
www.fdmoda.com
MODA-FAD

ESDAP. Escola Superior de 
Disseny i d’Arts Plàstiques
www.gencat.cat/ensenyament/esdap
ADG-FAD, ADI-FAD, ARQUIN-FAD, 
MODA-FAD

Esdi. Escola Superior de Disseny
www.esdi.es
MODA-FAD, ADG-FAD, ADI-FAD

Espada Velasco, Assumpció
www.assumpcioespada.com
A-FAD

Esparza Lozano, Danae
www.esparzasite.com
ADI-FAD

Espelt i Estopà, Guim
www.guimworks.net
ADI-FAD

Espinet i Mestre, Miquel
ARQUIN-FAD

Espinet, Mariona
www.cireraespinet.com
ARQUIN-FAD

Espluga, David
www.espluga.net
ADG-FAD

Esquius i Prat, Josep M.
ARQUIN-FAD

Estarriaga Latasa, Pablo
ADG-FAD

Esteve Cambra, Ramon
www.ramonesteve.com
ARQUIN-FAD

Estrella Damm
www.estrelladamm.es
ADG-FAD

F

Facto Estrategia y Marketing
ÀNGEL DEL FAD

Falcó Capdevila, Joaquim
www.comglas.com
A-FAD

Farrando, Jordi
ARQUIN-FAD

Farré Oliver, Joan
www.pontdequeros.com
A-FAD

Farré Pàmpols, Núria
A-FAD

Farrés Llobet, Núria
ADG-FAD

Farriol Gil, Sílvia
ARQUIN-FAD

Faulí Oller, Jordi
ARQUIN-FAD

Feduchi Escario, Marta
ADI-FAD

Felices Pérez, Maite
ADI-FAD
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Felices, Elia
www.eliafelices.com
ARQUIN-FAD

Femenias Ureña, Pol
ARQUIN-FAD

Feriche i Adell, Ricardo
www.fericheblack.com
ADG-FAD

Fernández Camps, Àlex
www.alexfernandezcamps.com
ADI-FAD

Fernández Curell, Aleix
www.onionlab.com
ADG-FAD

Fernández Eduardo, Franc
ARQUIN-FAD

Fernández García, Manuel
ADG-FAD

Fernández Puig, Diego
www.fuelgrafics.com
ADG-FAD

Fernández Sánchez, Ricardo
www.prisatv.com
ADG-FAD

Ferrando Bramona, Josep
www.josepferrando.com
ARQUIN-FAD

Ferrater Arquer, Borja
www.ferrater.com
ARQUIN-FAD

Ferrater i Lambarri, Carles
www.ferrater.com
ARQUIN-FAD

Ferré Carreras, Martí
www.bildi.net
ADG-FAD

Ferrer i Bastida, David
ADI-FAD

Ferrer i Velasco, Ricard
www.ferrerbcn.com
ADI-FAD

Ferrer-Vidal Cortella, Santiago
http://www.grupoinstrumenta.com
ARQUIN-FAD

Ferrín Carreter, Teresa
ARQUIN-FAD

Fidalgo Guerra, Armando
ADG-FAD

Figueras Mitjans, Josep
ADI-FAD

Figuerola Servitje, Ferran
www.cricursa.com
ARQUIN-FAD

Fiol Costa, Carme
www.arriolafiol.com
ARQUIN-FAD

Folch Rubio, Albert
www.albertfolch.com
ADG-FAD
Font i Sans, Ramon
A-FAD

Foraster Mariscal, Toño
ARQUIN-FAD

Freixes i Melero, Daniel
ARQUIN-FAD

Fundació Banc Sabadell
www.bancsabadell.com
ADG-FAD, ADI-FAD

Fusillo, Cynthia
www.cynthiafusillo.com
A-FAD

Fuster Güell, Santi
www.benditagloria.com
ADG-FAD

Fuster Martí, Albert
ARQUIN-FAD

G

Galceran Ribas, Josep
FAD

Galí i Camprubí, Jordi
www.jgaliestudi.com
ARQUIN-FAD

Gallego, Moisès
ARQUIN-FAD
Garcés Brusés, Jordi
www.jordigarces.com
ARQUIN-FAD

García Conesa, Fulgencio
ADG-FAD

García Gallego, Gaspar
www.garciaycia.com
ADG-FAD

Garcia Gotós, Alfred
www.alfredgarciagotos.com
ARQUIN-FAD

García i Moreno Mariano
ADI-FAD

García i Ramiro, Manuel J.
A-FAD

García Isidro, Álvaro
http: //dezpixels.com
ADG-FAD

García Leza, Sergio Daniel
http://grantipo.com/
ADG-FAD

García Ros, Juan Pedro
ADG-FAD

García Vaz, Emilio
www.edisseny.com
ADG-FAD

Garcia Zorrilla, Olmo
www,bold.bz
ADG-FAD

García-Ramos Sánchez, Pedro 
Antonio
ADG-FAD

Garreta Rovira, Marta
www.lamagacomunica.com
ADG-FAD

Gasch Garcia, Francesc
www.francescgasch.com
ADI-FAD

Gasch i Grau, Emili
ARQUIN-FAD

Gaspar i Ruiz, Joan
ADI-FAD

Gelpi i Monasterio, Rosa
www.cidae.com/rosagelpi
A-FAD

Genís Orriols, Sama
www.samagenis.com
A-FAD

Germade Dopico, Óscar
www.solofficial.com
ADG-FAD

Giagnorio, Anna
A-FAD

Gil i Nebot, Leopoldo
ADI-FAD

Gil Muñana, Javier
www.labienvenida.net
ADG-FAD
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Gili Galfetti, Mònica
www.ggili.com
ARQUIN-FAD

Gili i Galfetti, Gustau
ARQUIN-FAD

Gimeno Bau, Ignasi
ADG-FAD

Gira by Smartclick
ARQUIN-FAD

Giralt-Miracle, Daniel
ADI-FAD

Giró i Gili, Santi
ADI-FAD, ARQUIN-FAD

Gironès Penades, J. Ignacio
ADG-FAD

Gironés Villanua, Maria Teresa
www.teresagirones.es
A-FAD

Goñi Fernández, Raúl
www.goni-studio.com
ADG-FAD

González Juan, Edmon
www.eggeassociats.net
ADG-FAD

González Pérez, Primitivo
ARQUIN-FAD

González, Carlitos
www.carlitosypatricia.com
ADG-FAD

Goron Blok, Didier
www.zink.es
ADG-FAD

Górriz, Pilar
www.pilargorriz.com
ADG-FAD

Govers, Coraline
www.zestarchitecture.com
ARQUIN-FAD
Graell Massana, Carles
ADG-FAD

Granero i Martínez, Anton
www.eumografic.com
ADG-FAD

Grass, Tanja
www.drapart.org
A-FAD

Gratacós Colomer, Àngels
ADI-FAD

Grau Castelló, Xavier
www.lunadisseny.com
ADG-FAD

Grau Valldosera, Ferran
ARQUIN-FAD

Grupo Vichy Catalán
www.vichycatalan.es
FAD

Guarner, Victoriano
ARQUIN-FAD

Guarro Roig, Laia
laiaguarro.com
ADG-FAD

Güell i Figa, Jordi
ADI-FAD

Güell i Guix, Xavier
ARQUIN-FAD

Güell Ordis, Maria
www.lainvisible.org
ARQUIN-FAD

Guillermo Aznar, Javier
MODA-FAD

Guimerà Arias, Àlex
www.several-studio.com
ADG-FAD

Guitart Comaposada, Kima
www.kimaguitart.com
A-FAD

Guitart i Moles, Marc
www.marcguitart.com
ADI-FAD

Gutiérrez Fernández, Laura
ADI-FAD

Gutiérrez Gil, Javier
www.inocuothesign.com
ADG-FAD

H

Hartmann, Daniela
ARQUIN-FAD
Hartmann, Vivian
www.bauertypes.com
ADG-FAD

Hermosilla Cifuentes, Luis
A-FAD

Hernández i Cros, Josep Emili
ARQUIN-FAD

Hernando Canals, Vega
MODA-FAD

Higueras, Miquel Àngel
www.fonsgrafic.es
ADG-FAD

Huguet i Muixí, Enric
ADG-FAD

I

Ibáñez Font de Vila, Gabriel
ADG-FAD

Ibarz i Casadevall, Mercè
A-FAD

IDEP Barcelona – Escola  Superior 
d'Imatge i Disseny
www.idep.es
MODA-FAD, ADG-FAD

Iguzzini Illuminazione España, SA
www.iguzzini.es
FAD

Illy Caffè
www.illy.com
ADI-FAD

Inarejos de Las Heras, Josep
www.inadisseny.com
ADG-FAD

Incasòl
www.incasol.cat
ARQUIN-FAD

Infante del Rosal, Fernando
www.elgolpe.net
ADG-FAD

Infraestructures.cat
www.infraestructures.cat
ARQUIN-FAD

Iniesta i Sau, Áurea
ADG-FAD

Isern i Castro, Albert
www.guiacreativity.com
ADG-FAD

Istituto Europeo di Design, SL
www.iedbcn.com
ADI-FAD, MODA-FAD

J

Jansana, Imma
ARQUIN-FAD
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Jardí Soler, Enric
www.enricjardi.com
ADG-FAD

JCDecaux
www.jcdecaux.es
ADI-FAD

JG Ingenieros, SA
www.grupojg.com
ARQUIN-FAD

Jiménez Higueras, Àlex
ADI-FAD

Jiménez Jiménez, David
www.rendevu.es
ADG-FAD

Joid’Art
www.joidart.com
A-FAD

Jori, Amadeu
ARQUIN-FAD

Jover Biboum, Margarita
www.aldayjover.com
ARQUIN-FAD

Juanpere i Miret, Josep
www.gcaarq.com
ARQUIN-FAD

Juste de Nin, Lluís
MODA-FAD

K

Knorst, Vanessa
www.kno.com.br
ADG-FAD

L

Laboratori Color Egm
www.egm.es
ADG-FAD

Lacasta, Miquel
www.archikubik.com
ARQUIN-FAD

Lambert, Rory
ADG-FAD
Lamp
www.lamp.es
ARQUIN-FAD

Langa Bellatriu, Sílvia
www.silvialanga.com
ADG-FAD

Lara Vázquez, Josep Lluís
ADG-FAD

Larrea Cruces, Quim
www.quimlarrea.com
ARQUIN-FAD

Laufen Bathrooms, SA
www.laufen.es
ARQUIN-FAD

Lavèrnia Company, José Ignacio
www.lavernia.com
ADG-FAD

Lemus i Tomàs, Carmen
MODA-FAD

Lena Hümmerich, Tania
ADG-FAD

Llàcer Macau, Anna
ADG-FAD

Llach Pinsach, Laia
A-FAD

Llamazares Viaña, Max
www.llamazarespomes.com
ARQUIN-FAD

Llimona i Torras, Pere
ADI-FAD

Llongueras, Joan
www.llonguerascotet.cat
ARQUIN-FAD

Llorens Lajara, Conrad
www.summa.es
ADG-FAD

Llorens Lajara, Sonsoles
www.sonsoles.com
ADG-FAD

Lloret i Joan, Marta
A-FAD

Lluscà Martínez, Josep
www.llusca.com
ADI-FAD

López Amat, Tomàs
ARQUIN-FAD

López Cámara, David
www.suscreativos.com
ADG-FAD

López Cimbrón, Jordi
ADG-FAD

López i Vilalta, Isabel
www.isabellopezasociados.com
ARQUIN-FAD

López Mut, Francisco
ADG-FAD

López Olmo, Ferran
www.elotrolopez.com
ADG-FAD

López Vallina, Gustavo
ADG-FAD

Luna Areny, Mireia
www.designisnatural.com
ADG-FAD

M

Macau i Serra, Roser
ARQUIN-FAD

Mackay, David
mbmarquitectes.cat
ARQUIN-FAD

Magem i Farré, Josep M.
ADI-FAD

Mainar i Benedicto, Montserrat
A-FAD

Majoral i Castells, Enric
www.majoral.com
A-FAD

Malaspina, Miquel
MODA-FAD

Maldonado Miquelerena, Alejandra
www.vectorsoul.com
ADG-FAD

Mallol i Moretti, Adrián
ARQUIN-FAD

Mañà i Oller, Josep
A-FAD

Mañez Vilella, Àngels
A-FAD

March i Avante, Jordi
ADG-FAD

March Rodríguez, Àlex
www.marchstudio.es
ARQUIN-FAD

Marchsteiner, Uli
ADI-FAD

Marco Tuset, Vicenç
www.vicencmarcodesign.com
ADG-FAD

Marfà Castán, Ricard
ADG-FAD
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Margalef Panadés, Jordi
www.jordimargalef.com
ADG-FAD

Marín Rosique, Maite
A-FAD

Mariscal, Javier
www.mariscal.com
ADG-FAD

Marquina Testor, Nani
www.nanimarquina.com
ADI-FAD

Marsa Esteve, Pilar
www.pilarmarsa.com
A-FAD

Marshall, David
www.david-marshall.com
ADI-FAD

Martí Sáez, Mati
www.lemonart.com
ADG-FAD

Martín i Badosa, Pablo
www.grafica.es
ADG-FAD

Martín López, David
www.estudimartin.com
ADG-FAD

Martín Saucedo, José Antonio
www.ed-cran.com
ADG-FAD

Martín Valls, Mercè
ARQUIN-FAD

Martínez Balet, Xavier
ADG-FAD

Martínez i Serra, Josep M.
ADI-FAD

Martínez López-Amor, Albert
www.lopez-amor.com
ADG-FAD

Martínez Martí, Montserrat
A-FAD

Martínez Pérez, Borja
www.losiento.net
ADG-FAD

Martínez Rodríguez, Héctor
www.mediterraneaservices.com
ADG-FAD

Martínez Ruzafa, Josep
www.lapageoriginal.com
ADG-FAD

Martínez Ruzafa, Sònia
www.lapageoriginal.com
ADG-FAD

Martorell i Codina, Josep M.
ADI-FAD

Marzabal Martínez, Carles
ADI-FAD

Mascarell i Canalda, Ferran
ADG-FAD

Masdeu Corrales, Mireia
www.masdeudesign.com
ARQUIN-FAD

Masià Almudéver, Manel
www.novuolo.com
ADG-FAD

Massana Flotats, Josep M.
ADI-FAD

Massó i Tejeda, Jordi
www.massoicb.com
ADG-FAD

Mateo i López, Joan A.
www.tdi-joanmateo.com
ARQUIN-FAD

Mateu Ballesteros, Gener
ADI-FAD

Mayà Agustí, Sergi
www.lanevateria.cat
ADG-FAD

Medina i Vilalta, Carles A.
www.medinavilalta.com
ADG-FAD

Medina Rabaneda, Miguel
ADI-FAD

Mejías Torres, Òscar
ADG-FAD

Melechón i Vidal, Francesc
ADI-FAD

Melet i Monzón, Ricard
http://esdap.cat
ADI-FAD

Melo Garcia, Mariana
MODA-FAD

Mendizábal Carredano, Álvaro
www.outinup.com
ADG-FAD

Mercado Segoviano, José Luis
ARQUIN-FAD

Merck Farma y Química, SA
www.merck.es
SOCI PROTECTOR DEL FAD

Mestres Angla, Jordi
ADG-FAD

Micenmacher, Mich
www.micenmacher.com
ADG-FAD

Milá Mencos, Jose M.
ADI-FAD

Milà Sagnier, Miguel
ADI-ARQUIN-FAD

Milà Valcárcel, Gonzalo
ADI-FAD

Mir i Borrut, Josep M.
www.summa.es
ADG-FAD

Mir Teixidor, Enric
www.mmassarquitectura.es
ARQUIN-FAD

Miserachs, Toni
FAD

Montero i Madariaga, Jon
www.jonmontero.com.
ARQUIN-FAD

Montiel Latre, Oliver
www.bold.bz
ADG-FAD

Montlleó Font, Marcel
MODA-FAD

Montmany i Madurell, Marta
ADI-FAD

Montull, Mario
ADI-FAD

Mora Gramunt, Gabriel
ARQUIN-FAD

Morales Checa, Daniel
www.moruba.es
ADG-FAD
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Morató i Agustí, Ignasi
www.estudimorato.com
ADI-FAD

Morató i Simó, Anna
A-FAD

Morello Zamora, Solange
www.solangemorello.com
A-FAD

Morera Vidal, Francesc
www.grupabis.com
ADG-FAD

Morera, Josep M.
www.moreradesign.com
ADG-FAD

Morgan, U. B.
www.ubmorgan.com
A-FAD

Morgui i Isanda, Ferran
www.morgui.net
ADI-FAD

Morillas, Lluís
www.morillas.com
ADG-ADI-FAD

Morón, Lluís
ADG-FAD

Morta, Xavier
www.lamosca.com
ADG-FAD

Müller, René
www.woodloops.de
A-FAD

Mundet i Poch, Rosa
ADG-FAD

Munné i Campderrich, Josep M.
ADG-FAD, ADI-FAD

Muñoz Gómez-Quintero, Cristina
www.indaga.cat
ADG-FAD

N

Nadal Oller, Lluís
ARQUIN-FAD

Narotzky Molleda, Viviana
ADI-FAD

Navarro Barba, Víctor
www.navarroestudi.com
ADG-FAD

Navarro Jiménez, Gema
ADG-FAD

Navarro Ortiz, Carmen
ADG-FAD
Navarro, Joan Carles
ADI-FAD

Nieto Pita, Julio
ADI-FAD

Novell Ferrando, Josep
www.novell.cat
ADI-FAD

Novelo, Leonardo
www.inputmap.com
ARQUIN-FAD

Novotel Barcelona City
FAD

Núñez Gimeno, Pati
www.patinunezagency.com
ARQUIN-FAD

O

O. Caballero, May
www.intachable.com
ADG-FAD

Obiols Autonell, Aina
www.lajaponesa.biz
ADG-FAD

Obiols Autonell, Berta
ADG-FAD

Òdena Torres, Anton
www.antonodena.com
ADG-FAD

Oliver i Bock, Constantin
ADG-FAD

Oliver Manén, Eulàlia
http://www.tallerbugambilia.cat/ca/
eulalia-oliver
A-FAD

Oliver Montroig, Laia
ADG-FAD

Ollé Torras, Francesc
ARQUIN-FAD

Oller Duque, Juanjo
ARQUIN-FAD

On Diseño
www.ondiseno.com
ADI-FAD

Oriol Nogués, Ramon
www.oriol-orfebre.com
ADI-FAD

Ossa Altzibar, Imanol
www.imanolossa.com
A-FAD

P

Pacheco Duncan, Silvana M. 
ADG-FAD

Padrós Ferrer, Xavier
www.zero-a.net
ADG-FAD

Padrós i Ferrer, Emili
www.emilianadesign.com
ADI-FAD

Padulles Ramos, Vladimir
A-FAD

Palau i Casañé, Antònia
A-FAD
Palouzié Ibáñez, Xavier
ADG-FAD

Panadell i Busquets, Josep
www.panadellassociats.com
ARQUIN-FAD

Panés Julià, Martí
ADG-FAD

Pardo Álvarez, Jesús
ADG-FAD

Parera i Biosca, Mònica
www.mpbcultura.com
ADG-FAD

Pareras i Mont, Lluís
www.lupagrafics.com
ADG-FAD

Pasamontes Bufi, Pilar
MODA-FAD

Pascual Esteve, Xavier
ARQUIN-FAD

Pascual i Puig, Elena
ARQUIN-FAD

Patout, Ariane
www.arianepatout.com
A-FAD

Pau i Corominas, Lluís
www.mbmarquitectes.cat
ARQUIN-FAD

Payés i Nadal, Pere
ADI-FAD
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Pedrós de Oliveira, Armand
www.apod-design.com
ADG-FAD

Pelfort Rodríguez, Laura
www.behance.net/LauraPelfort
ADI-FAD

Peña Andrés, Francisco Javier
FAD

Pensi, Jorge
ADI-FAD

Peraire, Josep
ADG-FAD

Pereda Rojo, Javier
www.esiete.com
ADG-FAD

Peregrín Emparanza, Laura
ADG-FAD
 
Pérez Grobet, Ximena
www.ximenaperezgrobet.com
A-FAD

Pérez Masferrer, Pamela
A-FAD

Pericas i Bosch, Enric
ADI-FAD

Pernas Galí, Francesc
www.casasolo.es
ARQUIN-FAD

Pey i Casanovas, Magdala
A-FAD

Pibernat Domènech, Oriol
ADI-FAD

Pich-Aguilera Baurier, Felip
www.picharchitects.com
ARQUIN-FAD

Picmedia Graphic Solutions, SL
www.picmedia.es
ADG-FAD

Piera Domènech, Joan Rogeli
www.casapiera.com
A-FAD

Pilma
www.pilma.com
ADI-FAD

Piñol i Torrent, Francesca
A-FAD

Piñol Pinell, Montserrat
A-FAD

Pinyol Cort, Antoni
www.antonipinyol.com
ADG-FAD

Pla i Belio, M. Teresa
A-FAD

Pla i Blagà, Mercè
http://www.escultura-ceramica-
mercepla.net
A-FAD

Pla i Masmiquel, Arcadi
ARQUIN-FAD

Plaja i Miró, Salvi
ADI-FAD

Plasencia, Pablo
ADI-FAD

Playa i Matarín, Josep
MODA-FAD

Poblet, Àlex
www.walabi.net
ADG-FAD

Polo Pujadas, Magda
A-FAD

Pomé Tarrés, Goretti
A-FAD

Pomés Leiz, Ivan
www.llamazarespomes.com
ARQUIN-FAD

Pons Campomar, Francesca
ADG-FAD

Porres Huelmo, Vicente
www.noviembreestudio.com
ADI-FAD

Pouplana, Xavier
ADI-FAD

Prat Valcárcel, Anna
https://sites.google.com/site/
pratdesign
ADI-FAD

Preciado Iglesias, Fèlix
www.equipajebcn.com
ADI-FAD

Prieto Contreras, Ruth
www.minimalgraphics.es
ADG-FAD

Prieto Villanueva, Jesús Ángel
A-FAD

Pruneda Felip, Ferran
www.grapa.ws
ADG-FAD

Puig Cabeza, Josep
www.puigicabeza.com
ADI-FAD

Puig Fashion & Beauty Group
www.puig.com
ADI-FAD

Puig Font, Anna
annapuigjoies.com
A-FAD

Puig i Busquets, Enric
ARQUIN-FAD

Puig i Gausachs, Blai
A-FAD, ARQUIN-FAD

Puig i Torné, Josep
FAD

Puig Mestres, Àlex
www.factoressencial.com
ADG-FAD

Puig Terradellas, Miquel
ADG-FAD

Puigdengolas Legler, Esteve
ARQUIN-FAD

Pujagut i Grau, Jaume
ADG-FAD

Pujol Miró, Ester
www.nahtrang.com
ADI-FAD

Pujol Rosa, Roger
ADI-FAD

Q

Quílez Soler, Josep M. 
ADI-FAD

Quintana, Màrius
ARQUIN-FAD

R

Rabat i Ribes, Esperança
ADI-FAD

Ramírez Miguel, Ángel
ADI-FAD

Ramírez Soley, Lluís
ADI-FAD
Ramis Frontera, Tomeu
www.flexoarquitectura.com
ARQUIN-FAD

Ramos Arenas, Raül
www.raulramos.ws
ADG-FAD
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Ramos Carrascosa, Diego
www.diegoramos.es
ADI-FAD

Rancati, Alessandro
www.direccioncreativa.es
ADI-FAD

Raya García, Daniel
MODA-FAD

Regàs i Pagès, Georgina
A-FAD

Regusci, Nicola
www.xnf.es
ARQUIN-FAD

Reina Fronc, Luis
www.scacs.com
ADG-FAD

Remiro Virto, Iñaki
www.grlabstudio.com
ADI-FAD

Reverter Sancho, Pepa
www.pepareverter.com
ADG-FAD

Reyners Fontana, Nicolás
www.trestiposgraficos.com
ADG-FAD

Ribas i Barange, Francesc
ADI-FAD

Ribas Seix, Carme
www.ravetllatribas.com
ARQUIN-FAD

Ribes Bartolí, Eduard
ARQUIN-FAD

Ricard Sala, André
ADI-FAD

Ricard Sala, Jeannette
ADI-FAD

Rico Benages, Esther
www.estherrico,blogspot.com
ARQUIN-FAD

Riera Coromina, Mireia
ADI-FAD

Riera i Ubia, Antoni
ADI-FAD

Rigau Oliver, Anton M.
ADG-FAD

Rinaldi, Sabrina
ADG-FAD

Riu de Martín, Josep
www.gcaarq.com
ARQUIN-FAD

Roa López, Miquel
www.aproduccions.com
ARQUIN-FAD

Robert i Bernús, Gabriel
ARQUIN-FAD
Roca
www.roca.es
ADI-FAD

Roca Connetable, Xavier
www.rundesign.net
ADG-FAD

Roca Domingo, Jordi
www.ladyssenyadora.com
ADG-FAD

Roca i Sagarra, Agnès
ARQUIN-FAD

Roca Solé, Marta
A-FAD

Rodeja Roca, Lluís
ARQUIN-FAD

Rodríguez Grau, Sònia
www.oxigen.es
ADG-FAD

Rodríguez Martínez, Enrique
www.dosdecadatres.com
ADG-FAD

Roig Duran, Joan
www.batlleiroig.com
ARQUIN-FAD

Rojano Sánchez, Fco. Javier
ADG-FAD

Roland DG Iberia
www.rolanddgiberia.com
ADG-FAD

Rolando, Carlos
www.crolandodesign.com
ADG-FAD

Rom Rodríguez, Josep A.
ADG-FAD

Romagosa Calatayud, Pau
ADI-FAD

Rosa i Aguayo, M. Teresa
www.teresarosa.com
A-FAD

Rosa Trias, Helena
www.planeta.es
ADG-FAD

Rosell Bacardit, Alba
www.benditagloria.com
ADG-FAD

Roselló Gené, Alícia
http://duduadudua.com
A-FAD

Roura Ponce, Jonathan
www.doristudio.com
ADG-FAD

Rovira i Ricart, Xavier
ARQUIN-FAD

Rovira Llobera, Teresa
www.estudioctr.com
ARQUIN-FAD

Rubio Ordas, Pablo
www.erretres.com
ADG-FAD

Rubio, Carme
www.color-consultant.net
ADI-FAD

Ruesga Navarro, Ascensión
www.choninruesganavarro.es
A-FAD

Ruiz Geli, Enric
www.e-cloud.com
ARQUIN-FAD

Ruiz Rubio, Mario
www.marioruiz.es
ADI-FAD

Ruiz Ulibarri, Maria
www.lagranjadesign.com
ADI-FAD

Ruiz, David
www.ruizcompany.com
ADG-FAD

S

Sacases Guàrdia, Marc
ADG-FAD

Sagarra i Trias, Anna
ARQUIN-FAD

Saiz Anton, Lluís
www.grupidea.com
ARQUIN-FAD
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Saiz Anton, Martí
www.cel-lula.com
ADG-FAD

Sala Ponsa, Elisenda
A-FAD

Sanahuja i Bonfill, Mariona
A-FAD

Sanahuja Rochera, Jaime
www.jaimesanahuja.com
ARQUIN-FAD

Sánchez Carrillo, Damián
ARQUIN-FAD

Sánchez Falguera, Jordi
www.tasmania.cat
A-FAD

Sánchez Iturregui, Josu
www.moriwase.es
ADG-FAD

Sánchez Lago, Estefania
MODA-FAD

Sánchez Ortiz de Galisteo, Jorge
www.jsog.net
ADG-FAD

Sánchez Pablos, Vicente
ADI-FAD

Sans García, Patrícia
ARQUIN-FAD, MODA-FAD

Sans i Álvarez, Gemma
A-FAD

Sans i Marimon, Josep M.
ADI-FAD

Sans, Tai
www.brots.org
ADI-FAD

Santa & Cole
www.santacole.com
ADI-FAD

Santana, Carmen
ARQUIN-FAD

Santos Ruiz, Marc Aureli
ARQUIN-FAD

Sanz Aparicio, Marco
www.marcsanzstudio.com
ADI-FAD

Sauquet Llonch, Roger
www,sauquetarquitectes.com
ARQUIN-FAD

Scheer, Beena Miriam
MODA-FAD

Schiavon, Gabriele
www.lagranjadesign.com
ADI-FAD

Schloupt, Hansel
www.schloupt.com
ADI-FAD

Schulz-Dornburg, Julia
ARQUIN-FAD

Segarra, Toni
ADG-FAD

Segrià i Fortuny, Neus
A-FAD

Sellex
www.sellex.es
ADI-FAD

Senén Gilabert, Genís
ADI-FAD

Serra Amengual, Pere
www.pereserra.net
ARQUIN-FAD

Serra Catafau, Quim
www.serracatafau.com
ADG-FAD

Serra de Budallés, Eulàlia
ARQUIN-FAD

Serra de Castellarnau, Pere
www.pereserra.cat
ARQUIN-FAD

Serra i Moragas, Jordi
www.ceramicaserra.com
A-FAD

Serra Majem, Mia
www.santacole.com
ADI-FAD

Serra Riera, Enric
ARQUIN-FAD

Serrahima de Riba, Claret
www.cla-se.com
ADG-FAD

Serrahima i Sant, Ernest
FAD

Serrano Regol, Ivan
www.ivoserrano.com
ADG-FAD

Servei Estació
www.premisvoila.com
ADI-FAD

Sevilla Trujillo, Guillem
ADG-FAD

Sherzad, Omar
www.woodnlight.com
A-FAD

Sibina i Tomàs, Joan
www.joansibina.com
ARQUIN-FAD

Simon
www.simon.es
ADI-FAD

Solà Lagares, Eloi
ARQUIN-FAD
Solanic i Serra, Roser
FAD

Solé Torres, Pau
www.lepaue.com
ADI-FAD

Soler i Garcia, Rosa M.
A-FAD

Soler i Padró, Montserrat
A-FAD

Solís Sánchez, Álvaro
ARQUIN-FAD

Soriano Rodríguez, Nacho
ADG-FAD

Stavro Marone, Astrid
www.astridstavro.com
ADG-FAD

Subirós Viñuales, Olga
ARQUIN-FAD

Subirós, Anna
www.subirosdesign.com
ADG-FAD

T

Tagliabue, Benedetta
www.mirallestagliabue.com
ARQUIN-FAD

Tàpias i Simó, Anton
ADG-FAD

Technal - Hydro Building Systems 
Southwest SLU
www.technal.es
ARQUIN-FAD
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Tejada Ríos, Clàudia
ADG-FAD

Televisió de Catalunya
www.tv.cat
ÀNGEL DEL FAD

Termes Cortadella, Gal·la
www.galatermes.com
ADG-FAD

Terradas i Muntanyola, Esteve
ARQUIN-FAD

Terradas i Muntanyola, Robert
ARQUIN-FAD

Terrassa Escola Municipal d'Art
A-FAD

Terrón Cusí, Manel
www.factoriaanuncis.com
ADG-FAD

Teruel i Samsó, Josep Joan
ADI-FAD

To Hernández, Jaume
www.tojay.net
A-FAD

To Padulles, Joan
www.onadis.com
ADI-FAD

Tonies, Iris
www.estudionomada.com
A-FAD
Tonizzo, Victoria
www.victoriatonizzo.com
ADI-FAD

Torán Toledo, Ingrid
www.blouandrooi.com
ADG-FAD

Torner Molins, Noa
ADG-FAD

Torras Boldú, Conrad
ADG-FAD

Torrents i Jané, David
www.torrents.info
ADG-FAD

Torruella Sanmartí, Lídia
www.ideesdisseny.com
ARQUIN-FAD

Tortosa i Calveras, Francesc
FAD

Tost Solà, Alfons
www.accionsbcn.com
ARQUIN-FAD

Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB)
www.tmb.cat
ÀNGEL DEL FAD
Traveset Maeso, Esteve
ADG-FAD

Tremoleda Álvarez-Castrillón, 
Josep M.
ADI-FAD

Trespa Internacional
ARQUIN-FAD

Tur Riera, Maria Neus
ADI-FAD

Turró Casanovas, Marina
www.marinaturro.com
ADG-FAD

Tusell Solé, Cristina
A-FAD

Tusquets Blanca, Òscar
www.tusquets.com
ARQUIN-FAD

Tutlló Maranges, Eudald
ADG-FAD

U

Ubach i Nuet, Antoni
ARQUIN-FAD

Úbeda, Ramón
www.ramonubeda.com
MODA-FAD

Ulma Hormigón Polímero, S. Coop.
ARQUIN-FAD

Urbes 21
www.urbes.com
ADI-FAD

Uroz, Chu
MODA-FAD

V

Vall Angulo, Savina
www.sabinavall.carbonmade.com
A-FAD

Vallhonrat i Nicolau, Miquel
ADI-FAD
 

Vargas Ortiz, Rafael
ARQUIN-FAD

Vasari
www.joyeriavasari.com
A-FAD

Vasava Artwors, BCN
www.vasava.es
ADG-FAD

Vázquez López, Niko
www.grafismo.com
ADG-FAD

Vázquez, Fabián
www.bytalking.com
ADG-FAD

Veciana i Sales, Joan
ADI-FAD

Vega Ortega, Xavier
www.luesmavega.com
ADI-FAD

Velázquez Sayalero, Luis
ADG-FAD

Velilla, Javier
www.comuniza.com
ADG-FAD

Ventós i Omedes, Marta
www.arkitektura.es
ARQUIN-FAD

Vergés Tejero, Arnau
www.arnauestudi.cat#http://www.
arnauestudi.cat#
ARQUIN-FAD

Vicens Mesquida, Marc
ADI-FAD

Vidal i Redondo, Eugènia
www.eugeniavidal.com
ADG-FAD

Vidal Pla, Miquel
ARQUIN-FAD

Vidal, Jorge
www.raholavidal.com
ARQUIN-FAD

Vidal, Xema
ADI-FAD

Vila Capdevila, Josep
www.aparentment.com
ADI-FAD

Vila i Vidiella, Anna
ADI-FAD
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Vila Mas, Daniel
www.nahtrang.com
ADI-FAD

Vila Punzano, Núria
www.nuriavila.net
ADG-FAD

Vilagrasa
www.vilagrasa.com
ADI-FAD

Vilalta Pujol, Ramon
www.rcrarquitectes.es
ARQUIN-FAD

Vilarrasa de Salsas, Francesca
ARQUIN-FAD

Vilasís Fdez. Capalleja, Andreu
A-FAD

Villuendas, Pilar
www.villuendasgomez.com
ADG-FAD

Vilumara i Lamarca, Josep Maria
A-FAD

Vinçon
www.vincon.com
ARQUIN-FAD

Vives Bages, Joel
ARQUIN-FAD

Vives Sanfeliu, Santiago
ARQUIN-FAD

X

Xarnach Peyró, Nyaki
www.artandgraph.com
ADG-FAD

Y

Yelo Sánchez, Sandra
A-FAD

Yendell, Lesley
A-FAD

Z

Zazurca i Codolà, Mercè
ARQUIN-FAD

Zorrilla Nebot, Màrius
ADG-FAD
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Personal 
del FAD

Gerent:
Jomi Murlans
gerent@fad.cat

Atenció als socis:
Ester Camprubí
socis@fad.cat

Relacions externes i patrocini:
Gemma Esteban
gesteban@fad.cat

Protocol:
Ester Camprubí
info@fad.cat

Comunicació:
Cristina Gosálvez
cgosalvez@fad.cat 
Arnau Horta
fadnews@fad.cat

Web:
Jesús Noè
web@fad.cat

Disseny gràfic:
Guillem Pericay
gpericay@fad.cat

Projectes:
Jordi Torrents (coordinador)
jtorrents@fad.cat

Materfad Barcelona. 
Centre de materials 
Javier Peña (director científic)
jpena@fad.cat
Valérie Bergeron
vbergeron@fad.cat (directora de la 
materialoteca)
Judit González
jgonzalez@fad.cat
Iván Rodríguez
irodriguez@fad.cat

Xarxes d’Opinió
Marc Trias
xarxes@fad.cat

Design Beats
Congrés Open Design / Shared 
Creativity
Rock Paper Pixel
Sol Polo
spolo@fad.cat

City to City Barcelona FAD Award
Mireia Chica
citytocity@fad.cat

Comptabilitat:
Oriol Buch
comptabilitat@fad.cat

Administració:
Ainhoa Pastor
fad@fad.cat

Manteniment:
Joan Ramon Ibarz
manteniment@fad.cat
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Personal de les 
associacions

ADI-FAD
Secretaria
Paola Calvet
Pablo Montilla
www.adifad.org 
adi@adifad.org

ADG-FAD
Secretaria
Eulàlia París
Isabel Lucia
www.adg-fad.org
adg@adg-fad.org

ARQUIN-FAD
Secretaria
Margarita Kirchner
Anna Acón
www.arquinfad.org 
arquinfad@fadweb.org

A-FAD
Secretaria
Sílvia Rosés
Laia Llach (Tallers Oberts)
Laura Fernández
www.a-fad.org
info@a-fad.org

MODA-FAD
Secretaria
Silvia Aldomà
Tatiana de la Fuente
www.modafad.org
modafad@modafad.org

ADCE
Secretaria
Secretaría
Mercè Segú
www.adcecreative.org 
merce@adceurope.org
Maytee Rodríguez
maytee@adceurope.org
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Crèdits
Coordinació:
Cristina Gosálvez

Redacció de textos:
Arnau Horta
Cristina Gosálvez

Disseny:
FAD

Fotografia:
Xavier Padrós (FAD, FADfest)
Carolina Sanz (ADG-FAD, ARQUIN-
FAD, ADI-FAD)
Laia Llach / Karol Bergeret (A-FAD)

Correcció:
Ester Arana

Agraïments:
Ester Camprubí

Hi col·labora:


