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Textos 
institucionals

En aquestes primeres dècades 
del segle XXI, el Foment de les 
Arts i del Disseny ha demostrat 
que és més que una entitat 
centenària. Amb la seva capacitat 
de reinventar-se, el FAD s’ha 
traslladat a l’edifici Disseny Hub 
Barcelona per tal de participar 
plenament de la renovació del 
sector que s’esdevé al 22@, 
una zona esdevinguda focus de 
creativitat i pol de l’economia del  
coneixement.

La inauguració, el mes de 
desembre, del Museu del Disseny 
al mateix Disseny Hub suposa 
que el FAD participi activament de 
les sinergies que s’estan creant 
a partir del nou equipament. La 
fita que el museu representa, 
ara tot just iniciada, pot situar 
Barcelona encara més com una 
de les capitals internacionals del 
disseny, a la qual cosa el FAD 
hi ha contribuït d’una manera 
continuada i ho farà en el futur.

La Memòria d’Activitats del 2014 
participa de les possibilitats 
generades per aquest nou impuls 
i reporta les diverses iniciatives 
de l’entitat vinculades a l’art, el 

disseny, l’arquitectura, l’artesania, 
l’interiorisme, la moda, l’orfebreria, 
la comunicació audiovisual i tot 
l’entorn tecnològic que fa que 
aquestes i altres disciplines 
similars tinguin un paper rellevant 
dins la creativitat contemporània.  
Des del talent individual i la 
capacitat col·lectiva que s’han 
combinat històricament en el 
progrés del nostre país i que avui 
tornen a ser decisius. 

El FAD, que ha conegut des dels 
seus inicis diferents escenaris 
ciutadans, ha estat sempre una 
entitat que, fidel a la tradició de 
les arts decoratives catalanes, té 
capacitat de projecció i vocació 
d’avantguarda. Per això també és, 
avui, un hub de connexions, una 
laboratori d’idees, una fàbrica de 
projectes. I s’identifica a través 
d’unes sigles que corresponen al 
dinamisme de la nostra societat 
civil, sense el qual aquest país 
seria inexplicable.

Ferran Mascarell
Conseller de Cultura



12 13

Memòria 2014 Memòria 2014

L’economia del coneixement i de la 
creativitat són de vital importància 
per a la recuperació de la ciutat i 
cal que entre tots, agents públics i 
privats, la consolidem com a pilar de 
la nostra economia. 
Entenem el disseny com a generador 
de creativitat. Aquest és el tronc 
central que uneix les diferents  
activitats del FAD des de fa anys 
i el pal de paller del  Disseny Hub 
Barcelona, un pool creatiu que 
integra centre, laboratori i, des 
d’aquest any, també museu i 
centre de documentació adreçat a 
promoure la comprensió i el bon ús 
del món del disseny. El nou museu 
acull fons patrimonials dels antics 
museus de les Arts Decoratives, 
el del Tèxtil i d'Indumentària, el 
Gabinet de les Arts Gràfiques i el de 
Ceràmica. 
Aquest ecosistema creatiu que és 
la seu de la nombrosa i dinàmica 
família del FAD ha de servir 
per recuperar el vincle entre el 
dissenyador i la indústria i també per 
aprofundir en la internacionalització, 
a la vegada que ha d’enfortir 
els lligams entre escoles de 
disseny, consumidors, indústria i 
professionals. 
La Memòria d’Activitats ens recorda 

que enguany hem gaudit i hem après 
de les  moltes activitats que ens ha 
ofert el FAD, generador de debat i 
opinió al voltant de l’arquitectura i 
el disseny. I és que no cal oblidar 
que un dels principals objectius 
del FAD és millorar la vida de les 
persones a través d'un disseny 
i una arquitectura responsables. 
En aquest sentit l’any del FAD va 
arrancar amb una exposició que 
reunia els projectes finalistes del 
concurs per a la transformació de 
la Plaça de les Glòries Catalanes 
on justament s’aixeca l’edifici del 
Disseny Hub Barcelona, la casa 
del disseny de Barcelona, ara més 
oberta al món que mai.

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

Un FAD més obert

La nostra campanya així ho 
deia, Open FAD, i efectivament, 
hem centrat el nostre primer any 
al capdavant del FAD en obrir 
la institució en tots els fronts. 
Intentarem fer un breu repàs dels 
esdeveniments i projectes més 
rellevants d'aquest any que així ho 
demostren.
La primera obertura ha estat interna 
i ha sigut la pròpia organització 
del FAD.  Des d'un primer moment 
vam identificar un fet: FAD i 
associacions parlaven poc, portaven 
vides paral·leles i independents. 
Creiem que hem trobat el camí per 
aconseguir la transversalitat que 
demana el món contemporani,  per 
a que els projectes del FAD siguin 
els de les associacions i viceversa:  
recuperar  el paper original de la 
Junta Directiva del FAD, composada, 
com ja sabeu, per la Junta Gestora 
del FAD i els presidents de totes les 
associacions.
També ens hem organitzat 
internament en comissions per a 
fer més àgil i factible el dia a dia de 
l'entitat. Hi formen part d'aquestes 
comissions temàtiques membres 
de la junta del FAD i de les diferents 

associacions, de manera que tothom 
està implicat en els diferents temes 
de forma transversal.
Un exemple paradigmàtic de bon 
funcionament de treball conjunt 
en comissió és el projecte FAD. 
Xarxes d’Opinió (xarxesopinio.
fad.cat). Els últims mesos, el 
projecte s’ha centrat en el tema 
del “Disseny i la transformació 
social” i s'ha formalitzat en un 
cicle de presentacions de casos i 
una jornada central de debat amb 
diversos ponents internacionals.
Un altre exemple d'aquesta unió 
interna és el FADfest 2015, per 
primera vegada comissariat 
amb la participació de totes les 
associacions i amb un tema i 
exposició central, "Fora de lloc", 
que pretén posar en evidència la 
hibridació de disciplines que es 
dóna avui en el món del disseny i 
l'art. Capítol a part mereix el FADfest 
2016, que ha estat objecte de treball 
en una comissió pròpia formada 
per barreja de persones internes i 
externes a l'entitat que han estat 
pensant en el disseny d'un nou 
esdeveniment més ciutadà. 
La segona línia d’obertura ha estat 
en clau d’internacionalització del 
nostre disseny. En aquest sentit, 

hem treballat conjuntament amb 
l’Institut Ramon Llull per participar 
en esdeveniments internacionals 
entorn el disseny com la Business 
of Design Week de Hong Kong 2015 
on Barcelona serà ciutat convidada. 
És un exemple però n’hi ha d’altres 
que reeixiran de propostes que 
hem elaborat per diferents cites 
internacionals. 
Un altre exemple d'obertura 
internacional ésla  nostra publicació 
digital Design Beats, que hem obert 
a edicions periòdiques especials de 
grans influenciadors internacionals 
del món del disseny i l'arquitectura, 
com Costas Voyatzis (Fundador de 
Yatzee), Rob Alderson (editor en 
cap de It’s Nice That) o Jan Boelen 
(comissari independent, director 
artístic de la Galeria Z33 i cap de 
Social Design a la Design Academy 
d’’Eindhoven). Pròximament tindrem 
edicions especials de Paola Antonelli 
o Dejan Sudjic.
També en els projectes propis 
hi hem posat el focus de la 
internacionalització. Materfad, el 
centre de materials per exemple, ha 
continuat el seu procés d'expansió 
internacional i ha obert dos nous 
centres, un a Medellín (Colòmbia) 
i un altre a Guadalajara (Mèxic). A 
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més, l'exposició Smart Flexibility, 
que es va inaugurar durant el 
FADfest, ara itinerarà a Melbourne 
(Austràlia). Materfad és sense dubte 
un dels projectes més importants 
del FAD i mostra d’això és que està 
immers en una agenda de projectes 
i activitats imparable. Per aquesta 
tardor per exemple, s'està preparant 
una nova exposició itinerant també 
amb vocació internacional, "Global 
Carbon", que descobrirà com aquest 
element químic pot ser la base d'una 
nova revolució dels materials, com 
ho va ser el plàstic en el seu dia. 
I en la mateixa línia, projectes abans 
interns, com el cicle Mestres del 
FAD, s'ha volgut renovar amb una 
clara visió internacional. A partir 
d'aquest any 2015 volem anar més 
enllà de Barcelona i reconèixer 
a grans figures internacionals, 
professionals  que hagin contribuït 
a dinamitzar la cultura del disseny 
a nivell global, perfils cross culture 
el treball dels quals vagi més enllà 
d'una determinada disciplina.
La tercera obertura és la 
generacional.  En aquest sentit hem 
començat una nova relació amb 
els joves i les escoles de disseny. 
Portem uns mesos organitzant 
regularment esmorzars al FAD 

amb estudiants, on els oferim 
l'oportunitat de conèixer, parlar i 
interrogar sobre la seva experiència 
a professionals de renom del sector. 
Professionals vinculats al FAD que 
creuen i han experimentat la utilitat 
de la institució com a plataforma 
de promoció i punt de trobada. 
Així, ja han passat pel FAD alumnes 
de l'IED, la Massana, Vic, Seeway, 
etc. També hem encetat la política 
d’organització d’esdeveniments 
conjuntament amb les escoles de 
manera personalitzada i tenint en 
compte les seves singularitats. És 
el cas de l’Erasmus Design Your 
Future en què sis  joves d’Elisava 
va tenir l’oportunitat gràcies al FAD 
de compartir un intercanvi a Lisboa 
amb 30 joves més d’altres països i 
disciplines per reflexionar al voltant 
de la capacitat del disseny com 
element per al canvi social.  O el 
cas de la classe magistral de dos 
dels ponents internacionals del cicle 
“Disseny i transformació social” de 
Xarxes d’Opinió per als estudiants 
de BAU. L’objectiu és tenir una 
relació permanent i fluida amb les 
escoles i mostrar als joves que avui 
més que mai, el FAD té sentit com a 
punt de trobada intergeneracional i 
transdisciplinar. 

La quarta línia d’obertura és la 
que fa referència a la gestió i 
finançament del FAD. En aquest 
capítol, volem destacar els nostres 
esforços de millora i podríem dir 
que ha estat el que més temps 
ens ha ocupat. Hem realitzat una 
auditoria que ens ha donat la foto 
econòmica de l’entitat alhora que 
estem implantant millors processos 
de gestió. L’objectiu és aconseguir 
un FAD més eficient i sobretot, 
viable econòmicament. En aquest 
sentit, després de diversos anys 
tancant els exercicis amb dèficit, el 
nostre únic objectiu per l’any 2015 
és tancar amb números verds. I ho 
aconseguirem.  La clau la trobarem 
en tres línies d’actuació financera: 
posar més esforços en la venda 
de serveis que ja tenim, com per 
exemple, els serveis de consultoria 
de Materfad; coprogramar contingut 
amb marques vinculant-les a 
projectes propis, com en els casos 
de Mazda amb Xarxes d’Opinió o 
Adobe amb el FADfest; i la tercera, 
afinar molt bé el destí final dels ajuts 
públics, assignant-les als projectes 
i activitats realment clau i amb més 
sentit i retorn. 
Arribats a aquest punt, no podem 
deixar d'agrair les aportancions dels 

socis del FAD i, especialment, les 
de les empreses que donen suport a 
l'entitat, com els nostres promotors 
oficials, Cerveses Moritz, Basf, Aura, 
Artemide i Merck, i els Àngels del 
FAD, El Periódico, la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
TMB, Facto, Efe i *S,C,P,F..., així 
com el suport incondicional de 
l'Ajuntament de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya.
I finalment, la darrera obertura 
ha estat en clau de relacions 
institucionals. Des que vàrem 
assumir la direcció del FAD hem 
posat moltes energies en donar 
sentit a la presència del FAD al 
Disseny Hub Barcelona. En aquest 
sentit, han estat moltes les reunions 
amb els altres operadors de l’edifici 
(Museu del Disseny, BCD i ICUB) 
amb dos objectius prioritaris: la 
coordinació a curt termini (compartir 
programes, planificar bé l'ocupació 
dels espais) i la co-programació 
a mig i llarg termini (organització 
d’activitats conjuntament).
Ha estat un any intens i de molta 
dedicació, especialment per 
conèixer i millorar el funcionament 
de la casa. Un any intens buscant 
donar sentit a les coses. Sense 
dubte, aquesta dedicació acabarà 

esdevenint la millor inversió del 
nostre mandat. Perquè unes bones 
bases són la clau per la millora.  
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¿Què és el FAD? 
El Foment de les Arts i del 
Disseny és una associació, amb 
seu a Barcelona, de dissenyadors, 
arquitectes i artistes, així com 
d'empreses que aposten pel disseny. 
El FAD 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 un dels primers 
centres de referència del disseny 

i l’arquitectura a Europa, gràcies 
a la seva constant tasca de 
promoció de la cultura creativa 
a través d’exposicions, xerrades 
professionals, premis, plataformes 
de difusió en línia i tot tipus 
d’esdeveniments.
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El FAD, font 
d’informació 

El FAD compta amb 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 newsletter 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 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 compta amb 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)

El FADfest  

El FAD organitza anualment el 
FADfest, un festival de disseny i 
arquitectura que inclou una gran 
exposició 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 nombroses 
activitats entorn les disciplines del 
disseny.
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Fes-te soci FAD!

• Contribuiràs a fer possible 
l’existència d’una entitat que des 
de 1903 treballa per a la cultura de 
l’arquitectura, l’interiorisme, el disseny, 
la comunicació visual, la moda, l’art i 
l’artesania. La tasca del FAD ha contri-
buït a l’excel·lència d’aquestes discipli-
nes i al seu reconeixement per part de 
les institucions i la societat civil.  

• Rebràs informació sobre tots 
aquests sectors a través d’un butlletí 
d’informació setmanal en línia, el FAD-
NEWS, i altres trameses. També rebràs 
trameses pròpies de l’associació a 
la qual estiguis adscrit. En aquestes 
peces informatives hi ha invitacions 
a actes, exposicions, convocatòries, 
conferències, presentacions i premis 
organitzats pel FAD i altres entitats.

• Rebràs un recull de premsa dos cops 
per setmana de les notícies aparegu-
des en mitjans generalistes espanyols 
sobre aquests sectors.

• Si vols, rebràs periòdicament un re-
cull amb una selecció d’articles sobre 
disseny, arquitectura i art procedents 
de les 1000 pàgines web i blogs sobre 
disseny més influents a nivell interna-

cional.

• Tindràs accés gratuït o preferent a 
les activitats que organitza el FAD i les 
associacions: conferències, cursos, 
cerimònies dels premis, i activitats pe-
riòdiques com el FADfest, l’Arquinset, 
els Tallers Oberts, els ADCE Awards 
i les sessions Making of, Chill Laus i 
30+30.

• Tindràs entrada gratuïta a totes les 
exposicions organitzades pel FAD i pel 
Museu del Disseny. 

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

• Amb el carnet de soci obtindràs des-
comptes a un ampli ventall de centres 
culturals, museus i botigues, així com 
en el 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 el treballs professio-
nals. Aquesta base de dades permet 

trobar i ser trobats segons uns parà-
metres de cerca professional. Totes les 
dades són actualitzables. 

• Podràs informar a través del FAD-
news, el newsletter setmanal del FAD, 
sobre les activitats més importants que 
organitzis.

• En l’assemblea general rebràs l’obra 
gràfica d’un artista de reconegut 
prestigi. *

• Tindràs inscripcions gratuïtes o des-
comptes a tots els premis que convo-
quen les associacions: Laus, Premis 
FAD d’Arquitectura i Interiorisme, Delta, 
Enjoia’t, Premis MODAFAD, Premi 
Habitàcola, Premi ARTFAD, etc.

• Disposaràs d’entrada lliure, amb 
reserva prèvia, a Materfad, centre de 
materials de Barcelona, on podràs 
consultar la base de dades i l’exposició 
permanent. *

• Tens dret a una consulta telefòni-
ca amb un advocat especialitzat 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 organitzades 
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 con-

junta, els socis col·lectius.
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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 ban-
da d’aquestes associacions, al FAD 
també hi conviu l’Art Directors Club of 
Europe.

Junta directiva del FAD 

Presidenta: Elena Marquina Testor 
“Nani Marquina”
Vicepresident: Gabriele Schiavon
Tesorer: Ferran Figuerola Servitje
Secretari general: Albert Castellon 
Claramunt

Vocals:
Maite Felices Pérez
José M. Milà Mencos
Xavier Bas Basle
Curro Claret i Martí
Carme Ribas i Seix
Tomeu Ramis Frontera

Astrid Stavro Marone
Antonio Covelo Cartelle
Martín Ruiz de Azúa
Jonathan Arnabat Vila
Miquel Lacasta Codorniu
Borja Martínez Pérez
Enric Majoral i Castells

Vocal AFAD:
Magda Polo

Vocal ADGFAD:
Helena Rosa

Vocal ADIFAD:
Viviana Narotzky

Vocal ARQUINFAD:
Silvia Farriol

Vocal MODAFAD:
Chu Uroz

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 
qualitativa 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.

Junta directiva de l’ADI-FAD
Presidenta: Viviana Narotzky
Vicepresident: Diego Ramos
Tresorer: Gracia Cardona
Secretari: Guim Espelt
Vocals: 
Ricard Ferrer
Miriam Giordano
Álex Jiménez
Marc Ligos
Xema Vidal
Dani Vila
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ADG-FAD
Associació de Directors d’Art i Dissen-
yadors Gràfics del FAD

L’ADG-FAD és una associació de pro-
fessionals 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 represen-
tativitat dels seus associats. Per 
aquest motiu, l’ADG-FAD és membre 
fundador de l’Internacional Council of 
Graphic Design Associations (Icogra-
da) i de l’Art Directors Club of Europe 
(ADCE).

Junta directiva de l’ADG-FAD
President: Daniel Ayuso
Vicepresidents: Óscar Germade i
Ainhoa Nagore
Tresorera: Olga Pérez
Secretari: Xavier Boronat
Vocals:
Xavier Roca
Pep Alcántara
Xavier Boronat
Pau García
Iñigo Jerez
Ana Mirats
Anton Pinyol
Albert Romagosa
Astrid Stavro
Nacho Ginestra
Esteve Traveset

ARQUIN-FAD
Associació Interdisciplinària de Dis-
seny 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
Leo Novelo
Judith Bustos
Julia Schulz Dornburg
Ethel Baraona
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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

MODA-FAD
Associació d’Imatge i Moda del FAD

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

MODA-FAD vol convertir Barcelona 
en un escenari adequat per desen-
volupar 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 exi-
geixen consolidar la realitat de 
MODA-FAD en el panorama espanyol, 
projectar MODA-FAD internacional-
ment, potenciar la interdisciplinarietat, 
impulsar el concepte dissenyador-
empresari i fomentar la relació entre 
les escoles de disseny i la indústria.

Junta directiva del MODA-FAD
President: Chu Uroz
Vicepresidenta: Pilar Pasamontes
Tresorer: Alessandro Manetti
Secretària: Miquel Malaspina
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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 
professionals 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 
autoritzada dins l’escenari interna-
cional que reuneix creatius al voltant 
de diferents esdeveniments i publica-
cions, verifica la creativitat europea i 
intensifica la nostra comprensió de la 
diversitat creativa. L’ADC*E és la porta 
a les comunitats creatives d’Europa.
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Moritz recomana el consum responsable. 5,4o
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Consultes i pressupostos sense compromís per tots 
els socis i amics del FAD.

Roger de Llúria 124, 3r 2a
08037 Barcelona 
Tel. 93 476 33 50
joribcn@joriarmengol.com

Empresa col·laboradora 
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Xirallic® NXT Panthera Silver
The NeXT Generation of Xirallic Effect Pigments from Merck.

PM Sales Support Team Spain:
Phone: 900 974 441
Email: pmsalessupportes@merckgroup.com

®

 www.merck-performance-materials.com  
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PROgressar:
Financem fins al 100%
dels teus projectes
professionals.
Vols progressar? Nosaltres t’ajudem a fer-ho. Financem fins al 100%
dels teus projectes professionals amb unes condicions exclusives, un
tipus d’interès preferent i unes comissions reduïdes.

Si ets membre del Foment de Les Arts i del Disseny i vols promoure la teva
feina, protegir els teus interessos o els teus valors professionals, amb
Banc Sabadell ho pots fer. Et beneficiaràs de les solucions financeres d’un
banc que treballa en PRO dels professionals.

Al cap i a la fi, som el banc de les millors empreses.
O el que és el mateix, el banc dels millors professionals: el teu.

Truca’ns al 902 383 666, identifiqui's com a membre del seu col·lectiu,
organitzem una reunió i comencem a treballar.

bancsabadell.com

El banc de les millors empreses. I el teu.

AHEEEHAPEIALCEKNHOMGFPLAIPAHEEEHA
BNFFFNBPFPIDELIGJOICNDMPBPBNFFFNB
CFGCLNFIEMAFBKGPBFOCDFMIOHIOFHBIB
NOFPGGFAPCHIDBBDKDCBOOGHHAOAFDILP
BAMAKHFOBECOHHAIEMJOIHEKICCJBADFC
EFLPDNFJKNMOOMFDIFPCKBLBMOIONKFIJ
MFFNFFEHLJMDMHHDLDDJOIOIAHFHAEMOG
APBBBPAPIBJFIFAIMOLGBHCEEHEEGJHJG
HHHHHHHPHHPHPHPHPPHPPHPHPPPHHHHPP
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Captura el codi QR i
coneix la nostra news
‘Professional Informa’
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Dietari 
d’activitats
2014
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Gener
Diumenge 12
Inauguració expo
A-FAD i Museu Molí Paperer de 
Capellades

«De la natura al 
paper»

Fruit de la col·laboració entre 
l’A-FAD i el Museu Molí Paperer 
de Capellades, l’exposició de 
socis de l’A-FAD «De la natura al 
paper» parteix del paper entès 
com un material que prové del 
medi natural i que, quan mor, tanca 
el cicle i torna a pertànyer a la 
natura. Alhora, la mostra presenta 
el ric ventall de possibilitats que el 
paper ofereix en l’àmbit de l’art i 
l’artesania i també com a material 
complementari d’altres com la 
ceràmica, el vidre, els metalls o els 
teixits.

Molí Paperer de Capellades (Pau 
Casals, 10. Capellades)

Amb el suport de: Ajuntament de 
Barcelona, Generalitat de Catalunya

Dimarts 14, 18.30 h
Aniversari
Escola Massana

85è aniversari de 
l’Escola Massana 

L’Escola Massana celebra el seu 85è 
aniversari als Jardins Rubió i Lluch. 
S’ha rebut els assistents amb una 
xocolatada popular, tot seguit s’ha 
presentat el programa d’activitats 
i s’han lliurat els guardons a les 
institucions i persones relacionades 
amb l’escola. Així, al FAD se li ha 
atorgat un guardó en condició de 
cofundador, que ha recollit Miquel 
Espinet, president del FAD. A 
més, l’alcalde ha fet un discurs, 
s’ha inaugurat el bust d’Agustí 
Massana i s’ha inaugurat l’exposició 
de documentació històrica a la 
Biblioteca de Catalunya.

Jardins Rubió i Lluch

Dimecres 22, 19 h
Homenatge
ARQUIN-FAD

Rafael Carreras en 
el record

Rafael Carreras (1933 – 2013) va ser 
director de NAU Arquitectura Interior, 
professor a les escoles Elisava 
i Massana, director del curs de 
postgrau de disseny d’interiors del 
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers d’Edificació de 
Barcelona (CCAATEEB) i director 
del màster de disseny d’interiors 
de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC). Carreras també 
va ser cofundador d’entitats tan 
importants com BCD o Infad (l’actual 
ARQUIN-FAD), del qual va ser primer 
president. Per tal de recordar-lo i fer 
un homenatge a la seva persona i a 
la seva obra, un grup de companys 
organitzen aquesta trobada de 
reconeixement.

Sala d’actes del CAATEEB (C/ Bon 
Pastor, 5. Barcelona)

Dissabte 25, 18 h
Projecció / Visita guiada
Vinseum

Josep Guinovart. 
L’art en llibertat

Estrena del documental Josep 
Guinovart. L’art en llibertat, realitzat 
per Josep Puig i Pareta i coproduït 
per Magnètic Films, TVC i Vinseum. 
Aquest treball fa un recorregut 
retrospectiu per l’obra de Guinovart 
a partir de les intervencions 
de diferents persones que van 
conviure amb ell, i té com a objectiu 
principal apropar al públic la figura 
de l’artista, les seves inquietuds i 
les diferents tècniques amb què va 
treballar. Prèviament a la projecció 
s’organitza una visita guiada a 
l’exposició de Vinseum amb Xavier 
Fomos i Sabaté, director del museu. 

Vinseum. Museu de les Cultures 
del Vi de Catalunya (Pl. de Jaume I. 
Vilafranca del Penedès) 

Dimecres 29, 9.30 h
Jornada
MODA-FAD

International 
Fashion Code 
Event

Després de celebrar-se amb 
gran èxit a Madrid, Getaria i 
Salamanca, MODA-FAD presenta 
una nova edició de l’International 
Fashion Code Event, una jornada 
dedicada a l’anàlisi i la discussió 
de la realitat jurídica que envolta 
el món de la moda. Experts de 
reconegut prestigi en l’àmbit del 
dret i, en particular, de la propietat 
intel·lectual i industrial, sotmeten 
a debat diversos assumptes legals 
relacionats amb els sectors del 
tèxtil, el calçat i els complements. 
La jornada dóna continuïtat a un 
fòrum de trobada on dissenyadors, 
advocats i empresaris poden 
compartir experiències i 
intercanviar impressions.

FAD (edifici de Disseny Hub 
Barcelona).
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Dimecres 29, 19 h
Xerrada
ADG-FAD

Chill Laus amb 
Sandra Salvador: 
From Animation to 
Mobile Games

Sandra Salvador és productora 
d’animació i de videojocs i té 
una llarga carrera en el camp 
de la CGI (imatge generada per 
computadora). En aquest Chill 
Laus s’explica l’evolució de la 
seva trajectòria, que va des de la 
direcció de fotografia per a sèries 
d’animació, com Les tres bessones, 
fins a la direcció de producció 
de videojocs, com Stargate SG. 
Per obrir la xerrada es projecten 
exemples de diverses tècniques 
d’animació que s’han utilitzat en el 
camp dels videojocs. L’explicació 
va a càrrec d’Albert Rojo, de LVP: 
la competició d’esperit esportiu 
exclusiva per a jugadors, equips i 
clubs espanyols. Excepcionalment, 
aquest Chill Laus ha tingut lloc a 
l’Escola Bau, una excusa perfecta 
per conèixer els nous veïns del 
barri.

Bau, Centre Universitari de Disseny 
(C/ Pujades, 118. Barcelona)

Dijous 30, 19.30 h
Assemblea 
Socis del FAD

Assemblea 
extraordinària de 
socis del FAD

El dimecres 15 de gener va tenir 
lloc la primera convocatòria de 
l’assemblea extraordinària de socis 
del FAD amb la finalitat de canviar 
l’adreça de la seu social del FAD 
als seus estatuts. El requeriment 
d’assistència de més del 50 % dels 
socis no es va complir. Per aquesta 
raó, l’assemblea extraordinària es 
va ajornar a la segona convocatòria, 
el dijous 30 de gener, a l’Aula B+C 
de la nova seu del FAD, el Disseny 
Hub Barcelona.

FAD (edifici de Disseny Hub 
Barcelona).

Divendres 31, 16 h
Desfilada
MODAFAD

MODAFAD Awards

Un any més, MODAFAD posa el 
punt final a la setmana de la moda 
de Barcelona amb una nova edició, 
la trenta-sisena, dins del programa 
del 080 Barcelona Fashion. La 
desfilada torna a servir de marc per 
a la presentació de les propostes 
de dos destacats dissenyadors 
emergents. En aquesta ocasió, els 
dos dissenyadors participants són 
Guillem Rodríguez (Bau), guanyador 
de la darrera edició de MODAFAD i 
autor de la col·lecció «Vulnérable», 
i Patricia Ferreira (IED), finalista de 
la darrera edició del MODAFAD i 
autora de la col·lecció «Alex».

El Born Centre Cultural (Pl. 
Comercial, 12. Barcelona)

Patrocinador: Moritz. Amb el suport 
de: Generalitat de Catalunya
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Assamblea extraordinària
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MODAFAD
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MODAFAD



58 59

Memòria 2014 Memòria 2014

Molí paperer. Foto Eulàlia Oliver 
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MODAFAD
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Febrer
Dimecres 2, 19 h
Inauguració
A-FAD

«El Japó, un país de 
contrastos»

L’Associació d’Artistes i Artesans 
del FAD (A-FAD) presenta «El Japó, 
país de contrastos», una exposició 
que combina tradició i modernitat. 
El muntatge, que es pot visitar fins 
al 22 de febrer, aplega una selecció 
de paravents procedents del Japó, 
creats per alguns dels seus millors 
artesans. Sadato Kurotake, Megumi 
Koyama, Cecilie Okada i Shusaku 
Akita són els creadors participants.

FAD (edifici de Disseny Hub 
Barcelona 

Del 10 al 28
Xerrades informatives
ADI-FAD

ADI-FAD presenta 
el Premi Medalla 
ADI a les escoles 
de disseny de 
Barcelona

L’ADI-FAD obre la convocatòria 
de la Medalla ADI, el premi per a 
estudiants amb més tradició dins del 
panorama del disseny al nostre país. 
Des de 1976, l’associació de Disseny 
Industrial del FAD convoca els joves 
professionals perquè presentin el 
seu projecte final de grau, màster 
o postgrau de disseny industrial, 
de producte o de disciplines afins. 
Coincidint amb la convocatòria, 
s’organitza una sèrie de xerrades a 
set escoles de la ciutat de Barcelona, 
del 10 al 28 de febrer, per explicar 
els detalls de l’edició de 2014, com 
també les activitats que l’associació 
realitzarà els pròxims mesos. 

Dimarts 11 
Presentació
BASF

BASF presenta 
a la seu del FAD 
la nova marca 
Master Builders 
Solutions®

BASF, promotor oficial del FAD, 
ha anunciat en un acte celebrat a 
l’auditori del Disseny Hub Barcelona 
el llançament de la seva nova marca 
mundial, Master Builders Solutions, 
destinada al sector de la construcció 
a Europa. La marca mundial reforça 
l’orientació industrial de BASF i 
reflecteix el compromís d’oferir al 
sector de la construcció productes 
i solucions a mida, des d’un únic 
proveïdor. La Junta del FAD i el 
president, Miquel Espinet, han estat 
convidats a l’acte i al sopar posterior.

FAD (edifici de Disseny Hub 
Barcelona).

Dijous 13, 20 h
Inauguració exposició
Museo Nacional de Antropología. 
Hi col·labora el FAD

«Foroba yelen. Llum 
col·lectiva al Mali 
rural»

L’any 2010, l’arquitecte italià 
Matteo Ferroni va iniciar un 
estudi antropològic que revela la 
importància de la nit en la vida 
quotidiana de les comunitats rurals 
de Mali. Combinant etnografia 
i disseny, Ferroni va crear el 
primer prototip d’un fanal mòbil, 
acollit pels habitants amb el nom 
foroba yelen (llum col·lectiva). Una 
bicicleta, tubs hidràulics, alumini 
reciclat i un mòdul LED acoblat 
són els materials utilitzats en el 
marc d’aquest projecte, premiat 
amb una menció d’honor del City 
to City Barcelona FAD Award. 
Aquesta exposició, organitzada pel 
Museo Nacional de Antropología 
i la Fondazione eLand amb la 
col·laboració del FAD, incorpora 
fotografies, notes antropològiques 
i peces originals. La mostra explica 
l’origen material i simbòlic de 
l’artefacte com també la seva

integració en la vida de les 
comunitats. 

Museo Nacional de Antropología 
(Alfonso XII, 68. Madrid)
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Dilluns 17, 19 h
Conferència
Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de la Universitat 
Internacional de Catalunya 

Carlos Quintáns: 
«Clima»

Carlos Quintáns (Muxía, la Corunya, 
1962) és el segon convidat del 
cicle de xerrades Foros ESARQ 
2014: Transformacions. A la seva 
ponència, titulada «Clima», ha 
explicat dues experiències molt 
diferents, corresponents a la 
construcció de dos habitatges 
situats en entorns climàtics 
molt contrastats. Quintáns ha 
compaginat la seva activitat 
professional amb la docència, 
impartint classes a l’Escola 
d’Arquitectura de la seva ciutat 
i a l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de la Universitat 
Internacional de Catalunya (ESARQ-
UIC). Al llarg de la seva trajectòria, 
ha rebut premis, com el del Col·legi 
d’Arquitectes de Galícia i el Premi 
FAD d’Arquitectura en la categoria 
d’Opinió. 

Escola Tècnica Superior 

d’Arquitectura de la Universitat 
Internacional de Catalunya (C/ 
Immaculada, 22. Barcelona)

Dimarts 18, 19 h
Debat/taula rodona
ARQUIN-FAD

Les Glòries, un 
debat

Coincidint amb l’exposició «10 
propostes per a la transformació 
de les Glòries», que reuneix les 
propostes finalistes del concurs de 
la plaça de les Glòries que el Disseny 
Hub Barcelona acull fins al 5 de març, 
s’organitza un debat al voltant de les 
deu propostes presentades i una taula 
rodona en què participen Carles Llop, 
Manuel Ruisánchez i José Zabala. El 
moderador és Jordi Farrando.
Finalment, la proposta seleccionada 
del concurs va ser la de l’UTE 
Agence Ter & Ana Coello de Llobet, 
«Canòpia Urbana». La mostra, oberta 
a tots els ciutadans, conté tot el 
material presentat pels deu equips 
d’arquitectes finalistes (maqueta, 
audiovisual i sis plafons DINA1) 
d’acord amb el que establien les 
bases del concurs internacional. 

FAD (edifici de Disseny Hub 
Barcelona).

Dimecres 19, 19 h
Xerrada
ADI-FAD

The making of… v. 
29: petits models 
d’edició

Aquesta nova edició del The 
making of… presenta models 
d’edició que plantegen 
alternatives a la relació clàssica 
entre dissenyadors i empreses 
productores, sigui recuperant 
principis oblidats o bé traient 
profit de noves plataformes de 
col·laboració; tres bons exemples 
de com situar al mercat objectes 
interessants sense l’ajuda d’una 
gran infraestructura empresarial. 
Els projectes presentats són 
AOO (Marc Morro), Indoors (Igor 
Urdampilleta), Numbered (Martín 
Azúa) i País de Pandereta (Alberto 
Arza). 

FAD (edifici de Disseny Hub 
Barcelona).

Dijous 20, 19.30 h
Projecció / Debat
ARQUIN-FAD

L’espai com a 
protagonista: The 
man who shot 
Liberty Valance

L’arquitecte Antoni de Moragas 
presenta el primer film del cicle 
L’Espai com a Protagonista, 
organitzat per l’ARQUIN-FAD 
i la Filmoteca de Catalunya i 
comissariat per l'arquitecte i 
professor de l'Escola d'Arquitectura 
de La Salle Eugeni Bach. L’objectiu 
és analitzar com l’espai –i 
també el buit–, l’arquitectura i el 
paisatge poden ser el veritable 
eix vertebrador d’una pel·lícula. 
El primer títol del cicle és un 
clàssic del western: The man 
who shot Liberty Valance (John 
Ford, 1962). Antoni de Moragas és 
professor de projectes a l’Escola 
d’Arquitectura de Barcelona des de 
1972 i ha obtingut diversos premis 
d’arquitectura i interiorisme, com 
ara el del FAD i el premi Ciutat de 
Barcelona d’Arquitectura. Ha estat 
president d’ARQUIN-FAD.

Filmoteca de Catalunya (Pl. de 
Salvador Seguí, 1–9. Barcelona)
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Dilluns 24, 19.30 h
Conferències
ARQUIN-FAD

Ara Arquitectura 
– Ara Crítica, amb 
GGG (Gustau Gili 
Galfetti) i Mónica 
Rivera i Emiliano 
López

ARQUIN-FAD organitza una nova 
sessió del cicle Ara Arquitectura – 
Ara Crítica, que té com a objectiu 
convertir-se en el punt de trobada 
i debat dels professionals de 
l’arquitectura a Catalunya amb 
una sèrie de dobles conferències a 
càrrec de dos equips d’arquitectes 
amb enfocaments coincidents 
respecte de la manera d’abordar 
els seus projectes. Els convidats 
són GGG (Gustau Gili Galfetti), amb 
la ponència «Habitatges al Fòrum», 
i Mónica Rivera i Emiliano López, 
amb la ponència «Casa al Port de la 
Selva».

Trespa Barcelona Design Centre 
(Ribera, 5. Barcelona)

Del 24/02 al 08/03
Instal·lació 
ADI-FAD

«X127 Y230 E8» de 
Diego Ramos

Del 21 al 31 de març, l’ADI-FAD 
organitza al Disseny Hub Barcelona 
un programa titulat «DEMO: 
explorant nous processos de 
creació», on s’inclouen tallers, 
conferències i altres activitats 
relacionades amb les noves formes 
de creació. Prèviament a l’inici 
de les activitats, la programació 
comença a la Sala Vinçon, on, 
del 24 de febrer al 8 de març, 
es presenta la instal·lació «X127 
Y230 E8» de Diego Ramos. Durant 
aquests dies, una impressora 3D 
anirà creant les peces necessàries 
per fabricar un total de nou noves 
impressores 3D. El dimecres 5 de 
març s’organitza un còctel en el 
marc del qual ja es podrà veure el 
procés en una fase avançada. 

Sala Vinçon (Pg. de Gràcia, 96. 
Barcelona)

Dimecres 26, 19 h
Xerrada
ADG-FAD

Chill Laus amb els 
il·lustradors Chamo 
San, Conrad Roset, 
Guim Tió i Amaia 
Arrazola

Chamo San, Conrad Roset, Guim 
Tió i Amaia Arrazola són els 
convidats d’un Chill Laus dedicat 
a la il·lustració. S’ha parlat sobre 
els cinc «punts calents» d’aquesta 
professió i sobre com afrontar-los. 
Els convidats han explicat com 
van trobar el seu camí, amb quins 
obstacles es van trobar, quines 
coses no tornarien a fer mai i quins 
consideren que han estat els seus 
encerts. Entre d’altres, s’ocupen 
de temes com el tracte amb els 
clients, les marques o el paper 
d’Internet a través de les anècdotes 
viscudes tant individualment com 
col·lectivament. 

FAD (edifici de Disseny Hub 
Barcelona).

Divendres 28, 9.30 h
Jornada
Materfad

Materials avançats 
i solucions per a 
l’acústica i vibració 
en operació 
ferroviària

Railgrup i el Clúster de Materials 
Avançats de Catalunya (MAV) 
organitzen una jornada de debat 
sobre possibles aplicacions de 
materials avançats per a la reducció 
de vibració i millores acústiques en 
l’operació ferroviària. A la sessió 
hi han participat experts del sector 
ferroviari i de l’àmbit dels materials 
avançats i pretén crear un marc de 
cooperació que permeti impulsar 
el desenvolupament de projectes 
en clau intersectorial d’interès 
mutu. Javier Peña, director científic 
de Materfad, hi participa amb la 
ponència «Vibració, acústica i nous 
materials. Una contextualització de 
potencialitats».

Espai Provença (C/ Rosselló, 219. 
Barcelona)
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BASF Master Builders Solutions
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Les Glòries, un debat
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Instal Diego Ramos
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The Making of...
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Març
Dijous 6, 19 h
Debat
FAD

«El vianant a 
Barcelona: 
conflictes i 
reivindicacions»

El FAD acull el debat «El 
vianant a Barcelona: conflictes 
i reivindicacions». A la sessió hi 
participen Albert Civit, gerent adjunt 
d’urbanisme d’Habitat Urbà; Lluís 
Rabell, president de la Federació 
d’Associacions de Veïns i Veïnes 
de Barcelona (FAVB); Juli Capella, 
arquitecte i dissenyador; i Salvador 
Albuixech, vicepresident de la 
Fundació Barcelona Comerç. La 
moderadora és Teresa Rovira, 
arquitecta i membre de la Junta 
Directiva del FAD. El fil conductor 
d’aquest debat ha estat un vídeo-
resum amb les declaracions més 
destacades dels vint experts 
entrevistats, que es pot veure a la 
web de FAD. Xarxes d’Opinió.

FAD (edifici de Disseny Hub 
Barcelona).

Dimecres 12/03
Xerrada
ADI-FAD

«Propietat 
intel·lectual i 
disseny. Protegeix, 
internacionalitza i 
contracta»

Al llarg de cinc sessions, entre el 
12 de març i el 2 de juliol, l’ADI-
FAD organitza, conjuntament amb 
Clarke, Modet & Co i Snabogados, 
especialistes en propietat industrial i 
intel·lectual, les xerrades «Propietat 
intel·lectual i disseny. Protegeix, 
internacionalitza i contracta». Es 
parla sobre les formes de protecció 
i explotació del disseny industrial 
des d’una visió actual, global i 
internacional i tenint en compte les 
qüestions pràctiques necessàries a 
l’hora de negociar contractes entre 
dissenyadors i empreses.

FAD (edifici de Disseny Hub 
Barcelona).

13 i 14/03
Taller creatiu
ADG-FAD /ADCE

ADCE Creative 
Express #2

L’Art Directors Club of Europe 
(ADCE) presenta la segona edició 
del Creative Express, un projecte 
creat el 2013 per impulsar la 
formació i promoció de joves 
talents creatius europeus i que 
enguany se celebrarà a la seu de 
l’ADC Netherland, a Amsterdam. 
L’ONG Democracy International 
és el client i els participants han 
de desenvolupar campanyes 
de comunicació amb l’objectiu 
de construir una Europa més 
democràtica. Els dotze participants 
del Creative Express#2 són joves 
talents de menys de 28 anys i amb 
una experiència de dos anys com 
a mínim. El dia anterior, aquests 
joves creatius van ser convidats 
a participar a la reunió de la 
junta directiva de l’ADCE. Amb 
aquesta invitació es pretén apropar 
l’associació als membres més 
joves i donar-los veu en la presa de 
decisions i en la proposta de nous 
projectes i activitats.

ADCN (Art Directors Club 
Nederland) (Polonceau-kade 17 
1014 DA. Amsterdam)

Divendres 14
Nova publicació
FAD

El FAD presenta 
una nova 
publicació digital: 
Design Beats

El dissabte 15 de març, el FAD ha 
fet 111 anys. Aprofitant aquesta 
important fita i com a mostra 
del ferm compromís del FAD de 
continuar fent bategar el disseny, 
estrenem un projecte molt especial: 
Design Beats.

Design Beats és una publicació 
digital que ofereix als seus lectors 
una selecció diària de notícies i 
contingut d’interès per al sector 
del disseny en totes les seves 
disciplines. Aquestes notícies 
provenen del contingut generat per 
una base de dades recopilada pel 
FAD amb més de quatre-centes 
fonts especialitzades en disseny de 
tot el món, consultables a l’apartat 
Influencers, on hi ha des de blogs 
personals fins a magazins digitals 
temàtics, pàgines d’associacions, 
escoles, festivals, conferències i 
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premis.

L’objectiu de la publicació és oferir 
dia a dia un recull representatiu del 
que es mou en l’àmbit del disseny 
a escala global, tot promovent els 
autors de les diferents fonts que 
formen la base de dades (sempre 
oberta a noves incorporacions) 
i donant visibilitat als temes 
que interessen el Foment de les 
Arts i del Disseny i, en definitiva, 
qualsevol amant de la cultura del 
disseny.

Dilluns 17, 16.30 h
Eleccions
FAD

Eleccions FAD 
2014

El dilluns 17, entre les 16.30 i les 
20 h, els socis del FAD i les seves 
associacions estan convocats a 
participar en la votació per decidir 
quina serà la nova junta directiva 
de la institució. Es pot escollir 
entre dues candidatures: 4 + 5 
= Nou (FAD), liderada per Sílvia 
Farriol i formada per: Sílvia Farriol 
(presidenta); Pau de Solà Morales 
i Serra (vicepresident); Marc Aureli 
Santos Ruiz (secretari); Xavier 
Grau i Castelló (tresorer) i Antoni 
de Moragas i Spà, Pepe Cortés 
León, Lluís Casals i Coll, Pere Serra 
de Castellarnau i Ethel Baraona 
Pohl (vocals); i OPENFAD, liderada 
per Nani Marquina i formada 
per: Nani Marquina (presidenta); 
Gabriele Schiavon (vicepresident); 
Albert Castellón (secretari); Ferran 
Figuerola (tresorer) i Maite Felices, 
José María Milà, Xavier Bas, Curro 
Claret, Carme Ribas, Astrid Stavro, 
Antonio Covelo, Martín Azúa, 
Jonathan Arnabat, Miquel Lacasta, 

Borja Martínez, Enric Majoral i 
Tomeu Ramis (vocals).

Finalment, Nani Marquina és 
escollida nova presidenta del FAD 
amb un 69 % dels vots. L’altra 
candidatura, encapçalada per Sílvia 
Farriol, aconsegueix un 31 % dels 
vots.

Mentrestant, es desenvolupa 
amb total normalitat l’assemblea 
ordinària de socis del FAD. L’inici 
de l’assemblea coincideix amb el 
tancament d’urna i el recompte 
de vots de les eleccions a la junta 
directiva del FAD 2014. A les 21 
h té lloc la distinció als socis que 
van ingressar al FAD fa cinquanta 
anys (Toni Miserachs) i als socis 
que hi van ingressar en fa vint-i-
cinc (Alfred Astort, Curro Claret, 
Agustí Costa, Josep M. Esquius, 
Ricard Ferrer, Jordi Garcés, Imma 
Jansana, Laboratori Color Egm 
i Joan Sibina). A les 21.15 h es 
lliuren les Medalles del FAD (als 
impulsors de les samarretes «SOS, 
Ensenyament Públic de Qualitat», 
a l’Institut del Teatre, a Leopoldo 
Pomés, a Quim Vila, de Vila 
Viniteca, i al suplement Cultura/s 
de La Vanguardia. A les 21.30 h 

es presenta l’obra gràfica creada 
per Carlos Rolando amb motiu 
de la festa anual del FAD 2014. 
Després del brindis amb la copa 
commemorativa de la festa anual 
del FAD 2014, creada per Helena 
Rohner, s’inicia la festa.

Disseny Hub Barcelona (Pl. de 
les Glòries Catalanes, 37-38. 
Barcelona) 
Hi col·labora: Moritz, Sumarroca, 
Grupo Vichy Catalán, Mas 
Gourmets, Molí de Ger, Aura i 
Novotel

Dilluns 17, 18.30 h
Trobada
FAD

Trobada dels 
membres del BCD, 
el FAD i RED en el 
marc de l’exposició 
«Rojo»

Amb motiu de la cloenda de 
l’exposició de disseny d’hàbitat 
internacional «Rojo», BCD, FAD i 
RED organitzen una trobada amb 
els seus membres i associats. 
Es tracta d’una oportunitat 
per estrènyer lligams entre 
les comunitats empresarials i 
professionals de les tres entitats, 
en el marc d’una mostra de peces 
de disseny d’hàbitat contemporani 
vinculades entre si a través del 
color vermell, que es troba oberta 
al públic des del 20 de febrer a 
l’edifici del Disseny Hub Barcelona.

Dimecres 19, 17 h
Inauguració
Materfad 

Inauguració de 
Materfad Medellín

Materfad Medellín, el centre de 
materials de la Universitat Pontifícia 
Bolivariana, ja és una realitat. El 
19 de març s’inaugura aquest nou 
espai de consulta i divulgació de 
materials innovadors, el primer 
a Colòmbia i el quart en la xarxa 
de centres afiliats de Materfad. 
Amb motiu d’aquesta obertura, 
Javier Peña, director científic de 
Materfad Barcelona, pronuncia una 
conferència titulada «Els materials 
avançats com a eina de valor per 
al disseny i desenvolupament de 
producte» a l’Escola d’Arquitectura 
i Disseny de la UPB.

Materfad Medellín (Bloque 6, piso 
1. Campus Laureles. Medellín. 
Colòmbia)
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Dijous 20, 19.30 h
Projecció
ARQUIN-FAD

L’espai com a 
protagonista: 
Ohayo de Jasujiro 
Ozu

Japó, anys cinquanta. Els membres 
d’una família es disposen a 
afrontar els seus problemes, 
somnis i realitats. El pare, amb els 
alts i baixos de la seva feina i les 
exigències que imposa l’educació 
dels fills. La mare, administrant els 
ingressos familiars i atenent les 
múltiples complicacions de la vida 
domèstica. I els fills, obsessionats 
per tenir televisió a casa; un d’ells, 
embrancat en els seus estudis 
i angoixat per un defecte físic. 
L'arquitecta Marta Peris presenta 
Ohayo (Yasujiro Ozu, 1959) en 
el marc del cicle L’Espai com 
a Protagonista, organitzat per 
l’ARQUIN-FAD i la Filmoteca. Peris 
està desenvolupant la seva tesi 
doctoral entorn la casa japonesa a 
través del cinema de Yasuhiro Ozu. 

Filmoteca de Catalunya (Pl. de 

Salvador Seguí, 1–9. Barcelona)

Arquitecto por la ETSAB 1998 
Tesis doctoral en curso. “La 
casa japonesa a través del cine 
de Yasuhiro Ozu” Premio UIA 
96 Concurso para estudiantes: 
Viviendas en el Raval Seleccionada 
para la Mostra d’arquitectura de 
la BIENNALE DI VENEZIA en 2000 
Profesor Asociado en la Cátedra de 
Proyectos V-VI ETSAB desde 2002 
Profesor de Proyectos de 5º curso

Dissabte 22, 10 h
Jornada
ADI-FAD

Jornada Demo

La Jornada DEMO és un conjunt 
de conferències i activitats que 
tenen lloc a diversos espais de la 
nova seu de l’ADI-FAD, l’edifici del 
Disseny Hub Barcelona. A l’Auditori, 
sota les temàtiques Global, Data, 
High vs Low, Procés, Material i 
Edició, es presenten projectes 
que plantegen noves perspectives 
envers les relacions entre objecte-
usuari i els nous escenaris 
productius. Paral·lelament, s’han 
realitzat un seguit d’activitats, a 
diferents espais de l’edifici, que 
donen a conèixer al públic general 
projectes i iniciatives al voltant de la 
filosofia DEMO. Creative Mornings, 
Attua Aparicio, Fixperts, Domestic 
Data Streamers, Designdoer, 
Ulule, The Method Case, Materfad, 
HYBRIDa, IAAC, Next Things, Flone, 
FabCafe, Canal, Natural Machines, 
Mini Maker Faire, littleBits o Ultra-
lab són alguns del participants i 
dels projectes de la jornada.

DEMO. Explorant Nous Processos 
de Creació és un cicle d’activitats 

que gira al voltant dels nous 
processos creatius de col·laboració 
i producció, on les noves 
tecnologies, l’experimentació 
material, la reinterpretació de 
les tècniques artesanals o la 
combinació d’alta i baixa tecnologia 
obren nous camins en l’àmbit del 
disseny de producte. Entre altres 
propostes, el programa inclou 
diversos tallers: «Multiplex», a 
càrrec de l’estudi El Último Grito 
(22-23/03), «Outside the box», a 
càrrec de Yuri Suzuki i Óscar Díaz 
(29-30/03), «Little bits. Workshops 
infantils» (22/03), «Construeix la 
teva impresora 3D» (22-23/03) i 
«Arduino Basics» (22-23/03).

El dia 28 la Fàbrica Moritz acull 
DEMO Futurs, un escenari on 
quatre joves dissenyadors acabats 
de graduar expliquen els seus 
projectes, tots ells desenvolupats 
a partir de l’experimentació 
conceptual i material, fil conductor 
de DEMO. Finalment, del 21 al 31 
de març es presenta una col·lecció 
exclusiva de peces, fruit de 
col·laboracions entre dissenyadors 
i botigues, que s’han fabricat in situ 
mitjançant la impressió 3D.

Dissabte 22, 16 h
Inauguració
MATERFAD

Inauguració de 
Materfad, centre 
de materials 
de Barcelona, 
al Disseny Hub 
Barcelona

En la seva nova etapa al Disseny 
Hub Barcelona, Materfad disposa 
d’un showroom de 230 metres 
quadrats integrat al Centre de 
Documentació del Museu del 
Disseny de Barcelona, que dóna 
cabuda a una col·lecció de 
materials innovadors que ja supera 
les 3.500 mostres. Materfad posa a 
disposició dels professionals i les 
empreses totes aquestes mostres 
de materials innovadors i projectes 
exemplars de la seva aplicació. 
Des del centre s’ofereixen visites 
guiades gratuïtes en el marc de la 
Jornada DEMO organitzada per 
ADI-FAD. A més, dins del cicle de 
conferències que té lloc a l’auditori 
de l’edifici, Materfad presenta les 
noves funcionalitats del centre 

i els seus últims projectes de 
vigilància tecnològica. Dos d’ells, 
Hypermembrane (del despatx 
d’arquitectura HYBRIDa) i Pavilion 
(IAAC), també s’han pogut conèixer 
de primera mà al llarg de la jornada.

FAD (edifici de Disseny Hub 
Barcelona).
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Dilluns 24, 19.30 h
Conferència
ARQUIN-FAD

Ara Arquitectura 
amb Conxita 
Balcells i Vora. 
Arquitectura en 
procés

ARQUIN-FAD organitza una nova 
sessió del cicle Ara Arquitectura, 
que té com a objectiu convertir-se 
en el punt de trobada i debat dels 
professionals de l’arquitectura 
a Catalunya amb una sèrie de 
dobles conferències a càrrec de 
dos equips d’arquitectes amb 
enfocaments coincidents respecte 
a la manera d’abordar els seus 
projectes. Els convidats són 
Conxita Balcells, amb la ponència 
«Construcción en madera: Ca 
l’Andreu», i Vora. Arquitectura en 
Procés, amb la ponència «Entorn 
del Mercat del Born».

Trespa Barcelona Design Centre 
(Ribera, 5. Barcelona)

Dijous 27, 19 h
Xerrada
ADG-FAD

Chill Laus amb 
Xavier Mañosa 
d’Apparatu Studio

El convidat d’aquest Chill Laus és 
Xavier Mañosa, d’Apparatu Studio 
(www.apparatu.com), que parla de 
la ceràmica, de com és treballar 
amb la família i de les diferències 
generacionals; de com és moure’s 
entre l’àmbit industrial i l’artesanal, 
de la fragilitat que suposa aquest 
equilibri i de tot el que requereix. 
També explica alguns dels projectes 
creats per a empreses o entitats 
i altres projectes personals o 
col·laboratius, com el que ha realitzat 
amb Bendita Gloria, que també ha 
participat a la xerrada.

FAD (edifici de Disseny Hub 
Barcelona).

Divendres 28, 21 h
Xerrada
ADI-FAD

DEMO Futurs

DEMO Futurs és l’escenari on Hunch, 
Pau Saiz, Gerard Rubio, Coral 
Martínez i un equip d’alumnes de 
l’IAAC, tots ells joves dissenyadors 
de diverses universitats de Catalunya 
acabats de graduar, presenten els 
seus projectes de l’experimentació 
conceptual i material que ha servit 
de fil conductor per al projecte 
DEMO. Un cop finalitzades les 
presentacions, un live set de Mans-o 
serveix per començar la festa de 
cloenda, on també hi ha una sessió a 
càrrec de DJ que baila.

Fàbrica Moritz (Rda. de Sant Antoni, 
39-41. Barcelona)

Dissabte 29 i diumenge 30, 19 h
Taller
ADI-FAD

Taller Outside the 
Box, amb Yuri 
Suzuki i Óscar Díaz 
(DEMO)

El taller Outside the Box, a càrrec de 
Yuri Suzuki i Óscar Díaz, vol analitzar 
la nostra relació amb el despertador 
i proposar alternatives d’ús des 
del punt de vista de l’experiència 
de l’usuari. I és que, encara que 
el despertador sembla un objecte 
simple, el seu caràcter multisensorial 
(sonor, visual i tàctil) ofereix grans 
possibilitats als dissenyadors per 
reinterpretar-lo i innovar tant en l’ús 
com en la forma.

FAD (edifici de Disseny Hub 
Barcelona).
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El viananat a Barcelona
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Abril
Dimecres 2
Programa xerrades
ADI-FAD

Propietat 
Intel·lectual i 
Disseny. Protegeix, 
Internacionalitza i 
Contracta

Segona sessió del programa 
de xerrades Propietat 
Intel·lectual i Disseny. Protegeix, 
Internacionalitza i Contracta, que 
l’ADI-FAD organitza, conjuntament 
amb Clarke, Modet & Co i 
Snabogados, especialistes en 
propietat industrial i intel·lectual. 
En aquesta sessió s’han analitzat 
les diferents qüestions pràctiques 
a l’hora de negociar les condicions 
d’un contracte en temes de creació 
i desenvolupament de dissenys 
tant des de la perspectiva del 
dissenyador com des de la de 
l’empresa que fa l’encàrrec.

FAD (edifici Disseny Hub 
Barcelona).

Del 7 al 10
Curs
A-FAD

La Xina, el gegant 
de l’art asiàtic: l’art 
xinès contemporani 
en l’escenari global

L’A-FAD organitza un nou curs sobre 
l’art xinès dels nostres dies i com se 
situa aquest en l’escenari mundial 
actual. «La Xina, el gegant de l’art 
asiàtic: l’art xinès contemporani en 
l’escenari global» ha estat impartit 
per Laia Manonelles, doctora en 
història de l’art i especialista en art 
xinès contemporani.

Aquest curs proposa una 
aproximació a l’art experimental 
xinès i la seva estreta connexió amb 
el context històric, socioeconòmic 
i polític. Es planteja com l’art xinès 
actual s’ha desenvolupat en les 
darreres tres dècades fins a arribar 
a ocupar un espai rellevant en els 
circuits artístics internacionals i en el 
mercat de l’art. 

FAD (edifici de Disseny Hub 
Barcelona).

Dilluns 7, 19.30
Tertúlia
ARQUIN-FAD

30 + 30 amb Albert 
Serra i Vicenç 
Altaió

El director Albert Serra i Vicenç 
Altaió, protagonista de la pel·lícula 
Història de la meva mort, dirigida 
per Serra i guardonada amb el 
Lleopard d’or al festival de cinema de 
Locarno, són els convidats d’aquesta 
edició del cicle 30 + 30 que porta 
per títol «Risc i performance contra 
l’academicisme imperant? La visió 
de l’artista». Curiositat, encontres 
i desacords en una distesa tertúlia 
il·lustrada a duo.

Giardinetto (C/ de la Granada del 
Penedès, 28. Barcelona)

Dijous 24
Projecció
ARQUIN-FAD

L’espai com a 
protagonista: 
The Belly of an 
Architect de Peter 
Greenaway

Un arquitecte nord-americà 
arriba a Itàlia per supervisar el 
muntatge d’una exposició sobre 
l’arquitecte francès del segle 
XVIII Étienne-Louis Boullée. 
Durant els nou mesos posteriors 
a la seva arribada, el protagonista 
s’obsessiona amb el seu ventre, 
perd la seva dona, l’exposició i, 
finalment, la seva pròpia vida. Adrià 
Goula és l’encarregat de presentar 
la història que Peter Greenaway ens 
explica a The Belly of an Architect 
en el marc del cicle L’Espai com 
a Protagonista, organitzat per 
l’ARQUIN-FAD i la Filmoteca. 
L’objectiu d’aquest és analitzar 
com l’espai –i també el buit–, 
l’arquitectura i el paisatge poden 
ser el veritable eix vertebrador d’un 
film.

Filmoteca de Catalunya (Pl. de 
Salvador Seguí, 1-9. Barcelona)
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Dimarts 29
Signatura conveni 
Aura

Aura, promotor 
oficial del FAD

Des del 29 d’abril, l’empresa Aura 
ja és promotor oficial del FAD. El 
seu propietari, Alex Dastes, i la 
presidenta del FAD, Nani Marquina, 
van signar el conveni de col·laboració 
al Disseny Hub Barcelona. Aura, 
que ja havia col·laborat en la 
senyalística de les dues darreres 
edicions del FADfest, ha volgut 
continuar apostant pel FAD i pels 
seus projectes. Moltes gràcies i 
benvinguts!

FAD (edifici Disseny Hub Barcelona. 
Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38. 
Barcelona)

Dimarts 29, 16.30 h
Trobada d’empreses
FAD

Trobada amb 
empreses 
patrocinadores

El FAD ha organitzat una trobada 
informal amb les principals empreses 
patrocinadores per conèixer la nova 
junta de l’entitat i la seva presidenta, 
Nani Marquina, que va guanyar la 
candidatura el 17 de març. Ha estat 
una ocasió perquè la nova junta 
conegui de primera mà qui hi ha 
darrere de cada logotip, qui són, 
què els preocupa com a empresa i 
quines són les motivacions que els 
vinculen al FAD. Entre les empreses 
patrocinadores, van assistir-hi: 
Moritz, BASF, Aura, Artemide, EFE 
i TV3. També van ser-hi presents: 
Nani Marquina (presidenta), Ferran 
Figuerola (gerent), Antonio Covelo i 
Albert Castellón. 

FAD (edifici Disseny Hub Barcelona. 
Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38. 
Barcelona).

Dimecres 30, 19 h
Xerrada
ADI-FAD

Internacionalització 
del disseny: 
protecció i 
contractació 
internacional

En aquesta nova xerrada del cicle 
Propietat Intel·lectual i Disseny. 
Protegeix, Internacionalitza i 
Contracta, hem desglossat els errors 
més comuns que es cometen durant 
els processos d’internacionalització 
a l’hora de protegir i explotar els 
nostres dissenys analitzant les 
recomanacions pertinents per evitar 
aquests errors i fent un èmfasi 
especial en la qüestió dels contractes 
internacionals amb distribuïdors, 
socis o col·laboradors a tot el món.

FAD (edifici Disseny Hub Barcelona. 
Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38. 
Barcelona)
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Maig
05/05-11/05
Congrés
MODA-FAD

MODAFAD 
al Congrés 
Internacional 
UNIMODAA

Entre el 5 i l’11 de maig té lloc a 
Aguascalientes (Mèxic) el Congrés i 
el Concurs Internacional de Disseny 
i Moda UNIMODAA. En aquesta 
16a edició, Guillem Rodríguez, 
guanyador del Premi MODAFAD 
2013, ha estat convidat a desfilar 
amb les peces de la seva última 
col·lecció davant representants 
de trenta universitats mexicanes. 
A més, Tatiana de la Fuente, 
de MODA-FAD, ha ofert una 
conferència el 8 de maig sobre 
MODAFAD i el FAD.

Aguascalientes (Mèxic)

06-07/05
Congrés
MATERFAD

Materfad col·labora 
en el II Congrés 
d’Edificis d’Energia 
Gairebé Nul·la

El 6 i 7 de maig s’ha celebrat el 
II Congrés d’Edificis d’Energia 
Gairebé Nul·la, en el qual Materfad 
participa com a col·laborador. 
Aquest congrés ja està consolidat 
com el principal fòrum de trobada 
professional on abordar l’estat 
actual dels edificis d’alta eficiència 
i les implicacions que representen 
per al sector de l’edificació, la 
construcció, l’arquitectura i els 
serveis relacionats amb l’adopció 
de les directives europees relatives 
a l’eficiència energètica dels 
edificis. Materfad col·labora en 
el Congrés i posa a la disposició 
de les persones interessades 
un descompte del 20 % en la 
inscripció.

IFEMA, Feria de Madrid

Dimarts 6, 17 h
Jornada
ADI-FAD

Jornada 
Tendències 
Trendhal 2014: 
disseny en el sector 
de l’hàbitat

ADI-FAD, BCD i RED (Reunión 
Empresas de Diseño) organitzen 
una sessió sobre les tendències 
en disseny en l’àmbit de l’hàbitat. 
La jornada s’adreça a empreses i 
professionals interessats a conèixer 
els principals indicadors i línies 
d’acció de les tendències de 
producte i disseny en el sector de 
l’hàbitat a curt i mitjà termini.

FAD (edifici de Disseny Hub 
Barcelona).

Dimarts 6, 19.30 h
Inauguració exposició
A-FAD    

Síntesi

Un any més, l’A-FAD presenta, en 
el marc del programa de Tallers 
Oberts Barcelona, l’exposició 
col·lectiva «Síntesi», una mostra 
que recull el millor treball d’artistes 
i artesans que treballen en diverses 
disciplines i utilitzen una àmplia 
varietat de tècniques. Enguany, 
d’entre tots els participants als 
Tallers Oberts, cent artistes han 
presentat les seves propostes per 
participar a la mostra. El nombre 
final de seleccionats ha estat de 27.
 
Arts Santa Mònica (La Rambla, 7. 
Barcelona)

Dimecres 7, 19 h
Xerrada
ADG-FAD

Chill Laus: Odiseo, 
explorar nous 
territoris

Odiseo és una publicació bianual 
que subministra estímuls visuals i 
intel·lectuals a través d’una selecció 
de fotografies de caràcter eròtic 
i assaigs contemporanis. Rafa 
Martínez, responsable d’estratègia 
del projecte; Albert Folch i Carlota 
Santamaria, direcció creativa; Pol 
Pérez, continguts de text, Ángela 
Palacios, artista implicada en el 
tercer volum de la publicació, i Pol 
Montserrat, il·lustrador, ens han 
explicat com neix aquest repte 
editorial i com s’estructura un 
equip creatiu que reuneix gent de 
diverses parts del món.

FAD (edifici de Disseny Hub 
Barcelona).
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08-09/05
Taller
MATERFAD

Smart Materials 
into Action

En el marc del projecte europeu 
Innomatnet, Cetemmsa organitza 
Smart Materials into Action, un 
programa de dos dies dedicat a la 
recerca de solucions a través de 
materials innovadors i intel·ligents. 
Els tallers s’adrecen a estudiants 
acabats de graduar i postgraduats 
en les àrees d’investigació de 
materials, enginyeria i disseny. Els 
tallers es repartiran en tres àrees: 
Smart Objects, Smart Cities y 
Smart Fabrics. Els estudiants han 
treballat en equips multidisciplinaris 
reconeixent macrotendències 
socials, econòmiques i 
tecnològiques actuals i dissenyant 
solucions i estratègies apropiades. 
La conferència inaugural, «Smart 
Materials, Smart Solutions», ha 
anat a càrrec de Marta González, 
professora de materials a Elisava, 
i d’Iván Rodríguez, enginyer de 
materials a Materfad Barcelona.

Fundació Privada Cetemmsa 
(Parc Científic i de la Innovació 
TecnoCampus. Mataró)

09-11/05
Portes Obertes
A-FAD

Tallers Oberts 
Barcelona 2014

Des de fa vint-i-un anys l’A-
FAD organitza Tallers Oberts, 
un projecte que, durant els caps 
de setmana del mes de maig, 
acosta el treball dels artistes i els 
artesans dels diversos districtes 
de la ciutat de Barcelona al públic i 
posa en comú diverses iniciatives. 
Una acció col·lectiva que té com 
a objectiu principal potenciar la 
dimensió més personal i íntima 
de la creació artística. Com en 
cada edició, el resultat és un gran 
mosaic creatiu i un ampli programa 
d’activitats compartit. El cap de 
setmana del 9 a l’11 i el del 16 al 18 
ha estat el torn dels tallers de Ciutat 
Vella. I el cap de setmana del 23 al 
25, el dels tallers de Sarrià, Gràcia i 
el Poblenou.

Ciutat Vella, Barcelona

Dilluns 12, 19.30 h
Conferència
ARQUIN-FAD

Ara Arquitectura 
amb Stem 
Arquitectes i David 
Sebastian + Gerard 
Puig

Ara Arquitectura és un punt de 
trobada i debat dels professionals 
de l’arquitectura de Catalunya; 
una sèrie de dobles conferències a 
càrrec de dos equips d’arquitectes 
amb enfocaments coincidents 
respecte a la manera d’abordar els 
seus projectes. En aquesta ocasió 
hi han participat Stem Arquitectes 
(reforma i ampliació del local Jaume 
de Moja) i David Sebastian + Gerard 
Puig (Escola d’Art i de Disseny 
d’Amposta).

Trespa Barcelona Design Centre 
(C/ de la Ribera, 5. Barcelona)

Dijous 15, 20 h
Projecció
ARQUIN-FAD

L’espai com a 
protagonista: 
Fantastic Voyage de 
Richard Fleischer

Dirigida per Richard Fleischer, 
Fantastic Voyage (1966) narra la 
història fantàstica d’un viatge a 
l’interior del cos humà amb un 
submarí tripulat i miniaturitzat. La 
pel·lícula va servir d’inspiració per 
a una novel·la homònima d’Isaac 
Asimov, una sèrie de dibuixos 
animats i un quadre del mateix nom 
realitzat pel pintor Salvador Dalí. 
El film, que ha presentat Xavier 
Monteys, s’emmarca dins del 
cicle L’Espai com a Protagonista, 
organitzat per l’ARQUIN-FAD i la 
Filmoteca. L’objectiu és analitzar 
com l’espai –i també el buit–, 
l’arquitectura i el paisatge poden 
ser el veritable eix vertebrador d’un 
film.

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

Dimecres 28, 19 h
Xerrada
ADG-FAD

Chill Laus amb 
Salva López, Raúl 
Ruz i Coke Bartrina

Són molts els professionals 
que, projectant la seva mirada 
a través de la càmera, creen 
diferents estils i formes de fer. 
Els convidats d’aquest Chill Laus 
són els fotògrafs Salva López, 
que ens ha explicat com va ser 
el seu pas del disseny gràfic a 
la fotografia; Raúl Ruz, que ha 
parlat sobre la importància de les 
sèries fotogràfiques en el context 
d’un encàrrec comercial, i Coke 
Bartrina, que ha mostrat els seus 
diaris. Una vetllada on hem pogut 
conèixer qui hi ha darrere de 
les fotografies de revistes com 
Monocle, Apartamento, Hercules 
o Vanidad, o de campanyes com 
les del Banc Sabadell, Mango o 
Carolina Herrera.

FAD (edifici de Disseny Hub 
Barcelona).
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Fins al 30/05
Votació / Instal·lació
ADG-FAD

Premi del Públic 
Laus 2014 amb 
Domestic Data 
Streamers

Per segon any consecutiu, 
l’organització dels premis Laus 
convida el públic a triar les seves 
peces preferides. La votació s’ha 
realitzat a Twitter amb l’etiqueta 
#OhlaLaus i el número de la peça 
entre asteriscs (per ex. #OhlaLaus 
*372*). Les peces i el número que 
se’ls ha assignat s’han pogut 
consultar en un panell de Pinterest. 
La votació s’ha obert del 23 de 
maig al 13 de juny. Domestic Data 
Streamers han fet una instal·lació 
per visualitzar els vots que es podrà 
visitar del 23 al 30 de maig a la 
planta –1 de l’edifici del Disseny Hub 
Barcelona. 

FAD (edifici de Disseny Hub 
Barcelona).

Fins al 06/06
Exposició
ADG-FAD

Exposició Laus a 
Almeria

L’Escuela de Arte Almería acull 
l’exposició de la 43a edició dels 
Premis Laus. Aquesta mostra ha 
estat possible gràcies a l’esforç 
d’Antonio Jesús García, professor 
i responsable de les activitats 
extraescolars, i el seu director, Juan 
Ramón Muley.

Escuela de Arte Almería (Pl. de 
Pablo Cazard, 1. Almeria)

23/05
Festa
ADG-FAD

Oh Là Laus! La 
festa dels finalistes 

A la festa Oh Là Laus, que s’ha 
celebrat el dijous 23 a les 21 h, 
s’han donat a conèixer els treballs 
finalistes dels Laus i s’ha pogut 
votar la peça que cadascú ha 
considerat més interessant a 
través de Twitter. La peça més 
votada ha estat guardonada amb 
el Premi del Públic durant la Nit 
Laus. Domestic Data Streamers 
han estat els responsables de 
comptabilitzar els vots mitjançant 
un original sistema de recompte 
en forma d’instal·lació. Manter, per 
la seva banda, posa a disposició 
dels assistents una pantalla 
perquè aquests provin la seva 
pàgina <labelabbymanter.com>, 
que facilita el disseny d’etiquetes 
d’ampolla personalitzades. La 
trobada l’ha amenitzat la banda 
de música Josep Live with Raver 
Jewish i Arnau Obiols + DJ set. 

FAD (edifici de Disseny Hub 
Barcelona).

31/05
Premis
ARQUIN-FAD

Guanyadors dels 
Premis FAD de 
Pensament i Crítica 

L'ARQUIN-FAD fa pública la llista 
de finalistes i seleccionats dels 
Premis FAD 2014 (Consulteu la llista 
completa aquí: http://arquinfad.
org/premisfad/), i dóna a conèixer 
els guanyadors de la categoria 
de Pensament i Crítica. El jurat 
del Premi FAD en la categoria de 
Pensament i Crítica, format per 
Antonio Pizza, Juan Calatrava i 
Moisés Puente, distingeix 4 obres 
de les 20 presentades, per la 
seva originalitat, nivell de reflexió 
cultural i d'aprofundiment en les 
temàtiques, el rigor metodològic, i 
els aspectes innovadors dins d'un 
concepte de cultura arquitectònica 
aliena a les barreres disciplinars. 
Trien dos premis ex aequo i dos 
mencions. 

Els distingits amb el Premi FAD de 
Pensament i Crítica són:

Títol: La tradición innovada. 
Escritos sobre regresión y 
modernidad 
Autor: Nieves Fernández Villalobos
Editor: Fundación Caja de 
Arquitectos
Valoració del jurat: 
“Pel seu enfocament 
transdisciplinar a l’hora d’abordar 
el problema de la creativitat 
arquitectònica a partir de repensar 
els modes de trobada entre tradició 
i modernitat, per a la qual cosa 
recorre a exemples i casos d’estudi 
singularment ben escollits, que 
posen de relleu els contactes entre 
l’arquitectura i altres àmbits de la 
cultura contemporània.”

Títol: Utopías domésticas. La 
casa del Futuro de Alison y Peter 
Smithson
Autor: Nieves Fernández Villalobos
Editor: Fundación Caja de 
Arquitectos
Valoració del jurat: 
“Per ser una anàlisi detallada de 
la genealogia i del context històric 
del peculiar laboratori domèstic 
dels Smithson des de punts de 
vista interdisciplinars suggerents i 
mitjançant l’examen rigorós de tot 
el bagatge de referències emprat, 

tot fent interactuar de manera 
excel·lent fonts heterogènies.”

Les dues mencions atorgades pel 
jurat són per:

Títol: Leprosaria nacional. 
Modernidade e Ruína no Hospital-
Colónia Rovisco Pais
Autor: VV.AA.
Editor: Dafne Editora
Valoració del jurat: 
“Com a exemple significatiu 
de les edicions dutes a terme 
en la col·lecció «Equações de 
Arquitectura», de Dafne Editora, en 
les quals s’evidencia una rigorosa 
aproximació interdisciplinar i 
una aportació extraordinària de 
documents originals.
 
Títol: rita_Revista Indexada de 
Textos Académicos, núm.1
Editor: Red Fundamentos
Valoració del jurat: 
“Per la combinació de temes 
d’interès actual i estudis històrics, 
la seva selecció ponderada, la 
serietat dels articles i la qualitat de 
l’edició.”
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Juny
Web
FAD

Xarxes d’Opinió 
estrena debat: «El 
disseny escolta. 
Mirades des de fora 
de la professió»

Les Xarxes d’Opinió del FAD 
inicien el debat «El disseny 
escolta. Mirades des de fora de 
la professió». Què entén la gent 
per disseny? Com creu que els 
pot ajudar? Quins criteris han 
de guiar un bon disseny? Quins 
exemples de bon i mal disseny ens 
descobreixen? Aquestes i altres 
preguntes s’han fet a professionals 
de l’educació, la salut, l’habitatge, 
la cultura, el consum, el món 
associatiu o l’empresarial. A 
la web, ja s’hi poden veure 
les entrevistes amb Francesc 
Camarasa, gerent de l’Associació 
Catalana d’Executius, Directius 
i Empresaris; Irene Balaguer, 
presidenta de l’Associació de 
Mestres Rosa Sensat; Felipe L. 
Aranguren, sociòleg, escriptor i 
membre de Iaioflautes; Raül Robert, 
enginyer industrial i president de 

Sostre Cívic; Miquel Àngel Fraile, 
secretari general del Consell 
de Gremis de Comerç, Serveis i 
Turisme de Barcelona; i Ricard 
Riol, president de l’Associació per 
a la Promoció del Transport Públic. 
Nous entrevistats els seguiran fins 
al juliol, quan, dins la programació 
del FADFest, es posarà el punt final 
a aquest nou tema amb un debat 
presencial que reunirà dissenyadors 
i usuaris del disseny.

Dilluns, 2 de Juny

Roda de premsa / 
Inauguració
Barcelona Design 
Festival

El Disseny Hub Barcelona ha acollit 
al matí, la roda de premsa de 
presentació del Barcelona Design 
Festival 2014, que se celebra del 2 
juny al 10 de juliol, i que inclou, a 
més de la Barcelona Design Week 
organitzada per BCD (del 2 al 14 de 
juny), el FADfest (del 25 de juny al 10 
de juliol), organitzat pel FAD.
 
Els encarregats d’explicar els 
objectius i la programació global 
del Barcelona Design Festival han 
estat els presidents del BCD, Pau 
Herrera, i del FAD, Nani Marquina, i 
han estat acompanyats per Jaume 
Ciurana, tinent d’alcalde de Cultura, 
Coneixement, Creativitat i Innovació 
de l’Ajuntament de Barcelona.
 
A les 19h. els presidents i l’alcalde 
han inaugurat oficialment el 
Barcelona Design Festival i 
també s’ha donat tret de sortida a 
l’exposició ‘Out of the Box’ de la 

BDW amb una conferència inaugural 
pel reconegut dissenyador israelià 
Ron Arad sobre emprenedoria 
creativa.

Dimecres 4, 19 h
Xerrada
ADI-FAD

El paper del 
disseny en l’actual 
entorn digital

En aquesta nova xerrada del cicle 
Propietat Intel·lectual i Disseny. 
Protegeix, Internacionalitza i 
Contracta, s’han valorat els canvis 
esdevinguts amb el pas de l’era 
analògica a la digital. Quins canvis 
hi ha hagut en relació amb la 
protecció del disseny i dels drets 
d’autor i com han afectat aquests 
als nous models de negoci? S’ha 
parlat de codi obert i Creative 
Commons com a vies alternatives 
i complementàries a l’explotació 
dels drets d’autor i de la propietat 
intel·lectual en general.

FAD (edifici de Disseny Hub 
Barcelona).
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Dimecres 4 – divendres 6
Cimera moda 
MODA-FAD

MODA-FAD 
participa a la 
cimera europea de 
la moda Madifesto

MODA-FAD ha participat a 
Brussel·les a la primera edició de 
Madifesto, una cimera de moda 
que reuneix alguns dels principals 
actors del sector a escala europea. 
Amb aquesta iniciativa, el centre 
de moda i disseny Mad Brussels 
vol contribuir a crear una xarxa 
d’experts a Europa i donar visibilitat 
a les propostes dels principals 
dissenyadors emergents i marques 
joves del continent.

Brussel·les 

12/06 – 13/06, 10.30 h
Exposició
ARQUIN-FAD

Els finalistes dels 
Premis FAD 2013 
viatgen fins a 
Shangai

L’exposició de les obres finalistes 
dels Premis FAD 2013 viatja fins a la 
Xina per formar part del programa 
de la tercera edició de l’Architect@
work de Shangai, un punt de 
trobada d’arquitectes, dissenyadors 
i empreses per conèixer i compartir 
materials i coneixements. Sílvia 
Farriol, presidenta d’ARQUIN-FAD, 
hi ha estat present i ha presentat 
una ponència sobre els Premis FAD 
2013 a la Shanghai Roca Gallery.

Shangai

Divendres 13
Jornada Tècnica
MATERFAD

Matèries primeres 
crítiques i residus 
d’aparells elèctrics 
i electrònics (RAEE)

En el marc de l’estratègia en 
eficiència de recursos de la Unió 
Europea, les matèries primeres 
secundàries, és a dir, les matèries 
recuperades dels residus, tenen 
un paper clau i els RAEE (residus 
d’aparells elèctrics i electrònics) 
són una font de metalls valuosos i 
de previsible augment de demanda 
en el futur. Aquesta jornada tècnica 
té com a objectiu oferir una visió 
sobre la gestió dels RAEE, la seva 
recollida, el paper dels sistemes 
integrats per gestionar-los i la 
importància de la seva recuperació 
per a l’abastament de les matèries 
primeres crítiques.

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

Dissabte 14, 12 h
Xerrada
ADI-FAD

The making of… v. 
30. Esports

L’ADI-FAD organitza la trentena 
edició de la sèrie de xerrades 
The making of… en el marc del 
Mercado Condal de Diseño a Palo 
Alto i dins del programa de la 
Barcelona Design Week. Coincidint 
amb l’inici del Mundial de Futbol, 
aquesta edició s’ha  dedicat als 
esports. Es presenten, com és 
habitual, tres productes i els 
respectius dissenyadors i empreses 
productores han explicat el procés 
de concepció i producció. La 
taula de ping-pong «You & Me», 
d’RS i Antoni Pallejà Office; les 
medalles del Mundial de Natació 
de Barcelona 2013, elaborades per 
Lagranja juntament amb Lékué, i 
els seients per a estadis esportius 
de Figueras, empresa recentment 
guardonada amb el Premi Nacional 
de Disseny, han estat els projectes 
protagonistes de la sessió.

Fundació Palo Alto (C/ Pellaires, 30-
38. Barcelona)

Dilluns 16 
Assemblea
ARQUIN-FAD

Assemblea general 
ordinària de 
l'ARQUIN-FAD

Es convoca tots els socis de 
l'ARQUIN-FAD a assistir a 
l'Assemblea General Ordinària 
de l'Associació, per tal de revisar 
els comptes i explicar l'activitat 
de l'associació al llarg de l'any 
anterior, així com els objectius de 
l'any en curs.

FAD (edificifici Disseny Hub 
Barcelona)

Dimecres 18, 18.30 h
Conferència
MATERFAD

«Des de l’energia 
grisa fins a 
l’economia 
circular» 

Materfad participa en la tercera 
sessió del cicle de conferències 
Cap a una Arquitectura Eficient. 
Titulada «Des de l’energia grisa fins 
a l’economia circular», s’adreça a 
professionals de la construcció i 
té com a objectiu donar a conèixer 
els nous models econòmics 
existents en el camp de l’energia 
que es consumeix en tot procés de 
producció. S’ha abordat la qüestió 
de com hem de valorar l’energia en 
el moment de produir un material o 
com una construcció ha de participar 
de nous models econòmics que 
afectaran la nostra societat. Un 
exemple d’això és el concepte 
d’economia circular, un dels valors 
difosos per l’Ellen MacArthur 
Foundation, Cradle-to-Cradle o ACV, 
entre d’altres.

Roca Barcelona Gallery (Joan Güell, 
211-213. Bcn)
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Dijous 19, 20 h
Projecció
ARQUIN-FAD

L’espai com a 
protagonista: The 
Trial d’Orson Welles

Olga Felip, arquitecta de l’estudi 
gironí Arquitecturia (juntament 
amb Josep Camps), ha estat 
l’encarregada de presentar The 
Trial (Orson Welles, 1962). Més enllà 
de la fascinació que pot generar la 
seva trama, aquest film representa 
un exercici visual estimulant que 
simbolitza totes les possibilitats 
de manipulació de l’espai a través 
d’una càmera. Amb la seva mestria 
habitual, Welles signa un viatge 
a través de l’arquitectura d’un 
malson. La projecció s’emmarca 
dins del cicle L’Espai com a 
Protagonista, organitzat per 
l’ARQUIN-FAD i la Filmoteca amb 
l’objectiu d’analitzar com l’espai 
–i també el buit–, l’arquitectura i el 
paisatge poden ser el veritable eix 
vertebrador d’un film.

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

Dimecres 25, 19 h
Inauguració
FAD

Comença el 
FADfest 2014 amb 
la inauguració de 
les exposicions 
«El millor disseny 
de l’any» i «Smart 
Flexibility»

Amb la inauguració de les 
exposicions «El millor disseny 
de l’any» i «Smart Flexibility», es 
dóna el tret de sortida de la quarta 
edició del FADfest, l’esdeveniment 
anual del FAD que celebra 
l’excel·lència creativa, reconeix la 
feina de professionals i empreses, 
contribueix al desenvolupament 
professional i apropa el disseny 
a la ciutadania. Un aparador per 
descobrir les millors propostes de 
l’any en arquitectura, interiorisme, 
disseny gràfic, publicitat, disseny 
industrial, artesania, art i moda.

A la inauguració, hi van assistir 
Ferran Mascarell, conseller de 
Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, i Jaume Ciurana, 
tinent d’alcalde de Cultura de 
l’Ajuntament de Barcelona.

L’exposició «El millor disseny de 
l’any» reuneix més de cinc-cents 
projectes finalistes i guanyadors 
dels premis que atorguen el FAD 
i les seves associacions en el 
marc del FADfest. La mostra és 
una selecció del que ha donat de 
si, en aquest últim any, l’esforç 
dels professionals i empreses en 
totes les disciplines i pràctiques 
del disseny; un baròmetre 
imprescindible de l’ara i l’aquí; 
el paisatge de la nostra millor 
creativitat.

FAD (edifici de Disseny Hub 
Barcelona).

Dimecres 25, 20.30 h
Premis
ARQUIN-FAD

XXVI Premis 
Habitàcola: 
Arruïna’t! 

Lliurament dels Premis 
Habitàcola, adreçats a estudiants 
d’arquitectura que enguany 
celebren la 26a edició. Sota el 
títol Arruïna’t!, aquesta edició 
busca propostes de transformació 
sobre arquitectures abandonades, 
semiruïnoses o infrautilitzades de 
qualsevol lloc del món i en les quals 
l’habitatge formi part essencial de 
l’argument. Els Premis Habitàcola 
tenen com a objectiu promoure la 
reflexió al voltant dels nous marcs 
teòrics en els àmbits del disseny i 
l’arquitectura.
El jurat dels XXVI Premis 
Habitàcola, format per Josep 
Bohigas (president del jurat), 
arquitecte; Lluís Ortega, arquitecte; 
Adrià Goula, arquitecte; Martín 
Garber, arquitecte i Leonardo 
Novelo (secretari del jurat i vocal de 
l'ARQUIN-FAD, decideixen atorgar 
els premis a:

Primer Premi: 
Títol: #transparencia@anamor035 
(http://habitacola.org/anamorfosi/)
Autor: Daniel Minaya 
Escola: Escola d'Art i Disseny de 
Terrassa
Veredicte del jurat: 
"Per l'elecció del solar, la 
correspondència entre mitjà (vídeo) 
i projecte i la claredat i ambició de 
la proposta. Per la intel·ligència 
d'intentar esborrar (sense destruir 
ni construir) construccions mentre 
"esperen" ser integrades; un pas 
previ que selecciona una mirada i 
un punt de vista des d'on imaginar 
el lloc sense arquitectura."

Segon Premi: 
Títol: #exclusion@sensep095 
(http://habitacola.org/
exclusionsensep095/)
Autors: Montserrat Cortes Bonell i 
Victor Torrija 
Escola: Escola d'Art i Disseny de la 
Diputació de Tarragona a Reus //
Veredicte del jurat:
Per la qualitat excepcional del 
vídeo i la història explicada, la 
seva adreça, fotografia i narració. 
Per l'elecció de l'espai abandonat 
o obsolet original, apartant-se 
dels espais que a priori podrien 

ser obvis en el plantejament del 
concurs. I per la subtilesa de l'obra 
audiovisual en contraposició amb 
la sordidesa del tema. Un vídeo 
ben fet i ben acabat, amb imatges 
poètiques i suggerents per tractar 
un tema delicat.

Tercer Premi: 
Títol: #barrios@incola101 (http://
habitacola.org/barriosincola101/)
Autors: Roser Estefanell i Vidal 
Madrià 
Escola: ETSAB - UPC 
Veredicte del jurat: 
Per presentar una estratègia global 
creïble, plausible i desitjable, a 
més de deixar oberta la definició 
del sistema constructiu pel que 
pot englobar solucions d'altres 
propostes. Pel seu llenguatge 
audiovisual 'lo-fi' fent de 
l'escassetat de mitjans una virtut 
capaç de transmetre de manera 
molt clara la idea, en sintonia 
amb la proposta. Per proposar un 
sistema de gestió per reocupar les 
estructures, sense massa retòrica 
ecològica ni solucions decoratives, 
molt lligada als problemes reals i no 
als merament arquitectònics B.
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Mencions:
Títol: #intensitat@KITARH000 
(http://habitacola.org/549/)
Autors: Violeta Bofarull i Anna 
Martínez 
Escola: Escola d'Art i Disseny de la 
Diputació de Tarragona a Reus 
Veredite del jurat:  
Per la claredat de la proposta 
(història) i sentit de l'humor i 
ironia. Per confiar en què l'acció 
efímera i individual per convertir 
una 'infrastructure vague' en un 
'playground' té l'atractiu d'entendre 
que el canvi de l'actual situació 
passa per replantejar tot el 
preconcebut des del pla personal 
per poder conformar així una 
societat conscient i responsable.

Títol: #intensidad@kpkpsq014 
(http://habitacola.org/
intensidadkpkpsq014/) 
Per la qualitat del vídeo i els 
dibuixos; un conte particular i 
irrepetible d'un paisatge colonitzat, 
amb un "inventillo" de materialitat 
viable. Sense més pretensions de 
convertir la ruïna en un far urbà 
disposat a canviar la seva sort.

Premi al centre educatiu:
Escola d'Art i Disseny de la 

Diputació de Tarragona a Reus

FAD (edifici de Disseny Hub 
Barcelona).

Dijous 26
Taller
MATERFAD

MaterLab. Taller 
sobre flexibilitat 
activa

Coincidint amb l’exposició «Smart 
Flexibility», Materfad convida 
Hanne-Louise Johannesen (Diffus), 
Manuel Kretzer (ETH Zuric) i 
Phil Ayres (CITA), tres dels seus 
participants, perquè expliquin les 
possibilitats que ens ofereixen les 
estructures flexibles i els materials 
actius. Ens han descobert les 
seves capacitats de percepció 
de les condicions climàtiques, 
acústiques i lluminoses i com 
s’hi adapten; les de detecció de 
l’usuari i la modificació de l’espai 
en relació amb el seu cos, els seus 
moviments o fins i tot les seves 
emocions; les possibilitats de 
captació d’energia eòlica i solar i 
també la seva capacitat de generar 
energia elèctrica i tèrmica. A la 
sessió, moderada per Javier Peña, 
director científic de Materfad, hi ha 
participat Ignasi Martorell (Merck).

FAD (edifici de Disseny Hub Bcn).

Dijous 26
Premis
ADG-FAD

Nit Laus: 50 
anys de Laus. 
Homenatge als 
pioners

El dijous 26 té lloc la Nit Laus, la 
cerimònia de lliurament i festa 
dels Premis Laus de disseny 
gràfic i comunicació visual, una 
trobada que any rere any reuneix 
centenars de professionals del 
món del disseny i la comunicació 
en Barcelona. El Disseny Hub 
Barcelona va acollir el lliurament 
d'aquests guardons, que 
reconeixen els millors projectes 
realitzats tant per professionals 
com per estudiants de disseny 
gràfic, publicitat i comunicació 
visual i que aquest any han celebrat 
els 50 anys des de la primera 
edició.

Als Premis Laus, que van néixer 
l’any 1964, s’han presentat enguany 
més de 1.300 projectes, dels 
quals n’han resultat guanyadors 
373 en set categories diferents: 

disseny gràfic, web i mitjans 
digitals, creativitat publicitària, 
audiovisuals, entitats,  empreses i 
estudiants. A més també es lliura el 
Laus Honorífic i el nou premi Laus 
Aporta. En aquesta edició s’han 
repartit un total de 5 Grand Laus, 
quedant les categories d’Empreses 
i Entitats desertes, 26 ors, 110 
plates i 232 bronzes.

Aquesta, ha estat una edició 
especial en molts sentits. En primer 
lloc perquè els Laus celebren 
50 anys des de la seva primera 
edició i durant la cerimònia de 
lliurament es lliura un cartell 
realitzat especialment per l’ocasió 
pel dissenyador Josep Pla Narbona. 
També en aquesta 44a edició es 
reconeix la trajectòria de Claret 
Serrahima amb el Laus Honorífic. 

Per altra banda, s'estrena un nou 
premi, el Laus Aporta, un premi que 
pretén fer visible la contribució del 
disseny a la societat amb projectes 
que mitjançant la comunicació 
visual han aconseguit tenir un 
impacte positiu. Des de projectes 
que donen veu a fenòmens socials, 
fins a la introducció del disseny 
en un nou sector, fins aquells que 

contribueixen a un canvi cultural 
des de la comunicació visual. 

Seguint criteris de qualitat 
conceptual, qualitat formal, 
funcionalitat, aportació i 
excel·lència, s’han entregat els 
següents premis Grand Laus 2014:

Disseny gràfic
Títol: BruumRuum
Client: Ajuntament de Barcelona
Agència / estudi: David Torrents 
Studio
Subcategoria: Gràfica de l’entorn / 
Gràfica aplicada a espais
Descripció: Grafisme lluminós 
BruumRuum! és una instal·lació 
que es troba a l'espai públic 
de Barcelona, just al costat del 
Disseny Hub Barcelona, la torre 
Agbar i el Mercat dels Encants. 
És una instal·lació interactiva que 
reacciona a la intensitat dels crits 
que provoquen els vianants que 
circulen i al soroll ambiental de la 
ciutat, canviant de forma i colors. 
Veredicte del jurat: Un projecte 
en el qual la gràfica transcendeix 
l’estàtic amb una interactivitat que 
transforma l’espai.
Jurat: Martí Canillas (cordova-
canillas), Marcos Figueiredo 
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(Velckro), Gabriel Morales (Dorian), 
Fraser Muggeridge (Fraser 
Mudgeridge studio), Ainhoa Nagore, 
Wenceslao Sanz (Creative Contents 
i StereoChromo), Matt Willey, 
Víctor Palau (PalauGea i Gràffica), 
Simon Svärd (THISISANICEDAY), 
Alberto Cienfuegos 
(Lavernia&Cienfuegos), Carlos 
de Javier (ContrapuntoBBDO), 
Ana Domínguez (Estudio Ana 
Domínguez), Gabor Schreier 
(Saffron Brand Consultants), Joan 
Josep Bertran (JJ Bertran), Eduardo 
del Fraile, Albert Martinez Lopez-
Amor (Chairman), Mònica Mestanza 
(Chairman) i Roseta Mus Pons 
(Chairman).

Web i mitjans digitals
Títol: Makeawish
Client: Fundación Especial Caja 
Madrid
Agència / estudi: 
Espadaysantacruz Studio
Subcategoria: Instal·lacions 
interactives
Descripció: Makeawish és una 
instal·lació de llum reactiva als 
murmuris del visitant. Construïda 
amb Processing i dimmers digitals, 
aquesta instal·lació converteix la 
bufada en una ona de llum que 

s'estén sobre un numero determinat 
de bombetes. A través d'una 
senzilla metàfora visual, reflecteix el 
mateix comportament orgànic de la 
bufada sobre la flor de dent de lleó. 
Veredicte del jurat: El projecte, 
molt cuidat, destaca per la poètica 
i la senzillesa estètica, per la 
simplicitat conceptual i per la 
complexitat tècnica.
Jurat: Anna Fuster (Pimpampum), 
Nacho Gil (Design lead, Tuenti), 
Karina Ibarra ( Arquinauta), Isaac 
León, Héctor Noval, Pep Puertas 
(Pepepué), Flan* i Laia Clos 
(Chairman).

Creativitat publicitària
Títol: Discover Satanism
Client: Sitges, Festival Internacional 
de Cinema Fantàstic de Catalunya
Agència / estudi: CHINA
Subcategoria: Campanya integrada
Descripció: Campanya creada per 
al Festival de Cinema Fantàstic 
de Sitges 2013, amb motiu de 
l'homenatge que feia el Festival a 
la Llavor del Diable, que al 2013 
celebrava el seu 45 aniversari.
Veredicte del jurat: Una 
idea notòria —fer del que és 
extraordinari un fenomen ordinari— 
i una actuació impecable. Respon 

de manera brillant al brífing 
d’homenatjar el Rosemary’s baby 
(La llavor del diable) de Polansky 
combinant l’esperit satànic 
del mestre amb una naturalitat 
esgarrifosa.
Jurat: Carles Patrís (Clarà&Patrís), 
Artur Tollesson García, Román 
Yñán, Luís Reina (Scacs) i Elena 
Rosa (Chairman).

Audiovisuals
Títol: Magma
Client: Adobe
Agència / estudi: Dvein 
Subcategoria: Audiovisuals
Descripció: 'Magma' és el primer 
vídeo musical de Dvein, pel single 
del grup The Vein. Un viatge a 
través de paisatges surreals, on 
muntanyes i cares formen una 
topografia feta de pintura: Magma 
és una al·lucinant aventura on 
líquids i colors es fusionen en un 
sol fluid.
Veredicte del jurat: És una obra 
pictòrica, audiovisual i tecnològica 
que sobresurt tècnicament i 
estèticament. Com a concepte 
aconsegueix evocar records que 
emergeixen d’una atmosfera onírica 
de gran riquesa visual, on es 
barregen fluids orgànics i digitals 

que es converteixen en un magma 
indistingible.
Jurat: Pere Gibert (BUMAYÉ), Frank 
J. María (Animaldía, BAU), Jorge 
Martínez (Germinal Comunicación), 
Paulo Mosca (Trimono), Tavi 
Ponce (Tavo Studio), Abel Sánchez 
Domínguez (Tricefalo Studio, 
Trimono), Juan Carlos Ordóñez 
(Visualzink) i Xavi Palouzié 
(Chairman).

Estudiants
Títol: SónarZines
Autor: Gal·la Pascual Ràfols
Escola: ESDI
Subcategoria: Projecte final 
d’estudis / Disseny Gràfic
Descripció: Sónarzines, el fanzine 
de Sónar. Col·lecció editorial, en 
format revista. Entesa com un 
projecte de col·laboració amb el 
festival de Música Avançada i New 
Media Art Sónar. Funciona com a 
element de difusió d'aquest en el 
marc del seu vint aniversari. 
Jurat: Aleix Artigal (Aleix Artigal 
Studio), Ritxi Ostáriz, Joan Ramon 
Pastor (Wete), Clara Prieto (Ernesto 
Olivares Visual Information), Alex 
Dobaño (Avanti-Avanti Studio), 
Quique López, Laura Pelegrín (LP) i 
Pilar Gorriz (Chairman).

Laus d’Honor
L'ADG-FAD concedeix enguany 
el Laus d'Honor a Claret 
Serrahima, fundador de Clase 
BCN, en reconeixement a una 
trajectòria professional dedicada 
a l'experimentació, defensa i 
reivindicació de la cultura del 
disseny. Un treball constant i 
innovador enfocat a aportar valor 
a la professió, més enllà del factor 
empresarial. El Museu d’Art Modern 
de Ceret i l’Arts Santa Mònica de 
Barcelona li van dedicar recentment 
una exposició a la seva trajectòria.

Laus Aporta
Professionals 
Títol: Hospital Sant Joan de Déu
Entitat: Hospital Sant Joan de Déu
Agència / estudi: Dani Rubio 
Arauna, Rai Pinto
Descripció: El projecte 
d'ambientació de l'Hospital Sant 
Joan de Déu neix de la necessitat 
de "pediatritzar" l'àrea d'urgències 
d'aquest recentment renovat 
hospital infantil de Barcelona, 
és a dir, fer que els nens i nenes 
se sentin còmodes i puguin 
interactuar lúdicament en un lloc 
de per si poc amable. Es crea un 
sistema generat a partir de formes 

d'animals a escala real, amagades 
en l'arquitectura i construïdes 
mitjançant un llenguatge visual 
concret, basat en les trames de 
repetició, una gamma de colors 
determinada i el diàleg constant 
entre les dues i les tres dimensions. 
Així mateix, s'ha dissenyat el 
sistema de senyalització interior i 
exterior per tot el centre en la línia 
del projecte d'ambientació.
Veredicte del jurat: Un treball on el 
disseny supera la seva funcionalitat 
convencional, dotant a l'hospital 
d'una personalitat visual lúdica 
molt atractiva i adequada per 
als seus principals usuaris: els 
nens. El resultat és un exemple de 
l'aportació positiva que el disseny 
pot realitzar a nivell social.
Jurat: Jordi Zaragoza, Borja 
Garmendia (Pensando en blanco), 
Francesc Ribot (Menage design), 
Albert Salarich (Ideographia), Albert 
Puigdemont (Puigdemont Roca) y 
Pau de Riba (Chairman).

Estudiants 
Títol: Socialytics
Autor: Enric Blasi, Karla Dorado, 
Miquel Mir Miquel, Hugo Parada.
Escola: Elisava
Subcategoria: Webs i mitjans 
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digitals
Descripció: El projecte Socialytics 
pretén, en primer lloc, servir de 
punt de trobada entre les persones 
que, motivades per diferents 
inquietuds, decideixen organitzar o 
assistir a una manifestació com a 
mostra del seu descontentament. 
Veredicte del jurat: El projecte 
d'aplicació Socialytics és una eina 
informativa que organitza dades 
sobre manifestacions perquè 
usuaris i mitjans puguin accedir 
a aquests de forma objectiva ia 
temps real.
Jurat: Aleix Artigal (Aleix Artigal 
Studio), Ritxi Ostáriz, Joan Ramon 
Pastor (Wete), Clara Prieto (Ernesto 
Olivares Visual Information), Alex 
Dobaño (Avanti-Avanti Studio), 
Quique López, Laura Pelegrín (LP) i 
Pilar Gorriz (Chairman).

Dilluns 30. 19.30
Conferència
ARQUIN-FAD

Ara Arquitectura, 
amb Archikubik + 
Sarrablo i Colom 
Arquitectes

Ara Arquitectura és un punt de 
trobada i debat dels professionals 
de l’arquitectura de Catalunya; 
una sèrie de dobles conferències a 
càrrec de dos equips d’arquitectes 
amb enfocaments coincidents 
respecte a la manera d’abordar els 
seus projectes. En aquesta ocasió 
hi han participat Archikubik (Parking 
Saint-Roch, Montpeller) i Sarrablo 
i Colom Arquitectes (Ampliació de 
l’hípica La Llena).

Trespa Barcelona Design Centre (C/ 
de la Ribera, 5. Barcelona)

Dilluns 30, 21 h
Premis
FAD

Lliurament dels 
Premis FAD 
Sebastià Gasch 
d’arts parateatrals

Trenta-novena edició dels premis 
que reconeixen les actuacions 
parateatrals més destacades 
de la temporada i totes aquelles 
persones que proposen mirades 
diferents i innovadores del món de 
l’espectacle. Aquests guardons 
sempre s’han postulat com 
una reivindicació a favor d’una 
creació lliure i sense límits que, 
finalment, és una inspiració per als 
professionals de qualsevol altra 
àrea d’activitat del FAD. Els premis 
s’han lliurat en una cerimònia 
gratuïta i oberta al públic. Els 
assistents han pogut veure un tast 
dels espectacles i els treballs dels 
artistes premiats a través d’un 
audiovisual.

FAD (edifici de Disseny Hub 
Barcelona).

30 de juny – 1 de juliol, 9 h
Congrés
FADfest

Tercer congrés 
Open Design / 
Shared Creativity: 
preu obert!

Últims dies per inscriure’s a 
la tercera edició del congrés 
internacional Open Design / 
Shared Creativity, que enguany 
disposa de ponents de primera 
línia, com l’expert en economia 
col·laborativa Neal Gorenflo, el jove 
arquitecte i TED Fellow Alastair 
Parvin o els membres de Domestic 
Data Streamers. Aquest any, el 
sistema d’inscripció s’adapta a 
la temàtica open del congrés i 
permet als assistents decidir el 
preu de l’entrada segons les seves 
possibilitats però tenint en compte 
la qualitat del programa i els 
costos d’organització, que estan a 
disposició del públic. Una aposta 
per l’obertura i la transparència 
que busca fer el congrés més 
accessible al públic, sostenible i 
perdurable en el temps.

FAD (edifici de Disseny Hub 
Barcelona).
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Juliol
Dimarts 1, 20 h
Premis
A-FAD

Lliurament dels 
Premis ArtFAD d’art 
i artesania

L’Associació d’Artistes i Artesans 
del FAD (A-FAD) lliura els 
Premis ArtFAD d’art i artesania 
contemporània, que enguany 
celebren la novena edició. 

L’obra Pes de l’artista Martí-Toro ha 
estat escollida obra guanyadora del 
premi ArtFAD d’Or en la categoria 
Professional. El jurat ha valorat 
d’aquesta obra «el valent treball 
artesanal amb una impecable 
execució i per la fusió formal i 
cromàtica». El premi ArtFAD de 
Plata dins la categoria professional 
s’ha atorgat a l’obra Subtil, un xal 
ritual, de l’artista Kima Guitart, per 
«la fluïdesa del desplegament de 
la forma i la destresa a mantenir 
un llenguatge clàssic». Finalment, 
el premi ArtFAD d’Estudiants s’ha 
atorgat a Tura Sanz per l’obra Os, 
de la qual el jurat valora «un treball 
amb un interessant plantejament 
conceptual, que, en l’esfera de la 

joieria, explora la fusió de dos tipus 
de materials que es dignifiquen 
mútuament».

Aquests guardons tenen l’objectiu 
d’estimular la investigació, la 
creació i l’excel·lència en el 
camp dels oficis d’art. Aquests 
premis són, doncs, un reflex de 
la particular idiosincràsia de l’A-
FAD, una associació que entén 
l’art i l’artesania com a cruïlla, com 
a debat, com aquella «A» que és 
al centre de l’acrònim FAD i que 
té la responsabilitat d’interrogar-
se contínuament en relació amb 
la resta de formes de creació 
contemporànies i d’explorar i 
dinamitzar l’eterna relació que 
existeix entre la mà i el pensament.

FAD (edifici de Disseny Hub 
Barcelona).

Dimecres 2, 10 h
Jornada
FADfest

Rock Paper Pixel: 
The Present

Jornada de comunicació sobre 
disseny que celebra la segona 
edició en el marc del FADfest i que 
enguany vol centrar l’atenció en 
el moment present. A la jornada 
hi han participat Debbie Millman 
(Design Matters / Sterling Brands), 
Maria Popova (Brainpickings), Guta 
Moura (Experimenta Design), Maria 
Serrano (editorial Gustavo Gili / 
The Publishing Lab), Ignasi Moya 
(suplement Cultura/s), Álvaro Sobrino 
(revista Visual), Virginia Capellas 
(llibreria Loring Art), Javi Royo (Chis 
Pum / El Estafador) i Carles A. Foguet 
(Jot Down Cultural Magazine). També 
hi presenten els seus projectes 
comunicadors com Òscar Dalmau, 
blogueres d’èxit com Isabelitavirtual, 
o organitzadors d’esdeveniments 
singulars com Play Restart o FIU 
Barcelona.

FAD (edifici de Disseny Hub 
Barcelona).

Dimecres 2, 18.30 h
Projecció
FADfest

Cicle Disseny i 
Cinema: From 
Nothing, Something: 
A Documentary 
on the Creative 
Process

Amb motiu del FADfest, From 
Nothing, Something: A Documentary 
on the Creative Process (2012, 
Tim Cawley) obre una sèrie de sis 
preestrenes a Espanya de pel·lícules 
documentals que tenen el disseny 
com a protagonista. Aquest primer 
títol és una pel·lícula documental 
que ens acosta a creadors de 
múltiples camps i disciplines que 
busquen mètodes, hàbits, creences 
i obsessions que els condueixen a 
plantejar noves idees revolucionàries.

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

Dimecres 2, 19 h
Curs
Adi-FAD

«Propietat 
intel·lectual i 
disseny. Protegeix, 
internacionalitza i 
contracta»

Cinquena i última sessió del curs 
sobre propietat intel·lectual i 
disseny industrial organitzat per 
ADI-FAD, Clarke, Modet & Co. i 
SNAbogados. En aquesta ocasió 
s’han presentat les fórmules 
de protecció de projectes en 
col·laboració i les diferències 
respecte d’altres fórmules de 
protecció.

FAD (edifici de Disseny Hub 
Barcelona).
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Dimecres 2, 19.30 h
Presentació
nanimarquina

Presentació de la la 
col·lecció «Rabari» 
de Doshi Levien

Nanimarquina organitza la 
presentació en primícia de la 
col·lecció de catifes «Rabari», 
dissenyada per l’estudi Doshi 
Levien i premiada durant la ICFF 
de Nova York. La dissenyadora 
Nipa Doshi parlarà sobre la màgia 
i la bellesa del brodat tradicional 
indi, principal inspiració d’aquesta 
col·lecció.

nanimarquina showroom (Rosselló, 
256. Barcelona)

Dimecres 2, 20 h
Conferència
ARQUIN-FAD

Stephen Bates: 
«Away from home»

Stephen Bates és soci de Sergison 
Bates Architects, un dels despatxos 
d’arquitectura més reconeguts del 
Regne Unit, amb obres que li han 
merescut, entre d’altres, dos Premis 
RIBA el 2009 i la participació a la 
Biennal d’Arquitectura de Venècia 
el 2008 i el 2012. Bates combina 
la pràctica de l’arquitectura amb 
la docència com a professor 
d’urbanisme i habitatge a la 
Technische Universität de Munic 
i com a professor John T. Dunlop 
d’urbanisme i habitatge a la Harvard 
Graduate Design School, i també 
amb una activitat regular com a 
escriptor i conferenciant. Bates 
és jurat d’aquesta primera edició 
dels Premis FAD d’Arquitectura i 
Interiorisme Internacionals 2014.

FAD (edifici de Disseny Hub 
Barcelona).

Dijous 3, 10 h
Classe magistral
MODA-FAD

Classe magistral 
sobre moda 
sostenible

La moda sostenible i la slow 
fashion centren la seva atenció 
en el procés i proposen un model 
basat en el bé comú; un model que 
planteja noves formes de pensar, 
de produir, de comercialitzar, de 
consumir, d’utilitzar i de reciclar la 
roba. MODA-FAD i Moda Sostenible 
Barcelona organitzen aquesta 
classe magistral per apropar 
aquests conceptes als joves 
dissenyadors.

FAD (edifici de Disseny Hub 
Barcelona).

Dijous 3, 18.30 h
Projecció
FADfest

Cicle Disseny 
i Cinema: Paul 
Smith: Gentleman 
Designer

Paul Smith: Gentleman Designer és 
un documental sobre els secrets 
de l’èxit del reconegut dissenyador 
britànic i sobre una marca basada 
en la cultura pop anglesa. Smith ha 
creat un imperi que té més de quatre-
centes botigues a trenta-sis països 
del món, dotze línies de roba i uns 
beneficis de prop de quatre-cents 
milions d’euros anuals.

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

Dijous 3, 20 h
Premis
Arquin-FAD

Lliurament dels 
Premis FAD 
d’Arquitectura i 
Interiorisme

56a edició dels Premis FAD 
d’Arquitectura i Interiorisme. 
Aquests guardons s’han convertit 
en l’autèntic baròmetre de 
l’excel·lència de l’arquitectura a la 
península Ibèrica. Van néixer per 
impulsar els corrents d’avantguarda 
i avui mantenen el compromís 
de fomentar els principals valors 
de l’arquitectura i l’interiorisme 
que demana l’actual realitat 
sociocultural. Aquesta edició 
incorpora una novetat important: 
una categoria que reconeix les 
obres dels arquitectes espanyols 
construïdes a l’estranger.

El jurat de la 56a edició dels Premis 
FAD, presidit per l’arquitecte 
Ramon Sanabria i amb els vocals 
Ángela García de Paredes, Marcos 
Catalán, Francesc Belart, Ricardo 
Bak Gordon i Esther Brosa, ha 

decidit atorgar els premis següents: 

Premi FAD d’Arquitectura 2014
Obra: Percurso pedonal assistido 
da baixa ao castelo de São jorge
Lloc: Lisboa (Portugal)
Autor: João Pedro Falcão de 
Campos, arquitecto
Aparellador: Falcão de Campos, 
Arquitecto, LDA.
Enginyer: A2P
Valoració del jurat: «Si és veritat 
que el programa d’aquest projecte 
és mereixedor d’un aplaudiment, 
prenent en consideració la seva 
capacitat transformadora i els 
recursos disponibles, és encara 
més notable el resultat d’aquesta 
obra pública, capaç de sintetitzar 
les virtuts de la rehabilitació i de 
la tècnica, resultat d’un important 
treball de recerca i d’una gran 
sensibilitat.»

Premi FAD d’Interiorisme 2014
Obra: Casa Entremurs
Lloc: Olot (Girona)
Autors: Rafael Aranda, Carme 
Pigem i Ramon Vilalta, arquitectes 
(RCR Aranda Pigem Vilalta 
Arquitectes, SLP)
Valoració del jurat: «Un projecte 
ple de risc i experimentació en 
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l’àmbit domèstic, on es busca 
de forma gairebé científica la 
construcció de la poesia en total 
coherència amb la seva trajectòria.»

Premi FAD de Ciutat i Paisatge 
2014
Obra: Valle Trenzado, Fase 1B
Lloc: Elx (Alacant) 
Autors: Francisco Leiva, arquitecte; 
Marta García, enginyera agrònoma-
paisatgista; Antoni Baile, arquitecte; 
Prócoro del Real, arquitecte (Grupo 
Aranea)
Aparelladores: Cristina Alesón, 
María Jesús Baeza
Valoració del jurat: «Per una 
estratègia del paisatge aconseguida 
a través d’un fort compromís social 
on l’arquitectura fa de nexe entre 
dues realitats fins ara aïllades.»

Premi FAD d’Intervencions 
Efímeres 2014
Obra: Wild Furniture, l’autèntica 
cadira de Barcelona
Lloc: Parc de Collserola (Barcelona)
Autors: Ariane Patout, artista 
multidisciplinària, i René Müller, 
dissenyador-fuster (Leña de Luxe) 
Valoració del jurat: «Art, paisatge, 
arquitectura i disseny estan 
presents en aquest treball on la 

metàfora aconsegueix fer renéixer 
el que ja s’imaginava acabat.»

Esments especials del jurat:
Obra: Estudi Arranz-Bravo 
(Barcelona) dels arquitectes 
Garces-de Seta-Bonet
Lloc: Barcelona
Autors: arquitectes Garces-de 
Seta-Bonet
Aparellador: David Morros
Valoració del jurat: «Pel seu 
intel·ligent diàleg amb l’arquitectura 
existent i la seva clara implantació 
en el paisatge.»

Obra: Casa Chao 
Lloc: Corcubión, la Corunya
Autors: Juan Creus Andrade 
i Covadonga Carrasco de 
CREUSeCARRASCO arquitectos 
Aparellador: Félix Suárez
Valoració del jurat: «Per la seva 
decidida resposta urbana i la 
sàvia i continguda interpretació de 
les arquitectures tradicionals de 
l’entorn.»

Premis FAD Internacionals 2014
Enguany i per primera vegada 
s’inclou una convocatòria d’àmbit 
internacional amb l’objectiu 

de reconèixer l’arquitectura de 
qualitat projectada a la Península 
i construïda en altres indrets del 
món. A la nova modalitat hi ha 
les mateixes categories que als 
Premis FAD i poden optar-hi tots 
els estudis amb la seu principal a 
Espanya i Portugal.

El jurat de la categoria Internacional 
de la 56a edició dels Premis FAD 
d’Arquitectura i Interiorisme, format 
per Stephen Bates, Emilio Tuñón i 
Jordi Farrando, ha decidit atorgar 
«amb caràcter igualitari» els quatre 
premis següents:

Obra: Hospital de Puyo
Lloc: Puyo, Equador
Autors: Patricio Martínez 
Gonzalez, Maximià Torruella Castel, 
arquitectes
Aparellador: Valeri Consultors – 
Ardévol Consultors
Enginyer: Bis Arquitectes 
(estructures) – JG Ingenieros 
(instal·lacions)
Valoració del jurat: «L’Hospital de 
Puyo és un magnífic exemple d’una 
arquitectura hospitalària intel·ligent 
i eficaç, que respon a criteris 
d’optimització funcional, flexibilitat 
programàtica i adaptabilitat a 

diferents contextos, per mitjà d’una 
precisa construcció seriada que ha 
permès disminuir els terminis de la 
posada en funcionament.»

Obra: The New Rijksmuseum
Lloc: Amsterdam (Països Baixos)
Autors: Antonio Cruz, Antonio 
Ortiz, arquitectos (Cruz y Ortiz 
Arquitectos)
Valoració del jurat: «El New 
Rijksmuseum és un molt brillant 
exercici de remodelació d’una 
estructura existent, per mitjà de la 
inserció d’un nou vestíbul central 
i la clarificació espacial de les 
diferents zones expositives. La 
intervenció dota el conjunt d’una 
nova personalitat que, sense 
renunciar al seu caràcter original, 
transforma un museu del segle XIX 
en un equipament contemporani, 
capaç d’acollir els usos i funcions 
que una instal·lació d’aquest tipus 
requereix en l’actualitat.»

Obra: Solar Kitchen Restaurant
Lloc: Hèlsinki, Finlàndia
Autors: Martí Guixé, dissenyador, 
Antto Melasniemi, xef emprenedor 
Valoració del jurat: «La idea 
de “desenrotllar una catifa” (una 
superfície pintada) i ocupar-la 

com a espai d’ús temporal (en 
aquest cas una trobada social 
per compartir menjar cuinat 
amb energia solar) és una idea 
senzilla i atractiva. Subratlla 
aquests aspectes fonamentals 
de l’arquitectura, els de 
comunitat i territori / llindar. I a 
més afegeix un factor ecològic, 
fràgil però essencial, el poder de 
l’energia passiva. Crea una mica 
pràcticament del no-res.»

Obra: La casita / Playhouse
Lloc: Nummi-Pusula, Finlàndia
Autors: Eugeni Bach Triadó, Anna 
Bach, arquitectes (Anna & Eugeni 
Bach, Arquitectes)
Valoració del jurat: «La caseta 
de jocs, malgrat la seva senzillesa 
aparent, està molt calculada quant 
a planificació i organització. Els 
dos cossos s’uneixen pel lateral 
en sentits oposats. A l’interior 
cadascun permet desenvolupar 
en alçada la seva pròpia secció 
compartint un únic espai a 
nivell de sòl. La forma resultant 
recorda antigues estructures 
finlandeses, com esglésies, però 
el codi de barres dels taulers 
pintats reafirma que és una obra 
contemporània. Aquesta petita 

estructura és una celebració del joc 
i el descobriment i una interessant 
peça d’investigació arquitectònica 
dels autors.»

FAD (edifici de Disseny Hub 
Barcelona).
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Divendres 4, 18 h
Premis
Moda-FAD

MODAFAD T 
Project Fashion 
Awards

37a edició del MODAFAD, la 
passarel·la de dissenyadors de 
moda emergents més reconeguda 
del país; una mirada al futur de la 
moda a través de les millors tesines 
de final de carrera realitzades 
pels estudiants de les escoles de 
disseny de tot el país. 

El jurat d’enguany, format per 
Francine Pairon (fundadora de 
l’Institut Français de la Mode i La 
Cambre Mode de Brussel·les), 
Robert Cavell-Clarke (cercatalents 
de Not Just a Label), Andreas Von 
Estorff (CEO Model Management), 
Àlex González Molner (propietari 
de BOO), Barbora Buranova 
(dissenyadora a Reebok Classics) i 
Carlos García com a jurat convidat, 
van decidir atorgar els premis 
següents:

Millor dissenyador:
Pedro Covelo,

de l’escola FD Moda

Millor col·lecció:
Martín Maldonado,
de l’escola IED Barcelona

Menció especial millor talent:
Jon Mikeo,
de l’escola FD Moda

Millor model:
Marta Sánchez

Les desfilades han finalitzat amb el 
lliurament dels MODAFAD T Project 
Fashion Awards. Els guanyadors 
tindran l’oportunitat de presentar 
una col·lecció a la propera edició 
del 080 Barcelona Fashion.

Recinte Modernista de Sant Pau 
(Sant Antoni Maria Claret, 167. 
Barcelona)

Divendres 4, 18.30 h
Projecció
FADfest

Cicle Disseny i 
Cinema: Art & Copy

Art & Copy és un documental sobre 
el sector publicitari als Estats Units. 
La pel·lícula, dirigida per Doug Pray, 
segueix la trajectòria d’artífexs de 
la revolució creativa publicitària 
de la dècada dels seixanta, com 
Hal Riney, George Lois, Mary 
Wells Lawrence, Dan Wieden o 
Lee Clow. Pray mostra campanyes 
publicitàries com ara «Just Do 
It», «I Love New York», «Where’s 
the Beef», «I Want My MTV», «Got 
Milk?» o «Think Different».

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

Dilluns 7, 19 h
Taula rodona
FADfest

City to City 
Barcelona FAD 
Award: taula 
rodona «Els efectes 
socials del disseny 
urbà»

Les problemàtiques urbanes i 
les estratègies que implementen 
les ciutats per donar-hi resposta 
se sotmeten a reflexió i debat en 
aquesta taula rodona organitzada 
pel FAD i GRECS (Grup de 
Recerca sobre Exclusió i Control 
Socials). Disseny, arquitectura 
i antropologia es troben per 
debatre sobre els efectes socials 
de les actuacions urbanes que 
hi ha darrere la candidatura 
guanyadora i les mencions del 
City to City Barcelona FAD Award 
2014. Amb la participació de: 
María Gabriela Navas, arquitecta 
i investigadora; Stefano Portelli, 
sociòleg i investigador; Maria 
Buhigas, arquitecta, i Carme Ribas, 
arquitecta, urbanista i vocal de la 

junta del FAD.

Universitat de Barcelona 
(Montalegre, 6. Barcelona)

Dimarts 8, 18.30 h
Projecció
FADfest

Cicle Disseny i 
Cinema: Design 
is One. Lella & 
Massimo Vignelli

Al llarg de la seva carrera, la màxima 
dels Vignelli –una de les parelles 
de dissenyadors més influents del 
món– ha estat: «Si no ho trobes, 
dissenya-ho». De dissenys gràfics a 
interiors, de productes a identitats 
corporatives, aquesta pel·lícula 
ens introdueix en el treball i els 
moments quotidians dels Vignelli, 
tot capturant-ne la intel·ligència i la 
creativitat, com també la humanitat, 
la calidesa i l’humor. La mort de 
Massimo Vignelli, el 26 de maig 
de 2014, fa que aquesta projecció 
esdevingui un petit homenatge a una 
de les icones del disseny modern.

Filmoteca de Catalunya (Pl. de 
Salvador Seguí, 1-9. Barcelona)
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Dimarts 8, 19 h
Premis
FAD

Lliurament del City 
to City Barcelona 
FAD Award 2014

Cinquena edició del City to City 
Barcelona FAD Award, el premi 
internacional que reconeix 
anualment des de Barcelona 
processos de transformació 
urbans de ciutats d’arreu del 
món. Aquest any recull el premi 
la ciutat de Bombai, que ha estat 
reconeguda pel projecte «Gorai 
Dumpsite Closure». El premi l’ha 
lliurat l’alcalde de Barcelona, Xavier 
Trias, i el recull Sunil Prabhu, 
alcalde de Bombai. La iniciativa 
l’ha presentat R. A. Rajeev, primer 
secretari del Departament de Medi 
Ambient del Govern de Maharashtra 
a Bombai. També s’han lliurat les 
mencions a Alto Belice Corleonese 
(Itàlia), pel projecte «Libera Terra»; 
a Bangla Desh, per «Slums, City 
and Education in Architecture», i a 
Kibera (Kenya), per «Map Kibera». 
Manuel Delgado, professor 
d’antropologia, catedràtic a la 
Universitat de Barcelona i membre 

del consell del premi, ha impartit 
una ponència sobre el contrast 
entre la ciutat planificada i la ciutat 
viscuda.

Saló de Cent de l’Ajuntament de 
Barcelona (Pl. de Sant Jaume, 1. 
Barcelona)

Dimarts 8, 19 h
Conferència
ADI-FAD

Conferència 
d’Eugeni Quitllet

Eugeni Quitllet, membre del jurat 
dels Premis Delta 2014, és un 
dels dissenyadors catalans més 
internacionals. Format a Barcelona, 
Quitllet ha desenvolupat la major part 
de la seva carrera a París, treballant 
i firmant projectes amb Philippe 
Starck. Amb estudi propi i establert a 
Barcelona des de 2011, Quitllet ens 
revela en els seus dissenys siluetes 
ocultes en la matèria, els esquelets 
d’objectes ultraplàstics on l’elegància 
juga amb el ple i el buit, sovint amb 
humor.

FAD (edifici de Disseny Hub 
Barcelona).

Dimecres 9, 12 h
Taller
FAD

Taller sobre 
paviments tècnics 
decoratius

BASF, empresa líder en materials 
per a la construcció, promotora 
oficial del FAD i col·laboradora 
d’ARQUIN-FAD, organitza un taller 
de benchmarking en l’elecció de 
paviments. A través d’exemples i 
demostracions pràctiques, s’han 
explicat les claus per a l’elecció 
correcta d’un paviment segons 
la seva funcionalitat, estètica, 
confort, higiene i sostenibilitat, així 
com els seus beneficis respecte 
d’altres sistemes. El programa, que 
s’inicia amb un cafè-esmorzar de 
benvinguda de la sessió, inclou una 
xerrada de Dani Ramos, enginyer 
de materials i mines i director de 
producte a BASF; una presentació 
a càrrec de Bombardearte, una 
empresa especialitzada en la 
decoració artística en grans 
formats; una demostració i, 
finalment, per a aquells que ho 
han desitjat, una visita guiada 
a l’exposició dels Premis FAD 

d’Arquitectura i Interiorisme 2014.

FAD (edifici de Disseny Hub 
Barcelona).

Dimecres 9, 18.30 h
Projecció
FADfest

Cicle Disseny 
i Cinema: The 
Human Scale

Fins fa ben poc temps, les 
ciutats modernes, construïdes 
per moure-s’hi amb automòbil, 
eren considerades motors de 
creixement. Ara, els experts 
reivindiquen un canvi radical de 
model. El documental The Human 
Scale (Andreas Dalsgaard, 2012) 
reuneix pensadors, arquitectes i 
urbanistes d’arreu del món que 
qüestionen els patrons propis de la 
modernitat i exploren què succeeix 
quan se situa les persones al centre 
de la planificació.

Filmoteca de Catalunya (Pl. de 
Salvador Seguí, 1-9. Barcelona)
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Dimecres 9, 19 h
Debat
FAD

Debat «Cara a cara. 
El disseny escolta»

Xarxes d’Opinió ha entrevistat 
persones de diversos àmbits –
com ara la salut, l’educació, el 
món empresarial, l’habitatge, 
els moviments associatius o 
l’activisme polític– per conèixer la 
seva opinió sobre el mal, el bon i el 
millor disseny, temes que inspiren 
la present edició del FADfest. 
Per posar el punt final a aquesta 
sèrie d’entrevistes, s’organitza 
un debat on dissenyadors i no 
dissenyadors parlaran cara a cara. 
Felipe L. Aranguren, sociòleg, 
escriptor i membre de Iaioflautes; 
Irene Balaguer, presidenta de 
l’Associació de Mestres Rosa 
Sensat; Miquel Àngel Fraile, 
secretari general del Consell de 
Gremis de Comerç i Serveis; Ethel 
Baraona, arquitecta; Enric Jardí, 
dissenyador gràfic, i Martín Ruiz de 
Azúa, dissenyador industrial, han 
estat els participants.

FAD (edifici de Disseny Hub Bcn).

Dijous 10, 18.3 h
Projecció
FADfest

Cicle Disseny i 
Cinema: Coast 
Modern

Dirigit per Mike Bernard i Gavin 
Froome, Coast Modern ens 
presenta tres generacions 
d’arquitectura moderna als Estats 
Units. Aquest documental és un 
viatge des de Los Ángeles fins a 
Vancouver resseguint tota la costa 
nord-oest del Pacífic; un recorregut 
a través de la natura i l’arquitectura.

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

Dijous 10, 21 h
Premis
ADI-FAD

Lliurament dels 
Premis Delta i les 
Medalles ADI de 
Disseny Industrial

37a edició dels Premis Delta, els 
prestigiosos premis internacionals 
de disseny industrial organitzats 
per l’ADI-FAD (Associació de 
Disseny Industrial del 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. Per la seva banda, 
les Medalles ADI per a estudiants 
tenen com a objectiu la creació de 
ponts entre l’àmbit acadèmic i el 
món industrial i comercial.

En l’edició d’enguany, la 37a, el 
jurat encarregat de decidir els 
Premis Delta d’Or i de Plata, així 
com la Medalla ADI, està format 
per Eugeni Quitllet, Jorge Díez, 
Chris Lefteri, Joaquim Ruiz 
Millet, Inga Sempé, Johannes 

Carlström i Gràcia Cardona. El 
jurat ha decidit atorgar els premis 
següents:

DELTA D’OR
Producte: Trick
Dissenyador: Skira – Architectural 
Lighting Design – Dean Skira
Empresa: iGuzzini Illuminazione 
Spa
Descripció: Trick és màgia. És una 
il·lusió. Un truc. La llum hi és, però 
el cos de llum s’ha miniaturitzat fins 
a desaparèixer. Trick és un botó 
de LED capaç de generar efectes 
lluminosos i geomètrics, puntuals 
i ben definits: cercles, línies, 
elements gràfics de decoració, així 
com efectes de llum rasant. 
Valoració del jurat: «Per la recerca 
tècnica d’una lluminària que no 
només s’ha de considerar per 
l’objecte en si, sinó també per la 
tridimensionalitat dels seus efectes 
i la seva capacitat de definir espais 
interiors. Una fórmula atractiva 
per unificar arquitectura i espai 
amb producte i llum. Perquè és un 
producte industrial que associa la 
poesia amb la tècnica.» 

DELTA DE PLATA
Producte: Colección Gardenias

Dissenyador: Hayon Studio – 
Jaime Hayon
Empresa: BD Barcelona Design
Descripció: Gardenias es presenta 
amb una col·lecció de mobiliari de 
jardí. La subtilesa, la bellesa i la 
memòria han estat molt presents 
en el seu disseny, on caben gerros 
escultòrics i testos de terracota 
sorprenentment fina, butaques amb 
o sense pèrgola, bancs, i fins i tot 
una bonica regadora.
Valoració del jurat: «Per portar la 
fantasia al jardí, amb un disseny de 
traços molt personals que donen 
una imatge juganera, vinculada a la 
felicitat, així com per la seva imatge 
lleugera i orgànica, diferenciada de 
gran part del mobiliari exterior.»

DELTA DE PLATA
Producte: Lojamonero
Dissenyadors: DIBA studio – DIBA 
studio
Empresa: Lodiví
Descripció: Estris de cuina 
innovadors i funcionals, 
respectuosos amb el medi ambient 
i amb les exigències d’uns usuaris 
que busquen un equilibri just entre 
estètica i funcionalitat. 
Valoració del jurat: «Perquè és 
una idea intel·ligent que suposa una 

millora per a un producte de la vida 
quotidiana. Un producte discret, 
sense pretensions, senzill i elegant, 
que representa el bon disseny 
en els estris que fem servir en el 
nostre dia a dia i amb un preu molt 
adequat.»

DELTA DE PLATA
Producte: Sistema de mesas Offset
Dissenyadors: Tomás Alonso 
Design Studio – Tomás Alonso
Empresa: Maxdesign Italia, SRL
Descripció: Offset és una 
col·lecció de taules amb accessoris 
a joc per als ambients de la 
llar, l’oficina a casa i entorns 
de contracte. Offset respon a 
les noves necessitats espacials 
nascudes dels hàbits de treball 
contemporanis en què la frontera 
entre la llar i l’oficina és cada cop 
més borrosa.
Valoració del jurat: «Perquè és un 
disseny que reflecteix simplicitat 
i honestedat, amb asimetries i 
accessoris que enriqueixen el 
producte resultant. Perquè utilitza 
fixacions i acoblaments provinents 
del món del ciclisme d’una forma 
fàcil i integrada i que en faciliten 
el muntatge. Perquè combina 
funcions i integra el mobiliari 
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d’oficina a l’àmbit domèstic 
repensant l’ús d’algunes formes 
bàsiques, com és el cas de la taula 
rodona com a moble de despatx.»

DELTA DE PLATA
Producte: PET Lamp
Dissenyadors: Estudio Álvaro 
Catalán de Ocón 
Empresa: PET Lamp Studio
Descripció: L’any 2011 s’ofereix 
al dissenyador treballar sobre 
les ampolles de plàstic PET 
arrossegades per les pluges 
tropicals a l’Amazones colombià, 
i decideix canviar la funció de 
l’objecte fusionant-lo amb una 
tècnica tèxtil d’artesania local, la 
qual cosa permet que la tradició 
pròpia de la cultura quedi reflectida 
en el producte final. 
Valoració del jurat: «Per la poesia 
de la proposta i la seva història. 
No és només un llum, sinó també 
un sistema que reforça l’intercanvi 
cultural i la preocupació social i 
mediambiental. Un nou procés 
de producció que representa part 
de les noves generacions que 
intenten trobar noves vies per 
seguir desenvolupant el disseny de 
producte.»

DELTA DE PLATA
Producte: Rabari
Dissenyadors: nanimarquina – 
Nipa Doshi & Jonathan Levien
Empresa: nanimarquina
Descripció: Composició 
espontània feta amb brodats. Una 
col·lecció de catifes que evoquen 
el món brillant i sensual del brodat 
tradicional de l’Índia tenint al 
pensament els brodats artesans 
que realitzaven la comunitat 
nòmada dels rabari. 
Valoració del jurat: «Perquè 
provoca un “amor a primera vista”, 
una comunicació instantània amb 
l’usuari; una peça que transmet 
sensacions només amb la seva 
imatge. Les tècniques tradicionals 
de l’Índia utilitzades d’una forma 
actual, la sensació de calma i 
equilibri dels seus motius, i un 
disseny també tàctil amb diferents 
relleus i textures en fan un producte 
que inspira màgia.»

DELTA DE L’OPINIÓ
Producte: Grasshopper
Dissenyadors: Makoto Fukuda
Empresa: Escofet 1886
Descripció: El conjunt de taula i 
banca Grasshopper neix associat al 
concepte de mobiliari que estimula 

la interacció entre els usuaris. 
De disseny robust i agradable, 
Grasshopper parla de llibertat de 
moviment i lleugeresa de materials. 

MEDALLES ADI PER A 
ESTUDIANTS DE DISSENY

MEDALLA ADI D’OR
Projecte: Jib-Ster
Dissenyador: Adrià Pedrosa
Escola: Elisava Escola Superior de 
Disseny i Enginyeria de Barcelona
Descripció: Amb aquesta 
tecnologia s’allarga la vida d’aquest 
producte i s’intenta reduir al màxim 
la possibilitat de trencament i els 
desperfectes que es causen dia a 
dia en aquesta modalitat.
Valoració del jurat: «Perquè és 
una bona solució a un problema 
existent, amb una recerca acurada 
de la problemàtica i dels elements 
per al seu desenvolupament. Un 
projecte complet que aporta una 
gran millora en un camp específic, 
que allarga la vida del producte 
i que ha estat treballat en totes 
les seves dimensions, tant la del 
disseny de producte i la del disseny 
gràfic com l’econòmica.»

MEDALLA ADI DE PLATA

Dijous 10, 22 h
Festa
FADfest

Cloenda del 
FADfest

Els professionals del disseny i 
l’arquitectura, els assistents a les 
activitats del festival i totes les 
persones interessades en el món del 
disseny s’han reunit a la gran festa de 
clausura del FADfest i el Barcelona 
Design Festival per celebrar el 
final d’aquesta quarta edició. Si 
durant el FADfest cada sector ha 
tingut les seves pròpies activitats, 
aquesta ha estat l’autèntica festa 
pluridisciplinària.

FAD (edifici de Disseny Hub 
Barcelona).

Projecte: Meetube
Dissenyador: Jordi Gaspar, Gabriel 
Rodríguez, Manon Berlioz
Escola: IED Barcelona
Descripció: Explorant un material 
poc usual com és el tub corrugat 
per a aquest tipus d’aplicacions, es 
va descobrir que les seves qualitats 
permetien crear una sèrie de 
seients amb una ergonomia nova i 
adequada, basada en la fisonomia 
dels músculs humans. 
Valoració del jurat: «Perquè la 
seva lleugeresa, la seva facilitat 
de muntatge i el seu pressupost 
ajustat són característiques que 
formen part d’un brífing específic 
per a un disseny temporal. Per 
la seva adequació a l’espai i a 
l’estètica demanada. Un objecte 
que és capaç de crear diferents 
atmosferes en una sola peça.»

MEDALLA ADI DE BRONZE
Projecte: B’kid
Dissenyador: Noelia Vallano
Escola: ESDAP Llotja
Descripció: B’Kid, la bici de 
balanç evolutiva. Una nova forma 
divertida d’aprendre a anar amb 
bicicleta. B’kid simplifica el 
procés d’aprendre a anar amb 
bici adaptant-se a les necessitats 
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Se-
tem-
bre

Dilluns, 29/09
ARQUIN-FAD

Ara Arquitectura: 
Michèle i Miquel i 
DataAE

Una altra sessió d’Ara Arquitectura 
al showroom de Trespa, un punt de 
trobada i debat dels professionals 
de l’arquitectura de Catalunya 
a través d’una sèrie de dobles 
conferències de dos equips 
d’arquitectes amb enfocaments 
coincidents respecte a la manera 
d’abordar els seus projectes. En 
aquesta ocasió hi han participat 
Michèle i Miquel (Le Parc Niel de 
Tolosa de Llenguadoc) i DataAE 
(rehabilitació de l’entorn de 
l’Hospital de Sant Pau).
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Octu-
bre

26/09 – 03/10
Setmana del disseny
FAD

El FAD a la Beijing 
Design Week

El FAD és present a la Beijing 
Design Week (BJDW) en el marc 
de l’exposició «Barcelona, a future 
inspired by design», que es pot 
visitar a l’espai 79 Tank i que inclou 
algunes de les obres guanyadores 
dels Premis Delta de Disseny 
Industrial, els Premis Laus de 
Disseny Gràfic i Comunicació Visual 
i els Premis FAD d’Arquitectura 
i Interiorisme. D’altra banda, a 
la Casa de Barcelona, ubicada a 
Sanjing Hutong 2, al districte de 
Dashilar, s’hi pot visitar la «FAD 
Library», una col·lecció de llibres 
publicats pel FAD.

Beijing Design Week

Dijous, 02 – 03/10
Presentació
Materfad

Materfad presenta 
«Step-Lux» al fòrum 
Greencities & 
Sostenibilitat 2014

Materfad presenta el projecte 
«Step-Lux» (desenvolupat 
per un equip de professionals 
d’Elisava i Materfad amb la 
col·laboració de Leitat i el suport 
de l’Ajuntament de Barcelona) en 
el marc del 5è Fòrum Greencities 
& Sostenibilitat de Màlaga. «Step-
Lux» és una rajola creada amb 
tecnologia piezoelèctrica, capaç 
de transformar en electricitat 
l’energia mecànica que es produeix 
en trepitjar-la. Es podrà veure a 
l’estand B10 i el seu disseny serà el 
tema de la conferència que Javier 
Peña, director científic de Materfad, 
pronunciarà a l’espai Green Lab (el 
dijous 2 d’octubre a les 13.15 h).

Palau de Fires i Congressos de 
Màlaga

Dijous, 9/10
Premis
A-FAD

Festa de lliurament 
dels Premis 
Enjoia’t 2014

Un any més, l’A-FAD organitza els 
premis de joieria contemporània 
Enjoia’t, un esdeveniment únic dins 
del sector que, des de fa vint anys, 
premia les propostes més originals 
realitzades per professionals i per 
estudiants. La festa de lliurament 
dels Premis Enjoia’t és un punt 
de trobada anual per a centenars 
de dissenyadors d’arreu, reunits 
per mostrar les creacions més 
imaginatives, realitzades amb 
materials i tècniques sempre 
sorprenents. En el marc de la 
fira Joya Barcelona (del 9 a l’11 
d’octubre a l’Arts Santa Mònica), 
l’Enjoia’t presentarà les vint obres 
semifinalistes d’enguany i els estands 
dels dos guanyadors de la darrera 
edició: Frédérique Coomans (Premi 
Enjoia’t Professional) i Xiao Liu (Premi 
Enjoia’t Estudiant).

Fàbrica Moritz (Rda. de St. Antoni, 39. Bcn)

Dijous, 16/10
Projecció
Arquin-FAD

L’Espai com a 
Protagonista: 
Infierno de cobardes 
(High Planes Drifter) 
de Clint Eastwood

Jaume Prat serà l’encarregat de 
presentar la pel·lícula Infierno de 
cobardes (High Planes Drifter) 
de Clint Eastwood, un clàssic del 
western estilitzat i violent, amb 
tocs surrealistes. L’heroi del film, 
adust i misteriós, transcendeix 
fins i tot el mite per vorejar el 
caràcter sobrenatural. La projecció 
s’emmarca dins del cicle L’Espai 
com a Protagonista, organitzat per 
l’ARQUIN-FAD i la Filmoteca de 
Catalunya amb l’objectiu d’analitzar 
com l’espai –i també el buit–, 
l’arquitectura i el paisatge poden 
ser el veritable eix vertebrador d’un 
film.

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

Octubre
DesignBeats
Materfad

Materfad 
Barcelona inaugura 
les edicions 
temàtiques de 
Design Beats

Design Beats combinarà les seves 
edicions regulars amb edicions 
especials centrades en temàtiques 
concretes o esdeveniments 
importants relacionats amb el 
disseny i la creativitat. La primera 
edició especial d’octubre se 
centrarà en el paper dels nous 
materials en la innovació en 
l’àmbit del disseny. La selecció de 
notícies anirà a càrrec de Materfad 
Barcelona, el centre de materials 
del FAD.
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Dimecres 22/10
Jornada
FAD

Create Now World 
Tour 2014

Adobe, amb la col·laboració del 
FAD, organitza una jornada per 
descobrir les últimes novetats de 
Photoshop, Illustrator i les noves 
aplicacions per a dispositius mòbils 
presentades a l’Adobe MAX 2014, 
celebrat a la ciutat de Los Angeles 
fa només uns dies. Professionals 
i artistes com Vasava o Carlitos 
y Patricia compartiran les seves 
experiències. El programa també 
inclou un debat sobre la creativitat 
en el PlayRestart. I per finalitzar hi 
haurà una actuació de Manglar i 
cerveses cortesia de Moritz.

FAD (edifici Disseny Hub Barcelona)

Divendres 24 i dissabte 25 /10
Festival
ARQUIN-FAD

Arquinset: 
«Paisatges 
contemporanis, 
llast i/o oportunitat. 
Creació d'una base 
de dades pública 
dels cadàvers 
immobiliaris»

Entre els diversos fenòmens 
derivats de la crisi econòmica i 
financera, els projectes urbanístics 
abandonats i el seu impacte 
sobre el territori encara no 
han estat abordats de manera 
sistemàtica. Arquinset, en el 
marc de la segona edició de la 
sèrie «Paisatges contemporanis, 
llast i/o oportunitat», comissariat 
per l’arquitecta Julia Schulz-
Dornburg, vol implantar una 
major consciència sobre aquesta 
problemàtica i crear una base 
de dades pública de «cadàvers 
immobiliaris» que permeti el 
disseny d’estratègies per recuperar 

Dimarts, 21/10
Diàleg
Materfad

«Els materials en la 
construcció»

Aquesta tardor, l’Ajuntament de 
Barcelona reprèn el cicle de diàlegs 
al voltant del procés de rehabilitació 
de l’edifici de La Fàbrica del Sol 
(un equipament municipal per 
a l’educació ambiental), amb la 
intenció d’afrontar els nous reptes 
del segle XXI: l’autosuficiència 
energètica i les emissions zero. 
Prenent com a referència l’edifici 
de La Fàbrica del Sol, el diàleg «Els 
materials en la construcció» pretén 
treure conclusions sobre quins 
tipus de materials poden solucionar 
aquests reptes. Es confrontarà l’ús 
de materials naturals (palla, argila, 
fusta…) i de materials tecnològics 
(aerogel, silicona, ceràmiques 
tècniques, etc.) en la construcció i 
rehabilitació. Javier Peña, director 
científic de Materfad Barcelona, 
el centre de materials del FAD, 
s’ocuparà d’aquests darrers.

La Fàbrica del Sol (Pg. de Salvat 
Papasseit, 1. Barcelona)

aquests espais. S’exposaran i es 
discutiran actuacions i propostes 
que poden ajudar a evitar que el 
territori continuï degradant-se i 
que en promouen l’ordenació a 
partir de principis de protecció del 
paisatge, la sostenibilitat ambiental 
i l’equitat social. Durant dos dies, 
diferents persones i col·lectius 
es reuniran per començar o 
continuar el procés de creació 
d’aquesta base de dades pública 
de cadàvers immobiliaris”. També 
s'organitzarà un taller de mapatge 
a càrrec del col·lectiu Basurama 
i es preestrenarà del documental 
“Casas Vacías”, entre altres 
activitats.

FAD (edifici Disseny Hub Barcelona)

Divendres 24
Presentació
ARQUIN-FAD

Arquinset: 
Presentació de 
“Ladrillazo”, el 
joc de la bombolla 
immobiliària

L'Arquinset presenta un joc de 
taula molt particular i adient a la 
seva temàtica, “Ladrillazo”, amb 
una partida oberta al Disseny Hub 
Barcelona.

“Ladrillazo” és un joc de taula que 
narra la bombolla immobiliària 
espanyola de
principis del segle XXI. 
Els jugadors, en paper de 
aconseguidors o intermediaris, 
gestionen cartes que representen 
als grans actors de la bombolla: 
polítics, constructors, mitjans de 
comunicació, etc., que han de 
combinar per dur a terme projectes 
d'infraestructures o habitatges. 
Totes les cartes representen 
persones, empreses, territoris, 
esdeveniments o projectes que han 

existit realment, de coneixement 
públic i documentats en premsa.

FAD (edifici Disseny Hub Barcelona)
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aquesta gegantina base de dades 
d'àmbit estatal. No obstant això, 
es converteix en el començament 
d'un projecte col·lectiu amb el 
qual començar a caminar junts i 
compartir interessos i recursos.

Amb la participació de Basurama 
(Pablo Rey Mazón), Nación Rotonda 
(Esteban García, Rafael Trapiello, 
Guillermo Trapiello, Miguel Álvarez), 
Ecologistas en Acción Madrid 
(Rodrigo Calvo), Neoruinas (Sheila 
Hernández y Kevin Zammit), Medit-
Urban (Ángel Luis Fernández 
Muñoz, Carlos Arroyo), Montera 34 
(Alfonso Sánchez) i “Ladrillazo”, 
(Francisco Fdez Ferreiro), entre 
d'altres.

FAD (edifici Disseny Hub Barcelona)

Dissabte 25
Taller
ARQUIN-FAD

“Documenta des 
de l’aire”

Desprès de la trobada “Creació 
d’una base de dades pública dels 
cadàvers
immobiliaris”, els assistents van 
sortir a la Plaça de les Glòries per 
participar en
aquesta activitat de documentació 
fotogràfica des de l'aire amb estels 
i globus,
organitzada per Basurama i 
PublicLab. Es van utilitzar les eines 
i metodologies
open source i hardware Public Lab, 
una xarxa de ciència ciutadana que 
promou
l'ús i desenvolupament d'eines de 
baix cost.

L’objectiu d’aquest taller va ser 
aprendre a mapear el territori amb 
fotos aèries de forma autònoma, 
amb eines ben senzilles: un globus, 
heli i una càmera de fotos.

FAD (edifici Disseny Hub Barcelona) 
i Pl. de les Glòries Catalanes

Divendres 24 i Dissabte 25/10
Trobada
ARQUIN-FAD

“Creació 
d’una base de 
dades pública 
dels cadàvers 
immobiliaris”

Trobada multidisciplinària per a 
la creació d'una base de dades 
pública i
accessible sobre els cadàvers de 
la bombolla immobiliària: edificis a 
mig construir, terrenys urbanitzats 
i no construïts, habitatges buits, 
edificis abandonats, i el llarg 
catàleg de situacions post-
bombolla. Fins el moment no 
existeix una base de dades 
d'aquestes característiques que 
permeti quantificar l'estat de la 
qüestió. L'objectiu de la trobada 
és posar en comú els interessos 
dels participants (urbanistes, 
medioambientalistes, periodistes, 
activistes) per a la definició i 
creació d'aquesta base de dades. 
En un cap de setmana és difícil, 
diríem impossible, idear i realitzar 

Dimarts 28
Conferència
Materfad

Mater Brunch: 
«Materials 
ecoeficients per a 
façanes»

La utilització de materials 
polimèrics, com el metacrilat 
o el policarbonat, en façanes 
presenta avantatges, com ara la 
lleugeresa, la translucidesa o la 
multifuncionalitat. Per conèixer 
més a fons les característiques 
d’aquests materials i les seves 
possibilitats d’aplicació, Materfad 
organitza una nova edició de 
Mater Brunch. En aquesta ocasió, 
la trobada serà protagonitzada 
per experts en la fabricació i 
aplicació de materials polimèrics 
en la construcció. Javier Peña, 
director científic de Materfad, 
Xavier Rizo (Aquaspai), Salvador 
Morales (Rodeca) i Miquel Aliu 
(Polimer Tecnic) seran els quatre 
conferenciants.

FAD (edifici Disseny Hub Barcelona)

Dimecres, 29
Projecció
A-FAD

Ploren campanes 
1714

Dirigit per Jesús Àngel Prieto, 
soci de l’A-FAD, el curtmetratge 
Ploren campanes 1714 explica una 
història que té lloc entre el 9 de 
juliol de 1713 i l’11 de setembre 
de 1714 i que és protagonitzada 
per en Pau, un jove escolanet que 
fa de campaner a l’església del 
Pi de Barcelona. El projecte ha 
estat produït gràcies a l’èxit d’una 
campanya de micromecenatge 
a través de Verkami. Després 
de la projecció tindrà lloc un 
debat en què participarà Arcadi 
Oliveres, president de la Universitat 
Internacional de la Pau.

Auditori del Disseny Hub Barcelona

Dijous, 30
Xerrada
ADG-FAD

ManterCase: 
Primera sessió de 
'Showcases' amb 
Manter i Isabel 
Cabello

Els dissenyadors gràfics s’han 
d’actualitzar constantment per 
poder oferir un millor servei i 
assessorament als seus clients. Per 
aquest motiu, l’ADG-FAD engega 
el projecte Showcases, una sèrie 
de col·laboracions amb diverses 
empreses properes al sector i 
professionals que hi aportaran el 
seu saber fer. En aquesta primera 
edició, l’empresa Manter, referent en 
la producció de paper autoadhesiu 
per a l’etiquetatge, i la dissenyadora 
Isabel Cabello presentaran les seves 
experiències en el món de l’etiqueta. 
Es pararà una atenció especial a 
les etiquetes per a envasos d’oli, 
un dels sectors emergents. Al final 
de la sessió, els assistents podran 
intercanviar els seus punts de vista 
durant un pica-pica amb cervesa, 
gentilesa de Moritz.
FAD (edifici Disseny Hub Barcelona)
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6, 7 i 8 de novembre
Festival
ADG i ADC*E

European Creativity 
Festival

Els dies 6, 7 i 8 de novembre, 
l’ADG-FAD i l’Art Directors Club 
of Europe (ADC*E) organitzen a 
Barcelona la primera edició de 
l’European Creativity Festival. 
Aquest esdeveniment consta 
d’un ampli programa d’activitats 
que té com a objectiu celebrar i 
reconèixer l’art de la creativitat, 
el disseny gràfic i tota la resta de 
noves solucions creatives. Seran 
tres dies de conferències, tallers, 
premis i networking amb els millors 
professionals i les millors empreses 
creatives i innovadores d’Europa, 
que compartiran la seva visió i 
experiència. El termini d’inscripció 
ja ha començat.

FAD (edifici Disseny Hub Barcelona)

11 de novembre
Xerrada
ADG-FAD

Gran Chill Laus: 
«Darrere d’un bon 
disseny, sempre hi 
ha un bon client»

Aquest any el Gran Chill Laus està 
dedicat al client. Volem que ens 
expliqui el seu punt de vista sobre 
el disseny i la comunicació. Quina 
importància té el disseny en la seva 
empresa o el seu producte? Com 
creu que el beneficia? Com veu els 
creatius? Fins a quin punt intervé 
en el procés de disseny? Quatre 
empreses de diferents sectors 
i públics objectius que aposten 
pel disseny i la comunicació ens 
respondran aquestes i altres 
preguntes. Són Canal+, Moritz, 
Sikkim i La Mallorquina.

Auditori del Disseny Hub Barcelona

No-
vem-
bre

13 - 20 de novembre
Intercanvi
FAD

«Design your 
future»

Guiats pel FAD, sis joves 
dissenyadors seleccionats per 
l’escola Elisava participen del 13 al 
22 de novembre en un intercanvi 
de deu dies a Lisboa amb trenta 
joves més de diferents àmbits i 
països. Sota el títol «Design your 
future», els participants abordaran 
els problemes socials i com fer-hi 
front a través del disseny. Es tracta 
d’un projecte Erasmus+, liderat 
per l’associació portuguesa PAR i 
quatre associacions més d’altres 
països europeus, entre elles el FAD.

Barcelona – Lisboa

Dimarts 4
Visita
Materfad

Groupe Adeo visita 
Materfad Barcelona

Groupe Adeo, el quart grup a escala 
mundial en venda de productes 
de bricolatge i jardí, ha celebrat 
aquesta mateixa setmana una 
jornada inspiracional a Barcelona, 
dins la qual s’ha fet una visita a 
Materfad. Directius d’empreses 
com Leroy Merlin o Bricomart s’han 
interessat per les últimes novetats 
en materials i processos de 
fabricació i han visitat l’exposició 
«Smart Flexibility».

Dimarts 18. 9.30 h
Debat
Materfad

«Energia i 
edificació: la 
importància dels 
materials»

El Fòrum Energia Empresa del 
Foment del Treball organitza un 
debat al voltant de l’eficiència 
energètica i els materials de 
construcció, i com els avenços 
tecnològics en aquest àmbit 
determinen el comportament 
energètic d’una ciutat. S’abordaran 
els materials de construcció 
a partir de dues mirades: els 
materials clàssics reinterpretats i 
els materials moderns per a noves 
funcions. Aquests últims seran 
analitzats pel Dr. Jordi Martorell 
(ICFO) i pel Dr. Javier Peña (director 
científic de Materfad).

Foment del Treball (Via Laietana, 
32. Barcelona)
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Dimecres 19, 17 h
Ponències
FAD

Disseny per 
competir i la nova 
FAD Certification 
of Design Quality a 
InteriHOTEL

Com es pot seduir un client 
quan busca hotel? Com es pot 
millorar l’experiència de la seva 
estada? Com es poden guanyar 
punts en la categoria oficial d’un 
establiment? Els interessats 
poden venir a InteriHOTEL a 
descobrir com el disseny és un 
bon aliat per aconseguir-ho. Dues 
ponències, a càrrec de José María 
Milà, president de RED (Reunió 
d’Empreses de Disseny) i vocal de 
la junta directiva del FAD (Foment 
de les Arts i del Disseny), i Pau 
Solà-Morales, arquitecte i ponent 
de la Norma de la FAD Certification 
of Design Quality, serviran per 
explicar què és la qualitat en 
disseny i com es mesura en els 
establiments hotelers.

Cúpula del C.C. Arenas de 
Barcelona (Gran Via de les Corts 
Catalanes, 373-385. Barcelona)

Dimarts 18. 14.20 h
Conferència
Materfad

Materials avançats 
a l’e-tron Hub 
d’Audi

Com serà la mobilitat del futur? 
Quines són les solucions per fer 
la mobilitat més sostenible? Audi 
presenta a Madrid i Barcelona l’e-
tron Hub, un cicle de ponències 
sobre ciutats intel·ligents on 
reconeguts experts de tot el món 
compartiran les seves idees i 
projectes d’innovació. Javier Peña, 
director científic de Materfad, serà 
el protagonista d’una d’aquestes 
ponències. La seva intervenció se 
centrarà en les noves propietats 
dels materials avançats i en les 
possibilitats formals i funcionals 
que aquests ofereixen.

L’Illa Diagonal (Av. Diagonal, 557. 
Barcelona)

Dimecres 19, 18.30 h
Conferències
ADI-FAD

The making of… 
v. 31: «D’aquí cap 
allà»

Considerant l’important valor 
didàctic de les sessions The 
making of…, l’ADI-FAD comença 
una gira per apropar-les als 
centres formatius especialitzats 
en disseny, però amb les portes 
obertes a tothom qui vulgui 
assistir-hi. La primera d’aquestes 
sessions itinerants, «D’aquí cap 
allà», tindrà lloc a Elisava Escola 
Superior de Disseny i Enginyeria, 
on es presentaran tres productes 
centrats en l’àmbit del transport i la 
mobilitat. Les diferències de funció 
i escala entre cadascun d’aquests 
tres productes serviran per posar 
de manifest l’abast d’aquest sector, 
la diversitat de metodologies de 
treball que engloba i la importància 
que té el disseny en relació amb 
els diversos agents i requeriments 
implicats.

Elisava Escola Superior de Disseny 

i Enginyeria de Barcelona (La 
Rambla, 30-32. Barcelona)

Dijous, 20 de novembre, 12 h
Xerrada
ADG-FAD

AntalisCase: «La 
marca a través de 
l’etiqueta»

Organitzades per l’ADG-FAD, les 
sessions Showcases són una sèrie 
de col·laboracions amb diverses 
empreses i professionals propers 
al sector del disseny gràfic perquè 
hi aportin el seu saber fer. En 
aquesta segona edició, Antalis, líder 
europeu en distribució de paper, 
juntament amb el departament 
tècnic i de disseny d’Indet, empresa 
especialitzada en la realització 
d’etiquetes, explicaran com es pot 
potenciar una marca a través de 
l’etiqueta.

FAD (edifici Disseny Hub Barcelona)
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Dimecres 26
Xerrada
ADG-FAD

Chill Laus BCN 82: 
David Torrents & 
artec3 Studio

«BruumRuum!» és fruit de la 
col·laboració entre diferents 
professionals per a la construcció 
d’una instal·lació que ha enriquit 
el paisatge de la plaça de les 
Glòries i el patrimoni de la ciutat 
de Barcelona. Els guanyadors 
del Grand Laus 2014 en Disseny 
Gràfic, David Torrents i Maurici 
Ginés, d’artec3 Studio, parteixen 
d’aquest projecte per parlar d’una 
experiència que va una mica més 
enllà del que comunament s’entén 
per disseny gràfic, il·luminació, 
arquitectura o art.

FAD (edifici Disseny Hub Barcelona)

Dijous 27
Projecció
ARQUIN-FAD

L’Espai com a 
Protagonista: 
Un home sense 
passat (Mies vailla 
menneisyyttä) d’Aki 
Kaurismäki

Anna Bach, arquitecta, sòcia 
de l’estudi Bach Arquitectures i 
professora d’interiorisme a Eina, 
presenta el film Un home sense 
passat (Mies vailla menneisyyttä). 
La projecció d’aquesta faula moral 
d’Aki Kaurismäki s’emmarca 
dins del cicle L’Espai com a 
Protagonista, organitzat per 
l’ARQUIN-FAD i la Filmoteca de 
Catalunya amb l’objectiu d’analitzar 
com l’espai –i també el buit–, 
l’arquitectura i el paisatge poden 
ser el veritable eix vertebrador d’un 
film.

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

20 de novembre, 19 h
Projecció
ARQUIN-FAD

Arquinset: 
Preestrena del 
documental Casas 
vacías

Casas vacías és un documental 
que analitza les conseqüències de 
l’esclat de la bombolla immobiliària. 
La projecció, que conclou l'Arquinset 
d'enguany, s’acompanya d’una sèrie 
d’intervencions a càrrec de Marisol 
Soto, guionista del documental, 
Francesc Muñoz, director de 
l’Observatori de la Urbanització i del 
programa del Màster d’Intervenció 
i Gestió del Paisatge de la UAB, 
Juli Ponce, professor de la Facultat 
de Dret de la UB, i Julia Schulz-
Dornburg, comissària de l’Arquinset. 

Desprès de la projecció, es presenta 
l’interactiu Montelab (vídeo joc en 
línea) que es va estrenar al Lab de 
rtve.es i associat a Documentos TV 
“Casas Vacías”.

Auditori del Disseny Hub Barcelona

Divendres 28
Trobada estudiants
MODA-FAD

Primera edició 
dels esmorzars 
FAD amb alumnes 
de l’IED i Carlos 
García Pérez

El divendres 28 de novembre es 
va fer el primer Esmorzar FAD amb 
alumnes d’escoles de disseny. 
La idea és que el FAD convidi 
regularment un grup d’alumnes 
perquè coneguin en persona un 
professional mestre o emergent 
de la seva disciplina. Els alumnes 
també tindran l’oportunitat de 
visitar el FAD i conèixer-ne el 
funcionament des de dins. 

El primer grup d’alumnes va venir 
de l’Istituto Europeo di Design 
(IED), convidats per MODA-FAD i el 
professional escollit va ser Carlos 
García Pérez, estilista madrileny 
col·laborador de la prestigiosa web 
americana de tendències WGSN.

FAD (edifici Disseny Hub Barcelona)

11 - 13 de novembre
Taller
Materfad

Smart Flexibility 
Workshop

Un grup de vint joves dissenyadors 
coreans han participat en un taller 
organitzat per Materfad al voltant 
del potencial dels materials actius 
i flexibles. Els participants han 
pogut aprofundir en els projectes 
de l’exposició «Smart Flexibility» a 
través de la interacció amb diversos 
dels seus autors i han visitat 
centres d’innovació com l’IAAC, la 
Fundació CIM, RepRap o ESDi.
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Dilluns 1 i dimarts 2/12
Curs
ADI-FAD / A-FAD

«Del like al share: 
les xarxes socials 
en l’entorn 
professional 
creatiu»

Les xarxes socials són actualment 
una mitjà de comunicació i d’acció 
fonamental. Conscients d’aquest 
fet i de la seva importància cabdal 
en l’àmbit de les professions de 
tipus creatiu, l’A-FAD i l’ADI-FAD 
organitzen conjuntament els dies 1 
i 2 de desembre el curs «Del like al 
share: les xarxes socials en l’entorn 
professional creatiu». L’objectiu 
és que els participants puguin 
convertir les xarxes socials en les 
perfectes aliades per a la seva 
activitat.

FAD (Edifici Disseny Hub Barcelona, 
Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38, 
Barcelona)

Dimarts 02/12 - 22/01
Xerrades
ADG-FAD

Students Laus Tour 

Durant els mesos de desembre 
i gener, l’ADG-FAD i Moritz 
organitzen l’Students Laus Tour, 
una gira per diferents escoles 
de disseny de Barcelona on es 
repassaran els treballs guanyadors 
de l’edició passada dels Premis 
Laus Estudiants. Els autors 
d’aquests projectes els presentaran 
a les escoles i n’explicaran tots els 
detalls. Finalment, Moritz informarà 
els estudiants sobre les importants 
novetats de la propera edició dels 
premis per a ells. Tota la gira anirà 
acompanyada d’unes cerveses, 
cortesia de Moritz. Les diferents 
parades a les escoles tenen lloc en 
el següent calendari:  
ESDi, 2 de desembre
ELISAVA, 3 de desembre
Llotja, 11 de desembre
Idep Barcelona, 18 de desembre
IED Barcelona, 13 de gener 
Seeway, 16 de gener
EINA, 20 de gener
BAU, 22 de gener

De-
sem-
bre

Dijous 4/12
Desfilada
MODA-FAD

MODA-FAD a la 
Shopping Night 
Barcelona

Un any més, MODA-FAD torna a 
participar a The Shopping Night 
Barcelona. Cinc dels finalistes de 
l’edició passada dels MODAFAD 
Fashion Awards desfilaran a 
l’escenari principal del passeig de 
Gràcia, davant la Pedrera, amb les 
seves col·leccions. Els alumnes 
seleccionats són: Pedro Covelo 
(Felicidad Duce Moda), Joan Ros 
(Bau), Emma Melin (IED Barcelona), 
Kevin Fernández (Felicidad Duce 
Moda) i Núria Altimís (ESDI).

Pg. de Gràcia / Provença, 
Barcelona

Patrocinador: Montibello

Divendres 5 i dissabte 6/12
Taller
Materfad

«Nous materials, 
nova tecnologia 
per a una nova 
artesania»

L’Escola d’Organització Industrial 
(EOI), a través de la seva àrea 
de promoció de l’artesania, 
Fundesarte, convoca el taller «Nous 
materials, nova tecnologia per a 
una nova artesania», que tindrà 
lloc els dies 4 i 5 de desembre a 
Barcelona. L’objectiu és posar en 
contacte el sector artesà amb els 
nous materials i tecnologies amb 
potencial perquè siguin aplicats en 
el seu treball. Guiats per Materfad, 
el centre de materials de Barcelona, 
es farà un recorregut a través 
de les diferents famílies de nous 
materials i se n’analitzaran les 
característiques i peculiaritats. El 
taller està orientat principalment 
a artesans, però també poden 
participar-hi dissenyadors, 
arquitectes, estudiants de les 
escoles d’arts i oficis i totes 
aquelles persones que treballin 

amb la matèria de forma artesanal.

Escola d’Organització Industrial 
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Dimecres 17/12
Curs
A-FAD

«El jardí útil, el jardí 
estètic»

L’A-FAD i l’Escola Floral de 
Catalunya organitzen el curs «El 
jardí útil, el jardí estètic». L’objectiu 
de la jornada és abordar la qüestió 
de si, a l’hora de crear un jardí, cal 
que predomini la funció sobre el 
disseny o viceversa. Estan renyits 
utilitat i estètica? A través d’un 
recorregut històric s’analitzarà com 
el jardí ha estat, al llarg dels segles, 
un espai on aquestes dues funcions 
s’han superposat de múltiples 
maneres i es reflexionarà sobre el 
paper dels jardins en l’actualitat.

Escola d’Art Floral de Catalunya 
(Can Soler, C/ Cànoves, 12. 
Barcelona)

Dijous 18/12 a les 19 h
Homenatge
ADG-FAD

Mestres. La 
Cadena del FAD. 
Homenatge a Mario 
Eskenazi

Mario Eskenazi és arquitecte de 
formació però dissenyador gràfic de 
professió. La claredat i la capacitat 
de comunicació són dos dels valors 
del seu treball. La seva signatura és al 
darrere d’identitats de gran presència 
pública i de nombrosos llibres per 
a editorials, com Paidós o Planeta. 
Membre de l’AGI (Alliance Graphique 
Internationale) des de 1997 i Premi 
Nacional de Disseny el 2000, ha rebut 
nombrosos premis i el seu treball 
ha estat referenciat en algunes de 
les revistes més prestigioses del 
sector. En el marc del cicle Mestres. 
La Cadena del FAD, s’organitza 
un merescut reconeixement a la 
trajectòria d’Eskenazi. Es vol destacar 
especialment el seu esperit jove i la 
seva capacitat de mantenir-se al dia.

Hotel Omm (C/ Rosselló, 265. 
Barcelona)

Dilluns 8
Reconeixement
Design Beats

Design Beats, 
escollida entre les 
deu millors webs 
per a dissenyadors

HOW ha seleccionat el projecte 
Design Beats del FAD com una 
de les deu millors pàgines per 
a dissenyadors. L’article, titulat 
«Top 10 Websites for Designers», 
es va publicar el 8 de desembre i 
destaca la tasca de selecció diària 
de Design Beats, realitzada a partir 
dels continguts de més de set-
centes webs especialitzades. Adam 
Ladd, director artístic de HOW, és 
el responsable d’aquesta llista.

HOW Magazine

Dijous 18/12 a les 20 h
Projecció
Arquin-FAD

L’Espai com a 
Protagonista: Marie 
Antoinette de Sofia 
Coppola

El palau de Versalles i els seus 
jardins són una imatge icònica 
de l’arquitectura de la França 
de la darreria del segle XVIII. En 
aquest espai, s’hi han rodat moltes 
pel·lícules, com ara l’acolorida 
Marie Antoinette de Sofia Coppola, 
protagonitzada per Kirsten 
Dunst. La presentació del film 
serà a càrrec de Ramon Faura i 
s’emmarca dins del cicle L’Espai 
com a Protagonista, organitzat per 
l’ARQUIN-FAD i la Filmoteca de 
Catalunya amb l’objectiu d’analitzar 
com l’espai –i també el buit–, 
l’arquitectura i el paisatge poden 
ser el veritable eix vertebrador d’un 
film.

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

Divendres 19 – Diumenge 21/12
Mercat
ADI-FAD

DesignMarket

El DesignMarket és un mercat 
de prop de cent marques del 
sector del disseny que té un ampli 
programa d’activitats relacionades. 
El públic hi trobarà peces úniques 
de disseny de moda, mobiliari, 
decoració, il·luminació, cuina, 
l’oficina a casa, tèxtils, il·lustració 
i gadgets. El divendres 19 tindrà 
lloc una jornada professional 
per a prescriptors, minoristes i 
distribuïdors que vulguin estar al 
dia de les tendències i els nous 
productes del sector. Els primers 
tres-cents inscrits rebran un lot 
de benvinguda. A més, entre les 
10 del matí i les 3 de la tarda 
podran visitar Materfad, on podran 
conèixer les últimes incorporacions 
al catàleg de materials i tecnologies 
innovadores. 

En el marc del DesignMarket, 
els visitants podran veure 
l’exposició «The Wish List», una 
mostra comissariada per Terence 
Conran. Després de passar pel 

Victoria & Albert Museum de 
Londres, l’exposició mostra les 
peces realitzades amb fusta que 
arquitectes i dissenyadors de la 
talla de Zaha Hadid, Norman Foster, 
Richard Rogers o Alex de Rijke 
han creat en estreta col·laboració 
amb joves dissenyadors. A més, 
durant la jornada professional del 
DesignMarket, el divendres 19, es 
podrà assistir a la sèrie de xerrades 
«La fusta, el formigó del segle 
XXI», en què participaran Mike 
Snow, director general d’AHEC, i 
Alex de Rijke, que serà entrevistat 
per Antonio Jesús Luna, editor de 
Room Design Magazine.

Sala A (Planta B) del Disseny 
Hub Barcelona (Pl. de les Glòries 
Catalanes, 37-38. Barcelona)
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Les Mosques 
del FAD

«La mosca del FAD» és un article 
que es publica quinzenalment a les 
pàgines del diari La Vanguardia. En 
aquest espai, el FAD exposa, des 
d'una perspectiva crítica, la seva 
opinió sobre diverses problemàtiques 
d'actualitat relacionades amb el 
disseny, l'arquitectura, l'urbanisme i 
altres temes d'interès ciutadà.

Arquitectures del 
fiasco

En més d’una ocasió ens hem 
ocupat aquí de les «arquitectures 
inflables», apel·latiu que hem emprat 
per designar aquells edificis que 
ignoren les necessitats reals del 
lloc on s’aixequen i el teixit urbà 
que els envolta. Tal com assenyala 
l’historiador de l’arquitectura William 
J. R. Curtis, la majoria d’aquestes 
construccions busquen un 
protagonisme purament formalista 
i retòric i obliden la norma implícita 
en tota bona obra arquitectònica, 
que consisteix a relacionar-se de 
forma coherent i conseqüent amb el 
seu entorn. Un agreujant d’aquesta 

tipologia d’edificis, abundants en la 
nostra geografia, és el malbaratament 
de diners públics que moltes vegades 
porta associat. Perquè si hi ha alguna 
cosa més greu que aixecar grans 
catedrals postmodernes dedicades 
al no-res és que aquestes es financin 
amb els diners dels contribuents. 
Però encara pot donar-se un altre 
agreujant, un «encara més difícil» 
del qual també tenim uns quants 
casos al nostre país. I és que, a més 
de ser «inflable» i d’estar finançada 
amb grans sumes de diners públics, 
aquesta arquitectura pot, a sobre, ser 
un autèntic fiasco.

El cas més recent i sonat ha estat el 
del Palau de les Arts de València, obra 
de Santiago Calatrava. La deformació 
i el posterior despreniment d’algunes 
parts del trencadís que cobreix els 
vuit mil metres quadrats de la coberta 
s’afegeixen a la llarga llista d’errors, 
pegats i increments de pressupost 
d’un projecte que ha quintuplicat 
el seu cost original. La del Palau de 
les Arts, d’altra banda, no és l’única 
polèmica en què està embolicada 
l’obra de Calatrava, que té un historial 
ple de problemes pressupostaris, 
retards en la finalització de projectes 
i errors de tipus constructiu. Per 

descomptat, qualsevol professional 
de l’arquitectura sap que les 
sorpreses són freqüents en una 
professió que té una de les seves 
dificultats en l’aplicació de l’exacte 
càlcul físic i matemàtic sobre la 
matèria, moltes vegades tossuda 
i imprevisible. Les contingències 
a què està sotmesa qualsevol 
obra arquitectònica són múltiples 
i la necessitat de corregir sobre la 
marxa és una cosa pràcticament 
inevitable. Però una cosa és corregir 
petits desajustos i una altra, molt 
diferent, multiplicar els costos per 
cinc i, tot i així, lliurar un edifici sens 
dubte defectuós. Darrere d’una 
bona arquitectura hi ha una cosa 
que resulta encara més essencial: 
la bona praxi arquitectònica. En 
aquest sentit, un bon projecte no és 
aquell que pretén fer possible el que 
aparentment és impossible sinó aquell 
que, sempre des de la responsabilitat, 
es basa, s’articula i, finalment, 
funciona dins de la realitat en termes 
econòmics, socials i, evidentment, 
constructius.
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han fracassat, ens demostra que la 
paraula en qüestió no és més que 
un eufemisme d’una altra molt més 
ajustada a la veritat: fotut. Hi ha 
alguna cosa més retorçada i allunyada 
de la lògica que posar les coses 
difícils a la gent que vol treballar i que 
està disposada a fer les coses dins 
dels marcs reglamentaris respectant 
les ja de per si precàries condicions 
laborals que ofereix el país? En aquest 
sentit, les polítiques del govern central 
només es poden entendre com una 
invitació en tota regla a fer les coses 
malament, una sagnia que només pot 
servir per seguir augmentant el volum 
d’activitat econòmica submergida que, 
recordem-ho, en aquest moment ja 
representa el 25 % del PIB nacional. 
Suposant que la gent sigui prou 
submisa per acceptar les regles 
del joc, aquestes polítiques només 
seguiran incrementant la precarització, 
la competència deslleial i (almenys en 
el camp del disseny), un intrusisme 
professional que reverteix de manera 
dramàtica en la qualitat del treball i 
els seus resultats. Davant d’aquest 
panorama i en nom dels nostres 
socis i empreses col·laboradores, des 
del FAD volem manifestar la nostra 
indignació més absoluta i dir alt i clar ja 
que n’hi ha prou!

Que emprengui qui 
pugui

Com cada mes de gener, els 
treballadors autònoms (entre aquests 
molts dissenyadors, arquitectes, 
artistes i altres professionals de les 
disciplines creatives representades 
al FAD) han acudit a la cita amb 
l’Agència Tributària per lliurar el resum 
de la seva tributació anual de l’IVA. 
La novetat d’aquest any ha estat 
l’obligatorietat de fer aquest tràmit 
a través d’Internet. Lluny de fer les 
coses més fàcils, com calia esperar, 
el nou sistema ha estat una font de 
problemes: instruccions confuses, 
procediments inintel·ligibles, 
incompatibilitats informàtiques i grans

quantitats de temps perdut per aclarir 
un munt de dubtes a través d’un 
telèfon ¡de pagament! Però l’odissea 
telemàtica del «formulari 390» només 
representa la darrera broma pesada 
d’un llarg viacrucis ple d’ensurts i 
disgustos per als autònoms. La part 
realment greu i preocupant es cou 
als ministeris de Treball i Hisenda, 
on, segons sembla, s’afanyen en la 
fabricació i distribució accelerada de 
tot tipus de barreres i obstacles per a 
aquelles persones que treballen per 
compte propi o que, més ben dit, ho 
intenten. L’implacable augment dels 
impostos i de les quotes d’autònoms 
formen part d’un voluminós catàleg 
de mesures draconianes que només 
serveixen per incrementar dia a dia 
la pressió fiscal i impositiva sobre 
autònoms i petites empreses, una 
pressió que ja és un 200 % més gran 
que la de la mitjana europea. 

Irònicament (per dir alguna cosa) 
tot això succeeix sobre un teló de 
fons en què es pot llegir amb grans 
lletres l’eslògan de moda: «emprèn!». 
L’actual mantra social assegura que 
el nou paradigma laboral exigeix ser 
valent i emprenedor, però la realitat 
del país, on un 50 % dels nous 
negocis impulsats durant l’últim any 

les precaucions deontològiques 
quan els productes anunciats són 
especialment sensibles, com en el cas 
de les joguines, o sobre com la crisi 
ha servit per modelar durant aquests 
darrers anys els missatges i el to 
dels anuncis. Fa una mica més d’un 
any, en el nostre article «Publicitat 
en temps de crisi», ens fixàvem en 
l’apropiació impúdica i oportunista 
de certes iconografies i consignes 
sostretes de les mobilitzacions i 
protestes ciutadanes amb l’objectiu 
de vendre productes de consum. 
Avui volem referir-nos a aquesta 
publicitat suposadament emocional 
i empàtica que també s’aprofita 
indissimuladament de l’actual 
malestar social.

Pensem, per exemple, en aquell 
anunci (un clàssic del prime-time) 
on es parla dels éssers estimats que 
han hagut de marxar lluny per poder 
trobar feina. L’espot, una versió del 
«torna a casa per Nadal» adaptada 
als (mals) temps, ens explica la 
història d’una família que es reuneix 
de nou amb el fill pròdig gràcies a la 
generositat d’una marca de cafè que 
regala vols. És igual que el guanyador 
de la promoció, de fet,  pugui anar 
a Eurodisney, a l’Oktoberfest o on li 

Publicitat en temps 
de crisi (segona 
part) 

De tant en tant ens ocupem aquí de 
la publicitat i de les seves pràctiques, 
que, com sabem, no són sempre 
virtuoses. Ho fem, en primer lloc, 
com a receptors crítics però també 
com a representants d’una institució 
que, des de 2005, acull la seu de l’Art 
Directors Club of Europe, organització 
que té com a objectiu detectar i donar 
a conèixer la qualitat i la diversitat 
de la creativitat europea. Hem escrit 
aquí, dèiem, sobre diversos aspectes 
relacionats amb la publicitat: sobre 
l’ús que en fan els partits polítics, 
sobre la necessitat d’extremar 

doni la gana; els creatius de l’anunci 
van pensar que el més apropiat era 
aprofitar-se de la conjuntura social i 
explicar-nos un melodrama ensucrat 
sobre el retrobament aromatitzat 
dels Martínez. Potser no van pensar 
que el problema és molt real i que 
per a més d’un aquest càndid fulletó 
costumista deu tenir més mal gust 
que el pitjor dels cafès de mitjó. I és 
que per vendre, això ho sap tothom, 
no tot s’hi val. Per descomptat, no 
val l’engany o les mitges veritats, 
ni l’ofensa, ni qualsevol cosa que 
atempti contra la dignitat. Però 
tampoc no val capitalitzar els actuals 
problemes socials banalitzant-los i 
posant-los al servei del màrqueting. 
La bona publicitat serà honesta, 
responsable i respectuosa amb les 
circumstancies i la intel·ligència del 
públic o, simplement, no serà.
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Televisió (sobre)
augmentada 

Tot i l’actual primacia d’Internet 
en pràcticament qualsevol àmbit 
de la comunicació i les relacions 
humanes, la televisió encara exerceix 
una influència decisiva en la nostra 
manera d’observar, de comprendre 
i, en definitiva, de viure en la realitat. 
És en aquest sentit que la metàfora 
de la televisió com una finestra oberta 
al món ha estat utilitzada en multitud 
d’ocasions. Però, de fet, la televisió 
sembla més aviat una avantsala en 
la qual té lloc una versió escenificada 
i guionitzada de la realitat, un espai 
habitat, preconstruït, reglamentat 
i, per descomptat, dissenyat. Això 

últim es manifesta, entre d’altres, de 
dues formes especialment evidents. 
Hi ha, d’una banda, el disseny dels 
espais físics en els quals tenen lloc 
els esdeveniments televisats, és a dir, 
els platós i la resta de localitzacions 
on es desenvolupen les accions, 
siguin reals o fictícies, succeeixin en 
directe o en diferit. Un altre exemple 
de disseny televisiu són els diversos 
elements gràfics que, cada vegada 
més profusament, acompanyen les 
imatges: cortinetes de transició, altres 
imatges, titulars, missatges, dades 
complementàries, etc.

Si parlem de tot això aquí és perquè 
ens sembla que el disseny d’alguns 
dels espais que veiem a la televisió, 
igual que el de bona part de les seves 
aplicacions gràfiques, estan molt mal 
resolts. El problema acostuma a ser 
el mateix que sovint hem identificat 
fora del televisor: el «sobredisseny». 
Pensem, per exemple, en l’al·lucinant 
ostentació manierista de les taules 
de la majoria d’informatius, gairebé 
sempre sobredimensionades i de 
formes impossibles. O en la saturació 
que es produeix a la pantalla quan 
s’acumulen multitud d’elements 
visuals. Farien falta un parell d’ulls 
més i un cervell extra per assimilar 

tanta informació. Doncs bé, de la 
unió del disseny d’espais i l’aplicació 
d’aquests elements gràfics afegits 
sorgeix la «televisió augmentada». I 
el cas és que els primers exemples 
d’aquesta tècnica híbrida que hem 
pogut veure fins ara també deixen 
molt a desitjar en termes de disseny. 
En lloc d’explorar i aprofitar les 
possibilitats que ofereixen els nous 
sistemes d’integració d’elements 
infogràfics sobre imatges reals 
per economitzar en termes visuals 
i organitzar de forma més clara i 
eficient els continguts, aquests «sets 
augmentats» acostumen a tendir 
cap a la gratuïtat arquitectònica i, 
una vegada més, el «sobredisseny» 
virtual. Encara que, potser, no és la 
més important, una de les exigències 
que hem de fer-li a la televisió és que 
es regeixi per una mínima correcció 
en termes de disseny. Al cap i a la fi, 
també en això estan en joc la seva 
vigència com a mitjà de comunicació i 
el seu grau d’«habitabilitat».

El futur és una 
grapadora

La tarda del mateix dia en què es 
publiquin aquestes línies els socis del 
FAD i les seves associacions estan 
convocats a participar a l’Assemblea 
General Ordinària per escollir la 
nova junta que dirigirà la institució 
durant els propers anys. Es tracta 
del segon gran canvi per al FAD en 
pocs mesos, després que el passat 
mes de novembre ens traslladéssim 
a l’edifici del Disseny Hub Barcelona. 
Tal com es pot comprovar a peu de 
carrer i des de la mateixa porta de 
l’edifici, el lloc on aquest s’aixeca 
es troba sota el signe del canvi i 
de la transformació. Volem pensar 

que, a més de solucionar els eterns 
problemes urbanístics de les Glòries i 
de donar a la zona la seva merescuda 
centralitat, aquesta transformació 
vindrà acompanyada d’un futur ple 
d’oportunitats per als professionals 
de totes les disciplines del disseny, 
de l’arquitectura, de l’art i de la 
creació en general. És per això que 
ens permetem apuntar aquí algunes 
de les coses que ens agradaria que 
succeïssin properament a l’entorn i 
també dins del FAD.

No tenim cap dubte que el FAD 
es troba en el millor lloc possible 
per seguir sumant anys i dècades 
a la seva esplèndida trajectòria 
centenària. El nou edifici és un espai 
compartit amb altres actors clau del 
disseny, actors amb els quals caldrà 
establir aliances i amb els quals 
s’hauran d’emprendre projectes 
compartits. En aquest sentit, per 
exemple, ens agradaria veure com 
el FAD s’implica activament en la 
definició de l’important projecte 
museogràfic que actualment està en 
marxa sota el nostre mateix sostre. 
Ens agradaria, també, que el conjunt 
de les institucions que ocupen el 
nou edifici (FAD inclòs) s’esforcessin 
per ser bons veïns i també bons 

amfitrions, obrint les portes a la 
ciutadania i convidant-la a participar 
de tots els seus projectes; apropant 
el disseny a totes les persones, 
siguin aquestes professionals del 
disseny o no. Extramurs, és a dir, 
més enllà de les parets del Disseny 
Hub Barcelona, ens agradaria 
observar com es produeixen alguns 
canvis i esdeveniments que, des 
del nostre punt de vista, seran 
imprescindibles per consolidar aquest 
futur prometedor al qual ens referíem 
unes línies més amunt. Ens agradaria 
veure com les administracions es 
convencen, una vegada per totes, 
de l’extraordinari valor estratègic 
del disseny i de la seva importància 
com a motor i articulador cultural, 
social i econòmic. I és que, a més de 
ser un valuós actiu cultural, social i 
industrial, el disseny és també una 
part fonamental de la nostra identitat. 
Barcelona i Catalunya han d’apostar, 
ara més que mai, pel disseny i els 
seus professionals. No fer-ho seria un 
greu i caríssim error.
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Gadgetomòbil

Fa uns mesos escrivíem aquí sobre 
l’obsolescència programada i sobre 
aquesta altra forma d’obsolescència 
que anomenàvem induïda (la que 
es crea i es fomenta a través de la 
publicitat). Ho fèiem amb motiu de la 
campanya d’una coneguda empresa 
de telefonia en la qual se’ns convidava 
a canviar de mòbil cada any. Dèiem 
en aquell article que un bon disseny 
és només aquell que garanteix una 
mínima durabilitat i concloíem que, en 
aquest sentit, la invitació a canviar de 
mòbil cada dotze mesos només podia 
interpretar-se de dues maneres: o bé 
els mòbils que oferia la companyia 
estaven molt mal dissenyats o bé 
aquesta promovia una forma de 

consum totalment irresponsable i 
insostenible. Avui volem tornar a 
parlar de mòbils arran del Mobile 
World Congress, celebrat fa poques 
setmanes. No hi ha dubte que es 
tracta d’un gran esdeveniment que 
cada any projecta Barcelona al món i 
consolida la seva capitalitat en l’àmbit 
de la innovació i les economies d’alt 
valor afegit. També són ben coneguts 
els ingressos que genera aquesta 
fira a la ciutat. Però, i si ens atenim 
estrictament al disseny d’alguns 
dispositius que vam poder veure als 
mitjans?

Una de les grans novetats de la fira 
va ser un mòbil corb. O millor dit, 
una phablet corba. Els avantatges, 
segons expliquen els fabricants, és 
una millora substancial de la imatge 
i del so (el perquè no quedava gaire 
clar…) així com una major comoditat 
quan el mòbil (perdó, la phablet) es 
porta a la butxaca posterior dels 
pantalons. Amb tot el respecte cap 
als fabricants, ens sembla que tot 
plegat està una mica agafat pels pèls. 
Més que res perquè, des del nostre 
punt de vista i segons dicta el sentit 
comú, la part del cos a la qual s’ha 
d’ajustar un telèfon (o una phablet) 
és la cara, no el cul. Una altra de les 

novetats del MWC més destacades 
pels mitjans de comunicació ha estat 
la wearable technology, és a dir, 
la «tecnologia per vestir». Ulleres, 
polseres o rellotges es converteixen, 
gràcies a la miniaturització dels 
components electrònics i a la millora 
de les connexions sense fils, en 
extensions dels nostres telèfons. La 
fantasia cyberpunk d’una tecnologia 
incorporada al cos sembla avui més 
real que mai. I a la vista d’aquestes 
versions avançades de telèfon-sabata 
popularitzat pel Superagent 86 o 
dels invents de l’Inspector Gadget 
ens fem algunes preguntes: no són 
aquests gadgets més aviat productes 
de la fantasia que no pas el resultat 
d’un meditat exercici de disseny? La 
possibilitat de «vestir» la tecnologia 
respon a una necessitat real o es 
tracta, en realitat, d’un nou cas de 
sobredisseny? I haurem de canviar 
també el rellotge i les ulleres cada any 
quan surti a la venda un nou model?

Fronteres Roaming 

En el nostre anterior article ens 
fixàvem en el «curiós» disseny 
d’algunes de les novetats presentades 
en l’última edició del Mobile World 
Congress. Doncs bé, tot i el risc de 
semblar repetitius, avui volem tornar a 
parlar de telèfons mòbils. Fa uns dies 
coneixíem la notícia sobre la votació 
a la Comissió Europea a favor de 
l’eliminació del roaming o, el que és el 
mateix, les prohibitives taxes que les 
operadores apliquen automàticament 
als serveis de telefonia mòbil quan es 
fan servir fora del país d’origen. Va ser 
l’any 2006 quan Viviane Reading, en 
aquell moment comissària europea 
de Societat de la Informació, va 
posar sobre la taula la necessitat de 

suprimir aquests abusius aranzels 
telefònics. La votació de la setmana 
passada a favor d’eliminar-los és una 
gran notícia per a tots els ciutadans 
europeus, molt especialment per 
a aquells que per motius de feina 
o d’altres han de comunicar-se 
amb normalitat mentre viatgen. Els 
dissenyadors, igual que la resta de 
professionals per als qui connectivitat 
equival a productivitat, tenen un motiu 
per a l’alegria. Però, és clar, si decidim 
ocupar-nos d’aquest assumpte aquí 
és perquè no tot són bones notícies.

La mala notícia és que aquesta 
raonabilíssima i lloable iniciativa, 
que ara impulsa Neelie Kroes, 
toparà frontalment amb l’oposició 
de les grans operadores de 
telefonia europea: France Telecom, 
Deutsche Telekom o la nostra 
estimada Telefónica. El d’aquestes 
companyies és un posicionament 
«a la contra» del sentit comú i que 
dóna descaradament l’esquena a 
l’interès general dels usuaris. Però 
més enllà del greuge per al conjunt 
dels europeus, la (im)postura de les 
grans operadores suposa un obstacle 
per a la consolidació d’un model 
capaç de respondre als diversos 
reptes que l’economia europea ha 

d’afrontar amb urgència. El continent 
no pot permetre’s l’aixecament de 
fronteres monetàries invisibles com 
les que estableix el draconià roaming. 
El futur de la proposta que defensa 
Kroes, d’altra banda, pot complicar-se 
encara més després de les eleccions 
del proper 25 de maig si els estats 
membres de la Unió no es posen 
d’acord i incorporen la iniciativa entre 
les prioritats de la seva agenda. És en 
aquest sentit que des d’aquí exigim a 
aquells que ens hauran de representar 
que defensin de forma decidida i 
sense clientelismes la iniciativa de 
Reading i Kroes. No fer-ho seria 
un insult a escala continental i un 
incomprensible menyspreu a les idees 
mateixes d’Unió Europea i Mercat 
Comú.
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Morós Bank

Fa uns dies el FAD va tenir accés, a 
través del Col·legi d’Administradors 
de Finques de Barcelona-Lleida, al 
contingut del «Tercer estudi global 
sobre la morositat a les comunitats de 
propietaris d’Espanya». Entre altres 
coses, aquest informe revela que els 
nivells de morositat que suporten les 
comunitats de propietaris espanyoles 
es van veure incrementats durant 
l’exercici 2013 en un 11,9 % respecte 
al 2012. La xifra total d’impagament 
va ser de 1.798 milions d’euros, 192 
milions més que l’any anterior. Pel 
que fa a Catalunya, l’augment de 
la morositat també ha estat molt 
significatiu, ja que ha passat dels 
252 milions d’euros suportats per les 

comunitats de propietaris l’any 2012 
als 385 milions d’euros del 2013. Ara 
bé, si hi ha una dada que sorprèn i 
indigna és l’augment de la morositat 
per part de les entitats financeres. 
Durant el 2013, assenyala el mateix 
estudi, la banca va deixar de pagar 
més de 341 milions d’euros als 
seus veïns; un 19 % de la xifra total 
de la morositat suportada per les 
comunitats espanyoles. Pel que fa a 
Catalunya, la morositat bancària va 
ascendir fins als 40 milions, un 21,3 % 
del total autonòmic.

Fixem-nos ara en unes altres dades, 
aquestes proporcionades pel Banc 
d’Espanya: els desnonaments per 
impagament d’hipoteques van 
tornar a augmentar durant el 2013. 
Concretament, entre els mesos 
de gener i juny de l’any passat es 
van comptabilitzar gairebé 20.000 
execucions hipotecàries. Segons 
el Banc d’Espanya, el nombre 
d’habitatges que els ciutadans 
espanyols van perdre durant l’any 
passat puja a més de 35.000. Es a 
dir, que mentre la banca engreixava 
la seva cartera d’actius immobiliaris 
a costa dels ciutadans, deixava de 
pagar els deutes adquirits amb les 
comunitats. Intentar justificar aquesta 

morositat amb arguments basats 
en el desbordament administratiu i 
la manca de recursos per fer front 
a la gestió burocràtica derivada de 
l’adquisició de milers d’habitatges en 
poc temps és una mostra de cinisme 
escandalós i un insult al conjunt 
de la societat. I encara més si es té 
en consideració que unes quantes 
d’aquestes entitats que s’han quedat 
amb les llars de desenes de milers 
de ciutadans i que ara no paguen 
el que deuen són les mateixes que 
van ser rescatades amb els diners 
de tots. Més enllà de les greus 
dificultats que suposa de cara a les 
finances de les comunitats de veïns 
afectades, el problema de la morositat 
bancària és l’enèsima mostra d’una 
absoluta falta de principis ètics per 
part de les institucions financeres. 
Com a associació que té un gran 
nombre d’arquitectes entre els seus 
socis, el FAD vol posar de manifest 
la seva absoluta indignació amb 
aquesta situació, que, a més d’afectar 
greument la vida diària de les 
persones, contribueix a la degradació 
del patrimoni arquitectònic del país. 

El teu terrat… no és 
teu

La setmana passada coneixíem la 
notícia sobre l’aprovació al Senat 
del Projecte de llei general de 
telecomunicacions. Entre altres 
coses, aquesta llei general estableix 
que, a partir d’ara, les operadores de 
telefonia només hauran de demanar 
permís al Ministeri d’Indústria per 
poder instal·lar antenes als terrats 
situats en aquelles zones on els 
convingui ampliar el senyal mòbil. A 
aquest efecte, els terrats, públics o 
privats, podran ser catalogats com 
a «servitud de pas especial». La 
llei fins i tot declara les operadores 
com a potencials «beneficiaris de 

l’expropiació de béns en comunitats 
de propietaris». Comunitats 
autònomes, ajuntaments i comunitats 
de veïns ja no hi tindran res a dir. 
En altres paraules i per dir-ho amb 
tota claredat: amb la llei a la mà, el 
nostre terrat ja no és nostre. Aquest 
mateix terrat, per cert, on no podem 
instal·lar una placa solar sense 
abans pagar el prohibitiu «peatge 
de suport», un impost aprovat pel 
govern fa uns mesos i que té com a 
finalitat gravar amb un tribut la llum 
del sol i desincentivar l’autoconsum 
i l’estalvi energètic; sempre en 
benefici, és clar, de les grans 
companyies elèctriques. Entitats 
com la Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya (que prepara 
un comunicat per als propers dies) ja 
han alçat la veu per denunciar un nou 
cas de desregularització salvatge que 
deixa la ciutadania en una situació 
d’absoluta indefensió.

A més de transferir al Ministeri 
d’Indústria les competències 
d’aquelles administracions que, 
en principi, són més properes a 
les problemàtiques locals i de 
trepitjar el dret a la propietat i a 
protegir-la, la nova Llei general de 
telecomunicacions suposa una 

gravíssima irresponsabilitat en 
termes de política de salut pública. 
En un moment en el qual no falten els 
advertiments sobre la necessitat de 
ser absolutament vigilants en matèria 
de contaminació electromagnètica, 
el govern opta de manera decidida 
pel sentit contrari. La llei no només 
desatén les diverses recomanacions 
de prudència que arriben des de la 
UE, com la Resolució 1815 del Consell 
d’Europa, i ignora l’important debat 
públic sobre els efectes nocius de 
les ones electromagnètiques, sinó 
que, a més, decideix posar-los-ho 
al més fàcil possible als principals 
interessats a augmentar el volum de 
tràfic electromagnètic. En relació amb 
aquesta nova llei (i també en relació 
amb l’esmentat «peatge de suport»), 
els terrats s’han convertit en un espai 
de tensió política; un lloc en el qual 
està en joc la nostra capacitat d’acció, 
els nostres drets i, en definitiva, la 
nostra llibertat com a ciutadans. 
Defensem-los!
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Cap a la idiot city 

Fa uns dies, l’arquitecte i assessor 
de la UNESCO Pietro Laureano va 
ser al FAD per formar part del jurat 
del premi City to City Barcelona FAD 
Award 2014 (per a més informació: 
citytocity.fad.cat). Durant la seva 
visita, Laureano va insistir sobre la 
necessitat de replantejar el model urbà 
a escala mundial. La seva postura 
és clara i taxativa: ens dirigim cap 
al col·lapse ambiental i cal prendre 
mesures urgents. Mesures que 
exigeixen una radical reinvenció de 
la ciutat i un profund replantejament 
de les seves formes de gestió. El 
paradigma del creixement sense fi, 
assegura Laureano, no té futur i una 
ciutat que no aposti decididament 

per la reducció de l’impacte sobre el 
medi ambient i pel que ell denomina 
«renaturalització» de l’espai urbà està 
condemnada al fracàs més estrepitós. 
Per desgràcia, nosaltres som dins 
de l’ampli grup dels que no fan els 
deures. Fa només uns dies llegíem 
que els nivells de contaminació de 
Barcelona i la seva àrea metropolitana 
han incomplert, un any més, els límits 
establerts per la Unió Europea. Res 
d’estrany si es té en compte que la 
capital catalana és la ciutat europea 
amb més densitat de vehicles: 6.100 
per km2; una xifra que contrasta amb 
els 1.500 vehicles per km2 de ciutats 
com París o Berlín.
 
Davant d’aquests fets ens preocupa, 
una vegada més, la postura de les 
administracions. Preguntada per 
aquest tema, la directora general de 
Qualitat Ambiental, Assumpta Farran, 
descartava fa uns dies reduir la 
circulació de vehicles en determinades 
zones perquè, per complir amb els 
límits en algunes d’aquestes, el trànsit 
hauria de reduir-se a la meitat, la qual 
cosa va considerar «inviable». Sens 
dubte, Pietro Laureano estaria d’acord 
en el fet que és precisament aquesta 
consideració del que és «inviable» la 
que ens conduirà, irremeiablement, 
al col·lapse. Des d’Ecologistes en 

Acció denuncien que el nou pla 
de qualitat de l’aire que ara pretén 
impulsar la Generalitat arriba amb 
tres anys de retard i que no conté 
mesures de tipus estructural. El pla, 
asseguren, consisteix en una sèrie de 
mesures voluntàries acompanyades 
d’un sistema d’incentius que en cap 
cas serviran per modificar un model 
de mobilitat del tot insostenible. Per 
fer-ho, insisteixen, haurien d’aplicar-
se mesures estrictes, tal com es 
fa a més de dues-centes ciutats 
europees. La delimitació de zones 
urbanes d’atmosfera protegida (ZUAP) 
i la potenciació del transport públic 
perquè sigui competitiu enfront del 
vehicle privat serien dues de les més 
importants. La gravetat de la situació 
actual exigeix, doncs, revisar això que 
alguns consideren «inviable» i buscar 
solucions urgents perquè deixi de 
ser-ho. Al FAD estem molt orgullosos 
del City to City, un premi que reconeix 
les millors solucions urbanes del món 
en nom de Barcelona; però encara 
ho estaríem més si la nostra ciutat 
pogués predicar, ella mateixa, amb 
l’exemple en qüestions tan importants 
com la qualitat ambiental. Últimament 
es parla molt de smart cities; no ens 
agradaria gens que quan algú s’inventi 
l’etiqueta idiot city ens posin a la llista.

No te’n refiïs, 
lliurecomprador 

«Tortilla de silicona», «Cenutrio», 
«Lavado solidario», «Me lo llevo» o 
«La crisis es rentable» són algunes de 
les categories dels Premios Sombra 
2014. Organitzats des de l’any 2008 
per la Confederació Ecologistes en 
Acció, aquests guardons tenen com 
a objectiu identificar i premiar aquells 
anuncis i campanyes publicitàries que 
transmeten missatges enganyosos, 
sexistes, falsament solidaris i/o 
ecologistes o que, simplement, 
fomenten una forma de consum 
poc responsable. Aquests premis 
coincideixen en el temps amb un altre 
conegut certamen anual: els Premis 

Sol de Publicitat de Sant Sebastià. Si 
aquests últims tenen com a objectiu 
reconèixer l’excel·lència en publicitat, 
els Premios Sombra volen destacar, 
precisament, aquells casos en què 
l’excel·lència i les bones pràctiques 
brillen per la seva absència. En un 
escenari de saturació publicitària com 
l’actual, assenyalen els organitzadors, 
són molts els anunciants que 
redueixen al mínim la funció 
informativa dels seus missatges i es 
limiten a crear vincles emocionals 
amb els seus clients. El producte 
anunciat i les seves característiques 
reals acaben convertint-se, d’aquesta 
manera, en elements marginals dins 
d’un dubtós exercici comunicatiu. 
Això resulta especialment greu 
si tenim en compte que, tal com 
expliquen des d’Ecologistes en Acció, 
un terç dels consumidors europeus 
presenta un alt nivell d’addicció al 
consum i una greu tendència a la 
compra impulsiva. 

Amb una categoria pròpia als Premis 
Laus i protagonista absoluta dels 
ADCE Awards, la publicitat és una 
de les diverses disciplines creatives 
representades al FAD. És per aquest 
motiu que en aquest espai quinzenal 
sovint ens veiem obligats a parlar-ne, 

principalment per denunciar aquells 
casos en què es posen de manifest 
exemples de la seva mala praxi. 
Desafortunadament, constatem que 
aquests casos són cada vegada més 
habituals i que, en termes generals, 
la publicitat deixa, darrerament, 
bastant a desitjar. No sabem si és 
a causa de la crisi, però, en tot cas, 
estem molt lluny de l’època en què 
els anuncis gairebé representaven 
un gènere televisiu i posaven en joc 
la imaginació, el risc i la profunditat 
conceptual. Però més enllà de l’enginy 
i l’agudesa, una publicitat de qualitat 
sempre tindrà en la transparència i 
en el respecte pel consumidor dos 
dels seus prerequisits indispensables. 
Ho dèiem fa uns mesos i ho repetim 
de nou: per vendre, no s’hi val tot; 
la bona publicitat serà honesta, 
responsable i respectuosa amb el 
públic o, simplement, no serà. Per 
descobrir quins són els candidats 
dels Premios Sombra, els motius de 
les nominacions en cada categoria 
i per participar en la votació que 
decidirà quin és el guanyador: http://
premiosombra.wordpress.com.
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Guinguetes 
fantasma

Fa temps que no ens ocupem d’un 
dels temes recurrents d’aquesta 
secció: els concursos d’arquitectura 
i de disseny. Avui volem fer-ho arran 
d’un cas antic i que encara porta cua. 
Cal que ens remuntem a l’any 2012, 
quan l’Ajuntament de Barcelona, des 
d’Hàbitat Urbà i amb la col·laboració 
del FAD, va llançar un concurs «per 
al disseny d’un nou sistema modular 
de guingueta per a diversos usos als 
parcs, jardins i platges de la ciutat 
de Barcelona». Abans de començar, 
el FAD va advertir que una de les 
clàusules, en la qual s’especificava 
que la propietat intel·lectual del 

projecte seria exclusivament de 
l’Ajuntament de Barcelona, havia 
de ser modificada. Seguint el nostre 
consell, l’Ajuntament va fer les 
correccions pertinents, de manera que 
a les noves bases s’estipulava que 
la propietat intel·lectual del projecte 
guanyador seria del seu creador i 
que aquest tindria dret a obtenir un 
1 % del preu de venda al públic del 
conjunt dels elements dissenyats quan 
aquests es comercialitzessin. Per tal 
de poder recollir i difondre aquesta 
modificació de les bases, el termini 
de presentació de propostes va ser 
prorrogat. Finalment, el 5 de febrer de 
2013 els tretze equips seleccionats van 
presentar els seus projectes. Fins aquí 
tot bé…

La sorpresa va tenir lloc cinc mesos 
després de la presentació, quan 
els autors de les tretze propostes 
seleccionades van rebre una notificació 
en la qual es comunicava l’anul·lació 
del procés concursal. Segons sembla, 
l’Ajuntament de Barcelona «estava 
avaluant la necessitat de modificar 
el disseny de diversos elements del 
mobiliari de la ciutat, com les parades 
d’autobús, els quioscs de premsa i les 
guinguetes». Aquesta modificació del 
disseny, explicaven des del consistori, 
responia a la voluntat de «potenciar la 

implantació d’un mobiliari intel·ligent 
que permetés la interactuació amb els 
ciutadans» i que, en conseqüència, 
«era probable que el model de 
guingueta necessària no coincidís amb 
el model guanyador de la licitació». 
En resum, tretze equips, cadascun 
integrat per arquitectes, dissenyadors 
i altres professionals, van treballar 
durant mesos per a res. No cal que 
expliquem la pèrdua de temps, il·lusió, 
esforços i diners que tot això comporta, 
ni cal fer palesa l’especial gravetat del 
fet en un moment de vaques magres 
com l’actual. Es tracta de l’enèsim cas 
de concurs fallit, un cas doblement 
greu si es té en consideració que el 
convocant era un organisme públic. 
Des del FAD i les seves associacions, 
així com des de plataformes com 
AxA (Arquitectes per l’Arquitectura), 
seguirem insistint sobre la importància 
de garantir les bones pràctiques en 
qualsevol procés concursal, des del 
moment de la redacció de les bases 
fins al compliment del que s’hi acorda, 
passant per tot el que pugui ocórrer 
entre una cosa i l’altra. No fer-ho és 
sempre garantia de problemes i només 
pot interpretar-se com una greu falta 
de respecte cap a aquells professionals 
que s’estan jugant el sou amb cada 
encàrrec.

Escolta bé 
dissenyador 

Fins al dijous 10 de juliol se celebra 
a Barcelona el FADfest, un ampli i 
divers programa d’activitats que, 
entre altres coses, inclou el lliurament 
dels premis organitzats pel FAD i les 
seves associacions. Els projectes 
guanyadors i finalistes estan reunits 
en una gran exposició que es pot 
visitar fins al 22 d’octubre. Per a 
aquesta quarta edició del FADfest 
hem escollit el lema «Bad Design, 
Good Design, The Best Design». El 
millor disseny, així ho creiem, aquests 
dies és al FAD. Tot i així, som molt 
conscients de la importància de 
l’autocrítica i de la necessitat de saber 

escoltar les veus que arriben des 
de fora de la professió. Per aquest 
motiu, en el marc del projecte FAD. 
Xarxes d’Opinió, s’organitza el debat 
«Cara a cara. El disseny escolta». 
Aquesta trobada posa el punt final a 
una sèrie d’entrevistes realitzades a 
representants de diversos sectors, 
com el de la salut, l’educació, el 
món empresarial, l’habitatge, els 
moviments associatius o l’activisme 
polític. Volíem conèixer l’opinió 
d’aquestes persones sobre l’estat 
de les coses en matèria de disseny i 
preguntar-los com creuen que fem la 
nostra feina com a dissenyadors.

I com la fem? Doncs, en resum, tots 
els entrevistats (nens inclosos) ens 
han deixat ben clar que el disseny 
encara es percep com una cosa 
massa allunyada de la realitat i de les 
accions del dia a dia. Ens expliquen 
que, des de fora, el disseny es 
considera un dels principals aliats del 
màrqueting; un reclam que, moltes 
vegades, no sembla anar gaire més 
enllà de l’estètica. Ens diuen que, 
massa sovint, el disseny sembla 
oblidar un aspecte tan fonamental 
i innegociable com la funcionalitat. 
Ens expliquen també, per exemple, 
que un disseny «inclusiu» és, de fet 

i en primer lloc, un disseny «per a 
tots». És a dir, que un disseny que, 
aparentment, fa les coses més fàcils a 
un determinat col·lectiu és, finalment, 
un disseny que beneficia a tots per 
igual. Els entrevistats també ens 
criden l’atenció i ens transmeten que 
una problemàtica tan greu com la dels 
cicles de vida escandalosament curts 
de determinats productes és també 
responsabilitat dels dissenyadors i 
no només de les marques fabricants. 
Aquestes són només algunes de 
les moltes idees i reflexions que es 
desprenen de les entrevistes que es 
poden veure a www.xarxesopinio.fad.
cat. Però el debat seguirà de forma 
presencial aquest dimecres a les 19 h. 
Desitgem que molts no dissenyadors 
s’acostin al FAD per veure això 
que nosaltres considerem «el millor 
disseny». Però també ens agradaria 
que es quedessin amb nosaltres una 
estona més per participar en el debat 
i ens expliquessin què significa per a 
ells bon i mal disseny. Volem escoltar i 
prendre nota.
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Barcelona sospira  

Fa unes setmanes es presentava 
Living Barcelona, un anunci en format 
videoclip encarregat per l’Ajuntament 
de Barcelona per promocionar 
la Ciutat Comtal. L’anunci circula 
massivament a través d’Internet i de 
les xarxes socials, gairebé sempre 
acompanyat de crítiques i comentaris 
no precisament elogiosos. I no ens 
estranya gens. L’espot ens mostra 
la Barcelona més tòpica que es 
pugui imaginar. Sembla la mateixa 
Barcelona de postal que Woody 
Allen volia retratar en aquella espècie 
de publireportatge per a guiris 
cosmopolites titulat Vicky Cristina 
Barcelona. Durant els interminables 

tres minuts i mig que dura l’anunci 
(la vergonya aliena està assegurada) 
veiem desfilar una galeria de 
personatges que somriuen i ballen 
davant la càmera amb una actitud tan 
inquietantment «bonrotllera» que, al 
final, acaba produint l’efecte contrari. 
Veiem una entranyable parella de 
jubilats que encara estan «al dia» i es 
fan una selfie al costat de la plaça de 
la Virreina, a un rialler fruiter del mercat 
de la Boqueria que regala pomes 
als passavolants per la seva cara 
bonica, una estilosa patinadora que es 
passeja hàbilment marxa enrere per 
la Barceloneta, un breakdancer que 
balla al nou mercat dels Encants… I, 
bé, millor deixar de banda la fotògrafa 
protagonista de la història. Tots es 
mouen al ritme d’una cançó que, per 
fer-nos-en una idea, és més o menys 
equiparable en qualitat a la de l’anunci 
de Tinto de Verano Don Simón.

Què ha passat? Qui ha donat el 
vistiplau a un despropòsit com aquest? 
Realment algú creu que Barcelona 
és o hauria de ser el lloc que veiem 
en aquest deliri musical? El que ens 
resulta veritablement incomprensible 
i preocupant és que un anunci així 
pugui dur el segell de l’Ajuntament. Un 
ajuntament, per cert, que en el marc 
de la mateixa campanya organitza 

l’exposició «Descobreix les 10 
Barcelones», una mostra participativa 
en la qual són els mateixos habitants 
de Barcelona els que s’han encarregat 
de mostrar, amb les seves fotografies, 
diversos racons de la ciutat. Aquesta 
exposició, que pot visitar-se a la Sala 
Ciutat, té com a objectiu «captar 
l’essència menys tòpica de Barcelona» 
(sic). Com s’explica una contradicció 
com aquesta? Des del nostre punt de 
vista hauria estat molt més raonable 
que l’anunci s’hagués plantejat a partir 
del mateix objectiu que es pretén 
amb l’exposició. Al FAD, igual que 
en altres institucions i iniciatives de 
la ciutat, ens esforcem per impulsar i 
donar a conèixer una Barcelona molt 
diferent de la que veiem a l’anunci. 
Una ciutat on la identitat i la cultura no 
són tòpics que es donen per suposats 
sinó espais de treball, d’interrogació 
i de negociació constant, sempre 
en procés de construcció; espais 
centrals en la definició d’un projecte 
de ciutat que en cap cas són reduïbles 
a un encadenament de llocs comuns 
a ritme de pop de baixa estofa. 
«Barcelona inspira» asseguren des 
de l’Ajuntament… Diguem que 
davant de coses com aquest anunci 
els barcelonins més aviat sospirem 
profundament.

Les Barcelones en 
extinció 

Volem ocupar-nos en aquest primer 
article de la temporada d’un dels 
temes estrella de les darreres 
setmanes a les pàgines d’actualitat 
local: les protestes dels veïns arran 
dels episodis d’incivisme derivats de 
la proliferació d’apartaments turístics 
il·legals a la Barceloneta. L’augment 
d’inspectors i el reforç de la presència 
policial són dues de les mesures que 
fa uns dies anunciava l’Ajuntament 
per fer front al problema. Al FAD 
celebrem les iniciatives però ens 
sembla que són un pedaç improvisat 
a corre-cuita que no té en compte el 
veritable origen de la problemàtica. 

«Fa falta més autoritat», assegurava 
Antoni Vives, tercer tinent d’alcalde 
de Barcelona. Però no, o no només. 
El que realment fa falta és la revisió 
urgent i en profunditat del model que 
fomenten i promocionen les diverses 
autoritats competents en matèria de 
turisme de la ciutat. Un model que no 
només afecta la Barceloneta sinó que 
també amenaça el teixit comercial, 
associatiu i cultural d’altres barris. Un 
model que, d’altra banda, no només 
té el turisme de borratxera com a únic 
problema sinó que també implica, 
encara que d’una manera diferent, 
altres tipologies de turisme. I és que 
el que està en joc, més enllà de la 
quantitat de guiris que es passegen 
sense samarreta i de la tranquil·litat 
dels veïns, és que aquests darrers 
no acabin convertint-se (com 
advertia una pancarta en una de les 
concentracions que van tenir lloc 
dijous passat) en una espècie en vies 
d’extinció.
 
El que sorprèn és que a l’Ajuntament 
no vegin cap connexió entre els 
esdeveniments de la Barceloneta i la 
modificació del pla d’usos aprovada 
l’any passat per a la zona. Una 
reforma, per cert, que va ignorar les 
esmenes realitzades per les mateixes 

associacions de veïns de Ciutat Vella 
que ara protagonitzen les protestes. 
Algú creu realment que no hi ha cap 
connexió entre la insostenible pressió 
turística de la zona i l’augment de 
les llicències de pisos turístics i de 
les places hoteleres a la perifèria 
del barri? La problemàtica es vol 
presentar ara des de la perspectiva 
de la il·legalitat, però, de fet, són molts 
els aspectes que han de ser analitzats 
i discutits sobre allò que s’ha permès i 
es continua permetent amb l’objectiu 
de garantir l’afluència de turistes 
a Barcelona. La transformació 
de la Barceloneta al llarg de les 
últimes dècades hauria de servir 
per extreure’n algunes conclusions 
i lliçons aplicables al conjunt de 
la ciutat. La crònica del barri de la 
Barceloneta és la d’un esborrament 
històric. Les últimes transformacions 
d’aquest barri, que serveix de porta 
al mar, han estat la desaparició de 
l’escullera i l’edificació del flamant 
Hotel Vela, al qual ara se suma un 
luxós port esportiu per a grans iots. 
Segur que res de tot això no té a 
veure amb la sostinguda expulsió del 
barri de persones i amb la inviabilitat 
de comerços i negocis que formaven 
part de la seva història? No parlem, al 
cap i a la fi, d’un cas gentrificació
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amb majúscules? Entenem que el 
cas de la Barceloneta forma part 
d’un problema ampli, complex i amb 
moltes ramificacions. Per aquest 
motiu ens proposem seguir analitzant, 
al llarg d’aquest curs i des de diversos 
punts de vista, la qüestió del model 
de ciutat i de la proposta de valor que 
s’amaga darrere d’això que se’n diu 
«marca Barcelona». Perquè la cosa 
deixa cua…

Garrotades 
culturals  

L’any passat les biblioteques 
públiques espanyoles demanaven 
als seus usuaris que contestessin 
una enquesta d’allò més sospitosa. 
Després d’una sèrie d’innocents 
preguntes preliminars se’n feien altres 
del tipus: «Quant estaries disposat a 
pagar per aquest o aquell servei?». 
Un any després, el govern central ha 
aprovat una normativa que obliga, no 
pas als usuaris però sí als titulars de 
les biblioteques, a pagar unes taxes 
pels serveis de préstec. Aquesta 
normativa estableix el pagament 
d’un cànon com a «contrapartida 
al perjudici causat als autors per la 

utilització de les seves obres» (sic). 
Curiosa paradoxa. Des del sector 
bibliotecari ja han alçat la veu. 
Denuncien que aquest nou decret 
llei ha estat aprovat a corre-cuita, 
sense negociacions entre les parts i 
sense considerar una llarga llista de 
complexitats tècniques. Expliquen que 
només vetlla pels interessos de les 
societats de gestió i que menysprea 
la funció de les biblioteques com 
a centres de promoció per a la 
cultura i l’educació en un país 
on, cal recordar-ho, els índexs de 
lectura són alarmantment baixos. 
Els responsables de les biblioteques 
manifesten també que any rere any 
veuen reduïts els seus pressupostos 
per a adquisicions (aquestes van 
disminuir en més d’un 43 % entre 
el 2008 i el 2012) i que el nou cànon 
només servirà per empitjorar la seva 
capacitat per proveir-se de contingut 
i prestar els serveis habituals. D’altra 
banda, critiquen que el cànon no tingui 
en compte aquelles obres autoritzades 
per a la seva difusió pública a través 
de fórmules de lliure distribució com el 
copyleft. 

Tot aquest assumpte coincideix amb 
la polèmica al voltant del cànon AEDE, 
més conegut com a «taxa Google». 
Es tracta, bàsicament, d’una reforma 

de la Llei de la propietat intel·lectual, 
aprovada amb nocturnitat pel govern 
a principis d’estiu, que estableix un 
«dret de cita irrenunciable». En altres 
paraules: no importa si l’autor d’una 
web o un blog vol compartir lliurement 
els seus continguts; aquests estaran 
igualment subjectes a aquesta norma 
que pretén gravar amb un cànon 
qualsevol enllaç entre pàgines web. 
Aquesta proposta de mercantilització 
del tràfic d’informació a la xarxa ja 
ha estat denunciada, entre altres 
plataformes, per Wikimedia Espanya, 
una associació compromesa amb la 
defensa i la promoció del coneixement 
lliure a través de projectes com 
Wikipedia. Consideren que la reforma 
és un gravíssim error i que «atempta 
contra la llibertat de lliure distribució 
d’informació». Amb aquesta reforma i 
amb el nou decret llei sobre el préstec 
bibliotecari, l’Administració torna a 
posar de manifest la seva passió pels 
peatges així com la seva completa 
incomprensió sobre què significa 
actualment parlar de coneixement, 
quines són les seves formes de 
circulació i com ha de ser gestionat. 
Després del 21 % d’IVA, el govern 
etziba un parell de noves garrotades 
a la cultura. Deu ser que li importa un 
rave?
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Dissenya-ho com 
puguis

Viatjar amb avió és incòmode. És 
un tema del qual ja ens hem ocupat 
anteriorment, però aquesta vegada 
ens agradaria parlar sobre el paper 
del dissenyador en aquest assumpte. 
Posem-nos en situació: els problemes 
comencen abans d’embarcar, quan 
al control de seguretat de l’aeroport 
ens obliguen a desprendre’ns dels 
nostres objectes i a introduir-los 
a l’escàner dins d’unes safates. 
Deixant de banda l’arbitrarietat 
dels protocols (unes vegades ho 
fem calçats, d’altres descalços…), 
travessem l’arc detector de metalls 
i recollim les safates una mica més 

enllà. Sense taules, ni cadires, ni 
espai per tornar a vestir-nos amb una 
mínima comoditat, aquests indignes 
controls es converteixen en un lloc 
on habitualment s’obliden coses i on, 
de vegades, salten espurnes entre 
els viatgers. Dins l’avió, el problema 
principal és la falta d’espai: tant 
en els minsos seients com en els 
compartiments per a l’equipatge de 
mà.

Fins a quin punt podem culpar el 
disseny de tot això? Des del nostre 
punt de vista, aeroports i avions són 
llocs on el disseny ha estat oblidat o 
on ha entrat en joc massa tard. Els 
controls previs a l’embarcament, 
per exemple, s’han tornat molt 
més exhaustius i llargs arran de 
l’enduriment de les normatives de 
seguretat aèria. Però sembla que 
ningú no ha pensat en la necessitat 
d’adaptar els llocs on es duen a 
terme aquests controls. Dins de 
l’avió, la utilització de nous materials 
per reduir l’amplària dels respatllers 
o una cosa tan simple com la 
recol·locació del compartiment per 
a revistes a l’altura de la vista són 
estratègies de disseny que fan una 
mica més còmode el viatge. Però 
no n’hi ha prou. I és que les opcions 

del dissenyador són poques quan 
se li demana que treballi a partir d’un 
espai i uns estàndards de comoditat 
preestablerts. Els problemes 
persistiran fins que el dissenyador 
no deixi de ser considerat un 
simple «agent formalitzador» i pugui 
participar en la concepció d’allò 
que es vol fabricar. Això és així en el 
sector aeronàutic i en qualsevol altre 
àmbit de la indústria. El problema de 
la incomoditat en els avions, doncs, té 
més a veure amb les característiques 
del producte que venen les empreses 
fabricants d’aeronaus i amb la qualitat 
del servei que estan disposades a 
oferir les aerolínies. En aquest sentit, 
sí que ens sembla de jutjat de guàrdia 
el disseny de cadires plegables 
que, segons han publicat diversos 
mitjans, la companyia Airbus hauria 
patentat a principis d’estiu (per 
veure’n el prototip el lector pot buscar 
US2014159444 (A1) a Google). Creiem 
que, com a clients finals que són, les 
companyies aèries haurien d’haver 
fet públic un comunicat mostrant-se 
contràries a aquesta bestiesa.

L’opacitat de 
l’arquitectura 
«zombi»

Quan es parla o s’escriu sobre l’esclat 
de la bombolla immobiliària gairebé 
sempre es fa en relació amb qüestions 
com la desacceleració de l’economia, 
el descens de l’activitat en el sector de 
la construcció, l’augment en l’índex de 
desocupació, etc. Aquestes són, per 
descomptat, algunes de les seqüeles 
socioeconòmiques més greus i de 
més difícil solució en l’actual escenari 
postbombolla. Però no són les 
úniques. Les cicatrius materials que el 
crac de la construcció ha deixat sobre 
el territori suposen, en si mateixes, un 
greu problema. Escampats per tota 

la geografia, els milers de projectes 
arquitectònics inacabats o abandonats 
ofereixen una imatge postapocalíptica 
que serveix com a recordatori dels 
excessos perpetrats pocs anys enrere. 
Aquesta arquitectura «zombi» es 
contempla, sovint, des de la fascinació 
que, històricament, han sentit els 
artistes per la ruïna i per la suspensió 
del temps que suggereix. Però més 
enllà de la seva capacitat d’evocació 
lírica, la «topografia del lucre», tal com 
l’ha anomenat Julia Schulz-Dornburg, 
porta associada una llarga llista de 
problemàtiques i dificultats reals que 
han de ser afrontades amb urgència i 
de manera sistemàtica. 

En aquest sentit, l’ARQUIN-FAD va 
iniciar l’any passat una sèrie de tres 
edicions del seu programa anual 
Arquinset sota el títol «Paisatges 
contemporanis, llast i/o oportunitat». 
L’objectiu és exposar i discutir 
estratègies per evitar que el territori 
continuï degradant-se i promoure’n 
l’ordenació a partir de principis com la 
protecció del paisatge, la sostenibilitat 
ambiental o l’equitat social. En el marc 
de la segona edició monogràfica de 
l’Arquinset (divendres 24 i dissabte 
25 d’octubre al FAD), s’abordarà el 
primer problema amb què es troben 
els professionals i els col·lectius 

que busquen solucions per afrontar 
la invasió d’aquesta arquitectura 
«zombi». Tal com s’explica a la web 
d’Arquinset, «la falta de dades sobre 
la mesura i la dimensió del conflicte 
territorial i econòmic produït per l’esclat 
de la bombolla immobiliària apunta 
a un cert proteccionisme i evidencia 
l’escassa voluntat de buscar solucions 
i d’actuar amb responsabilitat política 
i empresarial». Amb la voluntat de 
fer front i donar resposta a aquesta 
opacitat d’administracions i empreses, 
els organitzadors de l’Arquinset 
proposen la creació d’una base 
de dades pública i accessible de 
«cadàvers immobiliaris». Arquitectes, 
urbanistes, mediambientalistes, 
periodistes, activistes i tots aquells 
professionals que vulguin col·laborar 
estan convidats a participar en aquest 
projecte col·lectiu de mapatge de 
ruïnes contemporànies. Es tracta d’un 
pas previ imprescindible per començar 
a donar solucions a un conflicte que 
pot convertir-se en part d’una futura 
solució per a altres problemes. I és 
que, té sentit que en un país on les 
persones continuen perdent les seves 
llars hi hagi un nombre inimaginable (i 
de moment inquantificable) de cases 
buides? Més informació a: www.
arquinset.org.
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Obres sublims, 
merda i realitat

«El 98 % dels edificis que es 
construeixen avui en dia són pura 
merda (…) Treballo amb clients que 
respecten l’art de l’arquitectura, així 
que no facin preguntes estúpides». 
Així es va expressar Frank Gehry 
durant una roda de premsa a Oviedo, 
on va anar a recollir el premi Príncep 
d’Astúries de les Arts. La premsa 
ja s’ha fet ressò del desafortunat 
comentari i, en principi, no caldria 
insistir més en l’episodi. Si decidim 
tornar a parlar-ne és només per anar 
més enllà de l’anècdota i fer referència 
a algunes qüestions que, obviant el 
com, es desprenen del que es va 

dir, de qui ho va dir i, també, d’on 
es va dir. Gehry, d’actualitat arran 
del seu edifici, acabat d’inaugurar, 
per a la Fundació Louis Vuitton a 
París, pel seu projecte per a un 
monumental Guggenheim a Abu 
Dhabi i per la gran retrospectiva que 
li dedica el Centre Pompidou, és un 
dels principals representants d’una 
arquitectura multinacional (galàctica 
en terminologia futbolística) guiada 
per formalitzacions espectaculars 
i enormes pressupostos. Els seus 
selectíssims clients mai no escatimen 
(«no s’ha de posar preu als somnis», 
deia fa uns dies el president de 
Louis Vuitton) i, quan s’acaben, les 
seves obres són grandiosament 
fotogèniques. Li agradi o no al 
senyor Gehry, la seva fama i el seu 
reconeixement estan adherits a una 
arquitectura sublim; és a dir, una 
arquitectura que gairebé sempre, i al 
marge de si agrada o no, desborda 
l’escala humana. I és en aquest 
sentit que el seu comentari pren, 
inevitablement, un sentit funest i  
ignominiós.

Si hi ha alguna cosa que l’arquitectura 
ha de recuperar amb urgència és 
precisament una consciència de 
l’escala humana i un reconeixement 

de les veritables exigències i 
problemàtiques constructives 
que reclama l’actual escenari 
socioeconòmic. Respectar «l’art 
de l’arquitectura», fent servir les 
mateixes paraules que Gehry, hauria 
de consistir, en primer lloc, a adonar-
se de la importància i la urgència 
d’aquesta presa de consciència. 
És per aquest motiu que també 
ens sembla pertinent i necessari 
preguntar-nos sobre el perquè 
d’aquest premi. No deu ser que el 
Premi Príncep d’Astúries es premia 
a si mateix guardonant un arquitecte 
estrella que ja no necessita cap altre 
reconeixement? No deu ser que 
premiar el que veritablement tocaria 
premiar en matèria d’arquitectura 
resulta molt menys fotogènic que 
rebre un superarquitecte consagrat 
sobre una catifa vermella? Com a 
institució que premia l’arquitectura 
des de fa més de mig segle, ens 
sembla molt important que aquesta 
sigui entesa com una disciplina 
molt àmplia que va més enllà 
d’allò purament constructiu. Els 
premis d’arquitectura han de poder 
reconèixer accions, projectes i 
iniciatives que operen més enllà 
dels límits tradicionals i evidents 
de la professió. Al seu torn, els 

premis han d’entendre la figura de 
l’arquitecte com la d’un professional 
no exclusivament fàctic sinó amb 
capacitat crítica i narrativa. No han 
transcendit els termes exactes de 
la pregunta que va fer enfadar tant 
Gehry. Fos la que fos, tal vegada seria 
interessant recuperar-la per tornar a 
formular-la amb veu ben alta.
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Es mira però no es 
toca

«Multat amb 90 euros per mirar un 
quadre abandonat al costat d’un 
contenidor». Encara que pugui 
semblar-ho, el titular no és d’El 
Mundo Today sinó d’aquest mateix 
diari en l’edició del 3 de desembre de 
l’any passat. La notícia es publicava 
just després que la síndica de greuges 
de Barcelona donés la raó al ciutadà 
protagonista dels fets, que van 
tenir lloc el 2011. Deixant al marge 
els detalls del cas, el que importa 
aquí són els verbs. I és que, pel que 
sembla, el denunciat va ser disculpat 
perquè es va limitar a mirar el quadre; 
si hagués anat una mica més enllà i 

s’hagués endut el quadre la denúncia 
hauria estat justificada segons l’article 
63.2 D de l’Ordenança sobre l’ús 
de les vies i els espais públics de 
Barcelona (OUVP). Aquest article 
prohibeix i sanciona econòmicament 
«escollir i/o seleccionar residus 
dipositats a la via pública, inclosos 
els que hi ha dins dels contenidors». 
Coincidint amb el dictamen de la 
síndica i amb la publicació de la 
notícia, es va engegar una petició a 
través de la pàgina Change.org per 
retirar la prohibició. Els impulsors 
assenyalen el perjudici social que 
aquesta suposa entre les persones 
(cada vegada més nombroses) per 
a les quals la recollida de materials 
o objectes al carrer és una forma de 
subsistència. També exposen raons 
ecològiques i recorden que entre els 
objectius de l’Agenda 21, assumits 
per l’Ajuntament de Barcelona, hi ha 
el de «reduir la producció de residus i 
fomentar la cultura de la reutilització i 
el reciclatge».

Fa un parell de setmanes Xavier 
Trias enviava un missatge als 
responsables de la petició on 
justificava la normativa i defensava les 
polítiques de l’Ajuntament en matèria 
de reciclatge. La resposta de Trias 

(que també pot llegir-se a la mateixa 
pàgina de Change.org) assenyala la 
importància de garantir la convivència 
a la ciutat i la necessitat de posar 
fi al «tràfic il·legal de residus en un 
circuit d’economia submergida, que 
incentiva els robatoris de materials 
de l’interior dels contenidors». Però, 
tal com recorden els impulsors de la 
petició, aquesta no fa referència al 
que hi ha dins dels contenidors sinó 
als mobles i altres objectes (quadres 
inclosos) que hi ha fora d’aquests. 
El seu reaprofitament, s’explica, 
és molt més eficient que el seu 
reciclatge perquè aquests objectes 
poden prolongar la seva vida i el 
seu valor d’ús. Al FAD compartim 
aquesta reflexió al cent per cent. Tal 
com hem explicat altres vegades, 
el reciclatge és una acció que té 
molt a veure amb els principis que 
regeixen les bones pràctiques en 
matèria de disseny. Reduir un objecte 
plenament funcional o reparable als 
seus components materials equival 
a saltar-se un pas previ que exigeix 
donar un nou ús al moble o objecte en 
si mateix. Si, a més, aquest reciclatge 
«primari» es produeix sense una 
transacció econòmica pel mig, el seu 
valor en termes de sostenibilitat és 
doble. Ens sembla que l’Ajuntament 

no hauria de considerar aquesta 
petició una contrarietat sinó una 
oportunitat per innovar (en el veritable 
sentit de la paraula) i fomentar una 
autèntica convivència entre ciutadans 
que són més que consumidors.
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Anacronisme 
monumental 

Fa un parell de setmanes el regidor de 
Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, 
Jaume Ciurana, expressava la seva 
indignació a través Twitter arran de la 
inauguració a Madrid d’una estàtua 
dedicada a l’almirall Blas de Lezo 
(àlies Mediohombre). La iniciativa 
d’homenatjar Lezo, heroi de la batalla 
de Cartagena d’Índies i capità durant 
el bombardeig de Barcelona entre 
1713 i 1714, ens sembla, efectivament, 
d’allò més inoportuna. El més greu és 
que, en sentit contrari i per a segons 
qui, el moment històric sí que deu 
ser el més apropiat perquè tant el 
rei Joan Carles com l’alcaldessa de 

Madrid van presidir la inauguració del 
monument erigit en honor d’aquest 
«espanyol exemplar» que va destacar 
per la seva «intel·ligència, astúcia i 
valentia» (en paraules d’Ana Botella). 
Ens sembla, en definitiva, que res 
de tot això no és innocent i que 
l’assumpte és greu. Però, al marge 
de les interpretacions de tipus polític 
i de les diferències substancials que 
cadascuna d’aquestes puguin suposar 
en termes de perspectiva històrica, 
volem fixar-nos en aquells aspectes 
del cas que ens incumbeixen com 
a associació dedicada al disseny, a 
l’art, a l’urbanisme i, en definitiva, a 
tot allò que estigui relacionat amb 
l’espai públic i la ciutat. Ens preguntem 
en primer lloc si en un moment com 
l’actual, en el qual el suport de les 
institucions a la creació artística i la 
cultura en general està sota mínims, és 
raonable que l’Ajuntament de Madrid 
decideixi capitalitzar políticament i 
ideològicament una iniciativa com 
aquesta. Ens sembla que no.

Es tracta d’una comprensió del sentit 
i de les funcions de l’art en l’espai 
públic diametralment oposada a la 
nostra. L’any 2011 el FAD organitzava 
a la seva antiga seu de la plaça dels 
Àngels la jornada Repensar l’Art Públic 
(l’enregistrament pot escoltar-se a 

fad.cat/artpublic). Al llarg de quatre 
sessions es va discutir sobre com, 
en el context d’una nova realitat 
política, social, tecnològica i estètica, 
s’ha de repensar urgentment què és 
l’art públic. Dèiem que aquest tipus 
d’art hauria de servir per explorar 
nous marcs de creació i difusió 
amb l’objectiu d’actuar com un 
agent transformador de la societat, 
i convertir-se així en una autèntica 
expressió de l’estat democràtic. Per 
descomptat, res no és més lluny 
de tot això que erigir monuments 
a militars de fa tres segles. Just a 
sota d’on va tenir lloc la jornada fa 
tres anys, el Macba presenta, fins 
al 8 de febrer, «Nonument», una 
interessant exposició col·lectiva en la 
qual 28 artistes proposen una reflexió 
crítica sobre l’actual «revitalització 
de les retòriques monumentals». Els 
monuments, expliquen els comissaris, 
funcionen moltes vegades com si 
fossin jerarquies de volum, imatge i 
significat que s’apropien de l’espai 
col·lectiu i segresten la memòria social. 
Ens sembla que el que correspon en 
aquests moments és entendre l’art 
públic des de plantejaments com 
aquests. I és justament en aquest 
sentit que l’estàtua de Blas de Lezo 
ens sembla un anacronisme (mai més 
ben dit) monumental.

Veïnatge i conflicte

El conflicte és consubstancial a tot 
tipus de col·lectiu o d’activitat. Tant 
fa la mida o el tipus de grup humà: 
l’acord ideal i definitiu, aquell que 
satisfà a tots igual durant un llarg 
espai de temps, no és res més que 
aquella antiga utopia sobre la qual 
la filosofia política s’interroga des 
de fa segles. El conflicte és una 
manifestació de poder que molt sovint 
deriva d’una disputa relacionada amb 
la possibilitat de disposar o d’accedir 
a un espai determinat. I encara que 
la guerra representa la màxima 
expressió del conflicte, aquest també 
existeix a escales molt menors, com 
la que correspon, per exemple, a 
un edifici col·lectiu d’habitatges o 

qualsevol comunitat de veïns. Que 
potser no és el conflicte veïnal un dels 
més antics de la història? I el veí del 
costat, no representa en pràcticament 
qualsevol simbologia tradicional un 
antagonista en potència? El veïnatge 
ha estat, és i serà una font constant 
de conflictes que en alguns casos 
poden arribar a adquirir dimensions 
gairebé bèl·liques. I la reclamació d’un 
espai o la discussió sobre la seva 
gestió es troba, de nou, en l’origen de 
la gran majoria de baralles entre veïns.

El més problemàtic de tots els espais 
és, per descomptat, el col·lectiu: 
aquell que pertany a tots i a ningú; 
aquell que transita entre l’àmbit públic 
i el privat. On comença i on acaba 
aquest espai compartit? Quins són els 
seus usos? Com es negocien? Quin 
és el grau de llibertat que permet a 
cadascun dels seus usuaris? Com es 
reparteix i es normativitza? I, el més 
important per al que aquí ens ocupa, 
quin és el paper de l’arquitectura 
i del disseny en les disputes que 
tenen lloc a l’espai col·lectiu? Són 
alguns dels interrogants que els 
Premis Habitàcola, convocats 
per ARQUIN-FAD, plantegen en 
la seva vint-i-setena edició. Els 
participants hauran de plantejar els 

seus projectes no a partir d’un espai 
imaginari sinó d’un que existeixi de 
veritat i on el conflicte es manifesti 
de facto. És a partir d’aquest treball 
en un espai i un context reals que 
els premis volen contribuir, un any 
més, al foment d’una arquitectura 
també real; una arquitectura capaç 
d’admetre l’existència del conflicte 
i d’atendre les problemàtiques i les 
necessitats de la societat i la ciutat 
contemporània. Entendre el conflicte 
entre veïns i plantejar propostes 
d’intervenció o d’acció arquitectònica 
que els apoderin i que contribueixin a 
la seva autoorganització pot servir per 
assenyalar el camí que cal seguir en 
una escala major. Més informació a 
www.habitacola.org.
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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

Adobe
www.adobe.com/es/
Empresa col·laboradora del FAD

Agència EFE
www.efe.com
ÀNGEL DEL FAD

Aguadé Clos, Jordi
A-FAD

Aguiar, Diogo
ARQUIN-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, Pep
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-cienfuegos.com
ADI-FAD

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

Alzamora Figueras-Dotti, Mahala
MODA-FAD

Amat Ferré, Ferran
ADI-FAD

Amiel, Haris
www.psycle.com
ADG-FAD
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Amor Aguilera, Josep
www.microarquitectura.com
ADI-FAD

Amorós Guarro, Matías
aicmes.com
ADG-FAD

Andrés Fantoba, Pol
www.ludic.pro
ADI-FAD

Andreu García, Julio
www.aened.com
ADG-FAD

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

Antoli Gonzalez, Nuria
www.shifting.es; 
www.nuriaantoli.es; 
www.artshiftingfestival.com
ADG-FAD

Antones Grau, Jordi
ADI-FAD

Antonijuan Biosca, Jordi
www.flocbcn.es
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
paellashowroom.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

Arlex
www.arlex.es
ADI-FAD

Armengol Abril, Emili
FAD

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

Arnau Rius, Montserrat
ARQUIN-FAD

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

Arranz, Fèlix
ARQUIN-FAD

Artemide, SA
www.artemide.com
Soci protector del FAD

Artola, Yolanda
ADG-FAD

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

AURA
www.aura.es 
Promotora Oficial

Ayguadé Sandrós, Lluís
www.h2oci.com
ADG-FAD

Aymamí Canut, Clàudia
A-FAD

Aymar Terricabras, Mari Carmen
www.guiacreativity.com
FAD

Ayuso Sanchis, Daniel
www.clasebcn.com
ADG-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

Baeza Argüello, Saúl
ADI-FAD

Bagà, Josep
www.josepbaga.com
ADG-FAD

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

Baldó Lavilla, Begoña
FAD

Baldó, Carles
www.carlesbaldoduran.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 Martínez de la Torre, 
Isabel
A-FAD
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Barber, Benjamin James
www.achos.es
ADG-FAD

Barberà Sampietro, Miquel
A-FAD

Barnils, Rosma
ARQUIN-FAD

Bartolomé Madaula, Carles
ADG-FAD

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

BASF CCE
www.basf-cc.es
Promotora Oficial
Empresa col·laboradora 
d'ARQUIN-FAD

Basi Moré, Isabel
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

Berenguer, Nieves
ADG-FAD

Bergeret Garcia, Carol
www.tallerdeideas.info
A-FAD

Bergeron, Valérie
ADI-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

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

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

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

Bustos Duatis, Pablo
www.bustper.es
ADI-FAD

C

Caballero, Daniel
www.xli.net
ADG-FAD

Cadena Bartrán, Teresa
FAD

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

Calvet Frontado, Paola
ADI-FAD

Camacho Rodríguez, Elena
www.elenacamacho.com
A-FAD

Campaña Arjona, José María
ADG-FAD

Camper
www.camper.com
ADI-FAD

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

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

Camprubí Piñol, Ester
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

Caro Moreno, Marta
www.martacaro.net
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

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

Cayuela Martínez, Eulàlia
www.elicayuela.com
ARQUIN-FAD

Cdmon
www.cdmon.com
Empresa col·laboradora del FAD

Cerdà, Pilar
www.pilarcerda.net
A-FAD

Cerqueda Díez, Cristina
www.onevintage.es
A-FAD

Cervezas Moritz
www.moritz.cat
Promotora Oficial
Empresa col·laboradora del FAD i 
del MODAFAD
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Chacón Ávila, Esther
esterchacon.blogspot.com
A-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 
d’Edificació de 
www.apabcn.es
ARQUIN-FAD

Coma i Barbat, Eulàlia
ADG-FAD

Comellas Rojas, Glòria
ADG-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

Cubillas Rabinat, Marc
ADG-FAD

Cuevas Pareras, Joan
ARQUIN-FAD

Cuevas, Laia
www.laiacuevasgonzalo.com
ADG-FAD

Cumella i Vendrell, Toni
A-FAD

D

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

De la Cruz, Olga
www.bbcrdisseny.com

ARQUIN-FAD

De Moragas i Spà, Antoni
ARQUIN-FAD

De Oleza Roncal, Jaume
www.controller.cat
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

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

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

Donaldson, Max
www.smallbackroom.es
ADG-FAD

Duch i Provensal, Gerard-Joan
A-FAD

Duch, Eduard
www.atipus.com
ADG-FAD

Duchamp, Aimée
www.lawebdelatelier.com
ADG-FAD

Duran de Grau, Pere
ADG-FAD

Duran Muntadas, Montserrat
www.montserratduranmuntadas.com
A-FAD, MODA-FAD
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Duran Pawlowsky, Iegor
www.iegor.works
ADI-FAD

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

E

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

Elizalde Cuecas, Adrian
www.adrianelizalde.com
ARQUIN-FAD

Esclapez, Manuel
ADG-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 i Disseny de Reus
ARQUIN-FAD

Escola d’Art i Disseny de 
Tarragona  (Diputació deTarragona)
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 la Industrial
www.bcn.es/artdeltreball
A-FAD

Escola d’Art Municipal Leandre 
Cristòfol
http://escoladart.paeria.cat/
ADG-FAD

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

Escola de Disseny, Tecnologia i 
Comunicació Digital - Seeway
www.seeway,net
ADG-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

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

F

Fa i Ribas, Joaquim
FAD

Fabra Ferrer, Marc
www.ludic.pro
ADI-FAD

Facto Estrategia y Marketing
ÀNGEL DEL FAD

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

Falguera i Llor, Anna 
ADI-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

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

Fernández Álvarez, María
www.fandangoandco.com
ADG-FAD

Fernández Camps, Àlex
www.alexfernandezcamps.com
ADI-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

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.folchstudio.com
ADG-FAD

Font i Sans, Ramon
A-FAD
Foraster Mariscal, Toño
ARQUIN-FAD

Frei, Petra
www.trozo-x-trozo.es
A-FAD

Freixes i Melero, Daniel
ARQUIN-FAD

Fritz, Julia
www.fritzandwood.com
A-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, Elisabeth
ARQUIN-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://karakter.es/
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

Giordano, Miriam
www.laboh.net
ADI-FAD

Gira by Smartclick
ARQUIN-FAD

Giralt-Miracle, Daniel
ADI-FAD

Giró i Gili, Santi
www.produccionslaietana.net
ADI-FAD, ARQUIN-FAD

Gironès Penades, J. Ignacio
ADG-FAD

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

González Carranza-Waite, Luciana
ADG-FAD

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

González Pérez, Primitivo
ARQUIN-FAD

González, Carlitos
www.carlitosypatricia.com
ADG-FAD

Goñi Fernández, Raúl
www.goni-studio.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

Gregorio Salas, José Alberto
www.neuronalic.com
ADG-FAD

Grosse, Nora
www.noragrosse.com
ADG-FAD

Guarro Roig, Laia
laiaguarro.com
ADG-FAD

Güell i Guix, Xavier
ARQUIN-FAD

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

Guillem Bordetas, Maite
ADI-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

Hernaiz Quinto, Emili
www.facebook.com/emilihernaiz
A-FAD

Hernández i Cros, Josep Emili
ARQUIN-FAD

Hernando Canals, Vega
MODA-FAD

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

Hotel Novotel Barcelona City
http://www.novotel.com/es/hotel-
5560-novotel-barcelona-city/index.
shtml
Empresa col·laboradora del 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
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Istituto Europeo di Design, SL
www.iedbcn.com
ADI-FAD, MODA-FAD

J

Jansana, Imma
ARQUIN-FAD

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

Jori, Ferran
ARQUIN-FAD

Jori Armengol & Asociados
www.joriarmengol.com

Empresa col·laboradora del FAD

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

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

K

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

Kuhn, Harri
www.mischen-berlin.es
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

Larrumbide Sarabia, Rocio
ADG-FAD

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

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

Lemus i Tomàs, Carmen
MODA-FAD

Ligos Masafrets, Marc
www.marcligos.com
ADI-FAD

Llaberia Beorlegui, Raquel
ADI-FAD

Llàcer Macau, Anna
ADG-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

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.isabellopezvilalta.com
ARQUIN-FAD

López Mut, Francisco
ADG-FAD

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

López Vallina, Gustavo
ADG-FAD

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

M

Macau i Serra, Roser
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

Manero Mesones, Feli
www.felimanero.es
A-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
http://www.vicencmarco.com/
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ADG-FAD
Marfà Castán, Ricard
ADG-FAD

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 i Viura, Gemma
ADG-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 Sánchez, Meritxell
ADG-FAD

Mayà Agustí, Sergi
www.lanevateria.cat
ADG-FAD

Medina Barradas, Pepi
www.pepimedina.com
A-FAD

Medina i Vilalta, Carles A.
www.medinavilalta.com
ADG-FAD

Mejías Torres, Òscar
ADG-FAD

Melechón i Vidal, Francesc
ADI-FAD

Melet i Monzón, Ricard
http://esdap.cat
ADI-FAD

Mendizábal Carredano, Álvaro
www.outinup.com
ADG-FAD

Mercado Segoviano, José Luis
ARQUIN-FAD

Merck Farma y Química, SA
www.merck.es
Empresa protectora del FAD

Merck Chemicals and Life 
Science, S.A.U.
www.merckgroup.com

Merck Millipore
www.merckmillipore.com
Empresa protectora del FAD

Mestres Angla, Jordi
ADG-FAD

Micenmacher, Mich
www.micenmacher.com
ADG-FAD

Milá Mencos, Jose M.
ADI-FAD

Milà Sagnier, Miguel
ADI-FAD, 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

Montero Torres, Francesc
ADI-FAD

Montiel Latre, Oliver
www.bold.bz
ADG-FAD

Montlleó Font, Marcel
MODA-FAD

Montmany i Madurell, Marta
ADI-FAD

Montull, Mario
ADI-FAD
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Mora Gramunt, Gabriel
ARQUIN-FAD

Mora Pifarré, Francesc Xavier
www.studiobagdisseny.com
ADI-FAD

Morales Checa, Daniel
www.moruba.es
ADG-FAD

Morató i Agustí, Ignasi
www.estudimorato.com
ADI-FAD

Morató i Simó, Anna
A-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-FAD, 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
http://bcndesign.narotzky.com
ADI-FAD

Navarro Barba, Víctor
www.navarroestudi.com

ADG-FAD

Navarro Jiménez, Gema
ADG-FAD

Navarro Ortiz, Carmen
ADG-FAD

Novell Ferrando, Josep
www.novell.cat
ADI-FAD

Novelo, Leonardo
www.inputmap.com
ARQUIN-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

Ortí Ballester, Paco
www.pacoorti.com
A-FAD

Ossa Altzibar, Imanol
www.imanolossa.com
A-FAD

P

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

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

Parramon Costa, Marina
ADI-FAD

Pasamontes Bufi, Pilar
MODA-FAD

Pascual Esteve, Xavier
ARQUIN-FAD

Pascual i Puig, Elena
ARQUIN-FAD

Pau i Corominas, Lluís
www.mbmarquitectes.cat
ARQUIN-FAD

Payés i Nadal, Pere
ADI-FAD

Pedro Ferrer, Javier 
ADI-FAD

Pedrós de Oliveira, Armand
www.apod-design.com
ADG-FAD

Peinado Alós, Marta
ARQUIN-FAD
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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

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

Pinyol Cort, Antoni
www.antonipinyol.com
ADG-FAD

Piñol i Torrent, Francesca
A-FAD

Piñol Pinell, Montserrat
A-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

Pla Illa, Patricia
www.patriciapla.com
A-FAD

Plaja i Miró, Salvi
ADI-FAD

Playà Faus, Mireia
MODA-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

Pradera Gallego, Maria
www.yinsenstudio.com
ADG-FAD

Prat Valcárcel, Anna
www.annaprat.es
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-FA
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

Pujol-Soliano, Cristina
www.barcelonaindesign.com
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
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ADG-FAD

Ramos Carrascosa, Diego
www.diegoramos.es
ADI-FAD

Ratera Vives, Mònica
www.monicaratera.com
A-FAD

Raya García, Daniel
MODA-FAD

Regàs i Pagès, Georgina
A-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

Rezaei, Behnaz
www.parselona.com
MODA-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

Ricard, Olivia
www.barcelonaindesign.com
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

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

Rodríguez Grau, Sònia

www.oxigen.es
ADG-FAD

Rodriguez Otero, Ana
A-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

Romeo Siems, Georgina
ADG-ARQUIN-FAD

Romero Parés, Marc
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

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-cloud9.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
Russo, Arianna
www.blowawish.com
A-FAD

Rybaczek, Piotr
www.labasilicagaleria.com
A-FAD

S

Sacases Guàrdia, Marc
ADG-FAD

Sagarra i Trias, Anna
ARQUIN-FAD
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Sais Peláez, Mireia
www.senyorestudi.com
ADG-FAD

Saiz Anton, Lluís
www.grupidea.com
ARQUIN-FAD

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 Ortiz de Galisteo, Jorge
www.jsog.net
ADG-FAD

Sánchez Pablos, Vicente
ADI-FAD
Sanfeliu, Jofre
www.artofmany.com
ADG-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

Schiavon, Gabriele
www.lagranjadesign.com
ADI-FAD

Schloupt, Hansel
www.schloupt.com
ADI-FAD

Schulz-Dornburg, Julia
ARQUIN-FAD

Segarra, Toni
ADG-FAD

Sellex
www.sellex.es
ADI-FAD

Senén Gilabert, Genís
ADI-FAD

Serra Amengual, Pere
www.pereserra.net
ARQUIN-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 Baez, Francisca
franciscaserranobaez.wordpress.
com
A-FAD

Serrano Regol, Ivan
www.ivoserrano.com
ADG-FAD

Servei Estació
www.premisvoila.com
ADI-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

Soldevila Tenas, Esther
www.incatmoda.com
MODA-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

T

Taberner Gómez-Ferrer, Javier
www.javiertaberner.com
ADI-FAD

Tagliabue, Benedetta
www.mirallestagliabue.com
ARQUIN-FAD

Taller Perill
www.tallerperill.com
A-FAD

Tàpias i Simó, Anton
ADG-FAD

Tartera Ramón, David
www.davidtr.com
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ADG-FAD

Technal - Hydro Building Systems 
Southwest SLU
www.technal.es
ARQUIN-FAD

Tejada Ríos, Clàudia
ADG-FAD

Televisió de Catalunya
www.tv3.cat
ÀNGEL DEL FAD

Terradas i Muntanyola, Esteve
ARQUIN-FAD

Terradas i Muntanyola, Robert
ARQUIN-FAD

Terrón Cusí, Manel
www.factoriaanuncis.com
ADG-FAD

Teruel i Samsó, Josep Joan
ADI-FAD

To Hernández, Jaume
www.tojay.net
A-FAD

Tonies, Iris
www.estudionomada.com

A-FAD

Torán Toledo, Ingrid
www.blouandrooi.com
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 Domingo, Francesc
www.tortosajoiers,com
A-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

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.urbes21.com
ADI-FAD

Uroz, Chu
MODA-FAD

V

Val Miró, Marina
www.marinaval.com
A-FAD

Vall Angulo, Savina
www.sabinavall.carbonmade.com
A-FAD

Vallano, Noelia
ADI-FAD

Vallhonrat i Nicolau, Miquel
ADI-FAD

Valls Alecha, Antoni
ARQUIN-FAD

Vargas Ortiz, Rafael
ARQUIN-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

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
ARQUIN-FAD

Vicens Mesquida, Marc
ADI-FAD

Vidal i Redondo, Eugènia
www.eugeniavidal.com
ADG-FAD

Vidal Pla, Miquel

ARQUIN-FAD

Vidal Riera, Clara
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

Vila Mas, Daniel
www.nahtrang.com
ADI-FAD

Vila Punzano, Núria
www.nuriavila.net
ADG-FAD

Vilalta Pujol, Ramon
www.rcrarquitectes.es
ARQUIN-FAD

Vilarrasa de Salsas, Francesca
ARQUIN-FAD
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Vilasís Fdez. Capalleja, Andreu
A-FAD

Villa Martínez, Carme
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

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 i administració:
Ester Camprubí
socis@fad.cat
administracio@fad.cat
info@fad.cat

Relacions externes i patrocini:
Gemma Esteban
gesteban@fad.cat

Comunicació:
Cristina Gosálvez
cgosalvez@fad.cat 
Carme Gómez
fadnews@fad.cat

Web:
Jesús Noè
web@fad.cat

Disseny gràfic:
Adrián Martínez
amartinez@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)
Ainhoa Pastor
fad@fad.cat / activities@materfad.
com
Judit González
jgonzalez@fad.cat
Iván Rodríguez
irodriguez@fad.cat

Xarxes d’Opinió
Marc Trias
xarxes@fad.cat

FADfest:
Sol Polo
spolo@fad.cat

City to City Barcelona FAD Award
citytocity@fad.cat 

Design Beats
Sol Polo
designbeats@fad.cat

Manteniment:
Joan Ramon Ibarz
manteniment@fad.cat
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Personal de les 
associacions

ADI-FAD
Secretaria
Paola Calvet
Tai Sans
www.adifad.org 
adi@adifad.org

ADG-FAD
Secretaria
Romina Jaimovich
Clara Salvador
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)
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
Mercè Segú
Maytee Rodríguez
www.adcecreative.org 
merce@adceurope.org
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Crèdits
Coordinació:
Cristina Gosálvez

Redacció de textos:
Zaida Violan
Arnau Horta
Cristina Gosálvez

Disseny:
Adrián Martínez
Brenda Alós

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:


