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Sprint final

L’any passat, començàvem aquest text
dient que tot just ens quedava un any
per assolir tot allò que ens havíem
proposat com a junta. I enguany l’hem
d’iniciar explicant els motius pels quals
hem demanat als socis confiança per
l’allargament del mandat de la junta uns
mesos més.
A l’inici del mandat, ara farà quatre anys,
ens marcàvem 3 objectius:

1. Un FAD sanejat econòmicament.
2. Un FAD unit internament.
3. Un FAD obert i de referència per
la seva activitat.
Han estat quatre anys intensos treballant
per aconseguir aquests tres objectius. El
primer, el sanejament econòmic, el podem donar per assolit. Prova d’això són
els números, que per segon any consecutiu hem tancat en verd.
Ens els objectius d’assolir un FAD unit
internament d’una banda, i obert i de
referència per la seva activitat, de l’altra,
hem fet molts avenços, però ens han

quedat accions pendents de consolidar.
La decisió de demanar aquesta pròrroga
d’uns mesos és, precisament, per aconseguir-ho.
El primer dels projectes que volem
consolidar és el Transfad, el projecte
que ha vehiculat totes les accions per
aconseguir un FAD unit internament.
Bàsicament el Transfad ha consistit en
la reestructuració organitzativa creant
dinàmiques de treball per actuar tots a
una, FAD i associacions.
A nivell polític, els objectius del Transfad els hem assolit. Hem consolidat el
treball en forma de comissions temàtiques transversals participades per tots.
I la junta directiva mensual amb els
presidents de totes les associacions s’ha
consolidat com l’òrgan on es prenen les
decisions estratègiques de la institució.
En aquest sentit, podríem dir que la culminació política del Transfad ha estat la
modificació de l’article 18 dels estatuts.
Aquesta modificació permet des del mes
de març de 2018 que els vicepresidents
de les associacions s’incorporin amb
veu i vot acompanyant els presidents a
la junta directiva del FAD. A més a més,

els altres membres de les juntes de les
associacions també hi poden participar
amb veu però sense vot.
A nivell executiu però, el Transfad no
està consolidat. Estem en ple desplegament de les mesures organitzatives
per àrees i processos que ens han de
permetre ser més operatius i eficients.
Ja està funcionant l’àrea administrativa
i comptable conjunta però hi ha àrees
tan importants com la comunicació i
projectes que encara s’estan treballant.
L’altre projecte que volem consolidar els
pròxims mesos té a veure amb l’objectiu d’aconseguir que el FAD sigui una
institució oberta i de referència per
la seva activitat.
Com sabeu, fins ara, hi ha hagut a la
ciutat dos grans esdeveniments de
referència del disseny a Barcelona: el
FADfest, organitzat pel FAD i la Barcelona Design Week organitzada pel BCD.
L’actual junta, ens havíem proposat des
del primer dia i pensant en el bé del
sector i la ciutat, sumar forces amb el
BCD al voltant d’un sol esdeveniment. I
la nostra aposta en aquest sentit era per
la marca Barcelona Design Week.

Després de quatre anys, entre els dies 5 i
14 de juny, el FAD i el BCD coorganitzarem per primera vegada junts la Barcelona Design Week. I ho farem amb la
col·laboració del Museu del Disseny i la
implicació de l’Ajuntament de Barcelona com a promotor principal. L’objectiu
d’aquesta aliança és fer créixer l’esdeveniment, posicionar la Week com un gran
esdeveniment de ciutat i consolidar-la
en el top internacional d’esdeveniments
sobre disseny.
Explicats els motius de l’allargament del
mandat de la junta per uns mesos, volem
continuar compartint amb vosaltres dues
bones notícies:
La primera és que tenim una nova web.
La presentació l’hem volgut fer coincidir amb l’assemblea de socis i ens fa
especial il·lusió compartir-la amb vosaltres perquè era realment l’assignatura
pendent en l’àmbit de la comunicació.
La segona bona notícia és el renaixement al FAD d’una nova associació
dedicada a la Moda. Aquesta notícia ens
alegra molt i ens fa especialment feliços
per l’empenta, energia i creativitat que
desprenen els membres de la seva junta,
que ja han inaugurat una exposició,
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“The shopping talent”, que es podrà
visitar al vestíbul de la planta baixa del
Disseny Hub Barcelona i posteriorment
a l’Eix Comercial Glòries.
Per altra banda, volem destacar alguns
avenços que hem desenvolupat al llarg
dels darrers dos anys, arran dels resultats
de l’enquesta que us vàrem convidar
a realitzar, on us demanàvem la vostra
visió del FAD i què creieu que havia de
fer. Hem fet l’exercici de revisar les respostes i contraposar-ho amb el que hem
fet. El resultat ens ha gratificat perquè
creiem que vàrem processar les vostres
demandes i hem donat sortida a alguna
d’elles. Aquests són alguns exemples:
· Ens demanàveu més avantatges i hem
ampliat el llistat d’empreses que fan
descompte o donen avantatges als socis,
accentuant l’avantatge a favor del soci
en els preus d’accés a activitats i serveis.
· El 40% dels socis ens demanàveu quotes més baixes i les hem baixat totes,
incorporant la quota Talent, a un preu
especialment baix per als més joves.
· El 28 % dels socis ens demanàveu
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més visibilitat i hem incorporat en els
diferents canals de comunicació espais
en aquest sentit com “El Soci de la
setmana” o les noves incorporacions de
socis al FADnews.
· També ens demanàveu més interacció
entre associacions i disciplines, i en
aquest sentit, precisament el Transfad
persegueix aquest objectiu.
· El 28% dels socis ens dèieu que no
sabíeu què feia el FAD ni per a què
serveix i hem fet diferents accions
per revertir aquesta percepció, com
la publicació d’un fulletó que explica
qui som i què fem alhora que serveix
per aconseguir nous associats. També la
nova web és una acció en aquest sentit
d’explicar-nos millor.

als millors atletes de la professió. Perquè
el FAD és una gran institució i sobretot
un gran instrument per fer realitat allò
que creiem que podem aportar des de
les professions que representem a favor
del progrés.
I acabem convidant-vos a continuar
fullejant aquesta Memòria d’activitats,
on trobareu un resum de tot el que s’ha
fet al llarg del 2017. També hem inclòs
un recull de tots els articles de “La
mosca del FAD” que hem publicat a La
Vanguardia durant el darrer any, així com
un complet directori de socis.
Junta del FAD
Abril de 2018

Finalment volem fer una crida. Després
de l’estiu es convocaran eleccions a la
Junta Directiva del FAD i us volem
demanar a tots els socis i sòcies que
tingueu energia i passió pel disseny,
l’arquitectura i les arts, a presentar-vos o
animar a d’altres que ho facin. Nosaltres
estem el ple sprint final, però quan arribem a la meta volem passar el testimoni
9
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Què és el FAD?

El FAD (Foment de les Arts i del Disseny) és una associació sense ànim de
lucre de professionals i empreses vinculades al disseny.
Creiem que el disseny pot millorar la
vida de les persones. Per això dediquem
els nostres recursos a promoure la cultura creativa, a donar suport a les noves
generacions i a estimular l’excel•lència
en el disseny de producte, l’arquitectura,
la moda, el disseny gràfic, la comunicació visual, l’artesania i les arts en general.
Dins el FAD conviuen cinc associacions
de les diferents disciplines creatives i un
centre de materials:
Associació de Disseny Industrial
adg-fad Associació de Directors d’Art i
Dissenyadors Gràfics
arquin-fad Associació Interdisciplinària
del Disseny de l’Espai
a-fad Associació d’Artistes i Artesans
moda-fad Associació per al Foment
de la Moda
materfad Centre de materials de
Barcelona
adi-fad

A més, el FAD acull a les seves oficines
la seu de l’Art Directors Club of Europe
(ADCE).

Junta directiva
del FAD

Una gran comunitat de professionals
El 1903 un grup d’artesans i arquitectes,
inquiets per les conseqüències de la industrialització, van fundar el FAD. Avui som
més de mil professionals i empreses els
que continuem la seva tasca amb idèntica
passió.
Som una gran comunitat creativa que
traspassa les fronteres entre les diferents
disciplines professionals, un gran camp de
conreu d’idees i activitat cultural.
Busquem i promocionem l’excel•lència a
través de l’organització de premis, alguns
de gran prestigi i més de cinquanta anys
d’història, referència indispensable per als
professionals de les diferents disciplines
del disseny.També organitzem premis per
a estudiants de disseny, arquitectura i art,
que any rere any serveixen de trampolí a
les noves generacions de professionals.
Som coorganitzadors de la Barcelona
Design Week, juntament amb el BCD,
amb activitats adreçades tant al públic
professional com a la ciutadania. Així
mateix, organitzem projectes de suport als
dissenyadors i artesans independents amb
vocació comercial, com el Design Market.

Treballem plegats per intercanviar coneixements i oferir solucions als reptes
de la nostra societat —aportant respostes
des del disseny en el sentit més ampli— a
través de projectes com l’Assaig General,
una activitat que cada any posa a prova
la ciutadania en alguna temàtica que ens
preocupa com a societat.

Presidenta: Elena Marquina Testor
“Nani Marquina”
Vicepresident: Ana Bassat
Secretari general: Xavier Bas Basle
Tresorer: Gerard Piera
Vocals: Maite Felices Pérez
Ferran Figuerola Servitje

Disseny Hub Barcelona
La nostra seu i epicentre de les nostres
activitats és el Disseny Hub Barcelona, el
punt de trobada del disseny a la ciutat, seu
també del Museu del Disseny de Barcelona i el BCD.

Gabriele Schiavon
José M. Milá Mencos
Curro Claret i Martí
Carmen Ribas Seix
Tomeu Ramis Frontera
Marta Garcia-Orte
Olivia Ricard
Miguel Ángel Aguiló
Vocal A-FAD: Victoria Rabal
Vocal ADG-FAD: Daniel Ayuso
Vocal ADI FAD: Salvi Plaja
Vocal ARQUIN-FAD: Silvia Farriol
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A-FAD
Associació d’Artistes i
Artesans del FAD
L’A-FAD reivindica l’art i l’artesania
com a cruïlla, com a debat: artistes i
artesans que junts s’interroguen i junts
proposen.
Ens atribuïm la responsabilitat d’increpar i dinamitzar la relació entre la mà i
la ment.
Des de l’A-FAD creiem que la matèria
és substancial per entendre la nostra
posició en el món com a dissenyadors,
artistes, artesans i usuaris.
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 d’aleshores, fa
una aposta pionera i valenta pel disseny i
la indústria.

El nostre deure també és atendre les
noves artesanies que sorgeixen com
a resposta a nous models de creació i
dinamitzar el coneixement que neix a
partir dels materials i les seves propietats.
Junta directiva del FAD
Presidenta: Victòria Rabal Merola
Vicepresidenta: Alícia Rosselló
Secretària: Pamela Pérez
Tresorer: Joan Piera
Vocals:
Carme Rubio
Ximena Pérez
Teresa Rosa Aguayo
Laia Adsuara
Cristina Noguer

Avui a l’A-FAD continuem amb entusiasme la feina de suport a la comunitat
artística i artesana des d’una perspectiva
transversal en la qual l’art, l’artesania i
la joieria contemporània comparteixen
espai i diàleg.
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ADG-FAD
Associació de Directors
d’Art i Dissenyadors
Gràfics del FAD
A l’ADG-FAD oferim entusiasme,
compromís i acció pel disseny gràfic i la
comunicació visual.
Ens mou el disseny que és útil, la bellesa que roman, la comunicació que fa
pensar, el diàleg que enriqueix.Volem
compartir espai i temps, parlar, debatre,
reconèixer-nos, estar a prop, construir
complicitats i créixer junts.
Treballem pels nostres professionals, el
seu prestigi i promoció, la millora de
les seves condicions de treball i les seves
oportunitats de relació.
Ens interessa entendre com des del
disseny i la comunicació podem servir,
transformar i millorar la vida de les
persones.

Junta directiva de l’ADG-FAD
President: Daniel Ayuso
Vicepresidents: Ainhoa Nagore
i Esteve Travesset
Secretari: Samuel López
Tresorera: Olga Pérez
Vocals:
Albert Romagosa
Anna Solsona
Alejandro Masferrer
Raquel Pelta
Pere Esteve
Eva Vesikansa

Ens enorgullim del que van fer els
nostres predecessors: ens fascina el seu
treball i la responsabilitat de seguir la
seva petja. I ens estimulen els que venen,
el suport als estudiants i la confiança en
el futur.
Som membres de l’Art Directors Club
of Europe (ADCE), amb seu a les nostres oficines i projecció internacional.
13
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ADI-FAD
Associació de
Disseny Industrial
del FAD
A l’ADI-FAD som apassionats del disseny de producte i els interlocutors de la
comunitat de professionals, estudiants i
empreses que estimen aquesta disciplina.
Vetllem pel bon disseny i busquem la
millora del nostre entorn material per al
benestar de les persones i l’equilibri amb
la natura. Ens creiem la nostra missió:
estendre entre la societat la importància
de la nostra professió.
El 1960, quan amb prou feines se sentia
parlar de disseny a Espanya, va començar
el nostre trajecte. Des de llavors, l’ADIFAD treballa ininterrompudament
per l’excel•lència en les pràctiques del
disseny de producte i per la difusió de la
cultura del disseny.

reconeguts del disseny espanyol de la
història recent.
Des de 1976 premiem els millors projectes de final de carrera en l’àmbit del
disseny industrial amb les Medalles ADI.
El 2016 vam llançar la primera convocatòria dels premis ADI Cultura. Avui,
els tres guardons estan reunits sota el
concepte Premis ADI.
ADI-FAD és l’associació de referència
del disseny de producte a Espanya i és
membre de ple dret de l’International
Council of Societies of Industrial Design (ICSID) des de 1961.

Junta directiva de l’ADI-FAD
Presidenta: Salvi Plaja
Vicepresident: Raffaella Perrone
Secretari: Miriam Giordano
Tresorer: Mercè Rovira
Vocals:
Gràcia Cardona
Beatriz Mas
Gerard Arqué
Stefano Colli
Dani Vila
Guillem Ferran
Raül Garcia
Genís Senén

A l’ADI-FAD creiem en la cultura
del projecte basada en les persones i
fomentem el disseny com a instrument
obert de creació d’idees, amb capacitat de generar riquesa social, cultural i
empresarial.
Som activistes a la recerca de l’excel•lència. Des de 1961 organitzem els
Premis Delta de disseny industrial, pels
quals han passat els productes més
14
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ARQUIN-FAD
Associació Interdisciplinària
de Disseny de l’Espai del FAD
A ARQUIN-FAD treballem per
transmetre a la societat una consciència
crítica respecte de l’hàbitat i l’entorn
paisatgístic, urbà i arquitectònic en què
vivim.
ARQUIN-FAD és un lloc de reflexió
i de síntesi sobre fenòmens i activitats
lligats a la projecció i la transformació
de l’espai interior, urbà i territorial.
Organitzem debats multidisciplinaris on
conflueixen les experiències i reflexions
d’arquitectes, interioristes, enginyers,
paisatgistes, aparadoristes, escenògrafs,
il•luminadors, historiadors i teòrics, tant
professionals com estudiants.
Som els successors d’aquells que el 1958
es van atrevir a organitzar els primers
Premis FAD d’Arquitectura buscant
l’avantguarda de l’arquitectura moderna.
Continuem aquest treball amb un objectiu idèntic i amb total independència,
perquè sabem de la importància de la
bona arquitectura per a la millora de les
condicions de vida de les persones.

Junta directiva de l’ARQUIN-FAD
Presidenta: Sílvia Farriol
Vicepresident: Pere Serra
Secretària: Esther Brosa
Tresorera: Mercè Martín
Vocals:
Roger Subirà
Ignasi Bonet
Judit Bustos
Pau de Solà-Morales
Diane Gray
Pep Quílez
Agnès Blanch
Jelena Prokopljevic
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MODA-FAD
Associació per al Foment
de la Moda
A MODA-FAD treballem per crear el
marc de debat i reflexió necessari per
reivindicar els professionals de la moda i
fomentar la continuïtat de les empreses
del sector.
Apostem per fomentar el consum conscient, en el qual la societat reconeix el
seu paper vital en l’engranatge industrial
de la moda.

Junta directiva de MODA-FAD
President: Edgar Carrascal
Vicepresidenta: Mireia Playà
Secretària: Elisenda Oms
Tresorer: Antonio Calderón
Vocals:
Pau Esteve
Elisabet Carlota

Promovem iniciatives que ajudin a
donar continuïtat als creadors independents amb vocació comercial.Volem
contribuir al desenvolupament empresarial i a la reconstrucció del teixit
industrial del país.
Busquem ser una referència en tots els
àmbits de la moda, des del disseny de
peces i accessoris fins a l’estilisme, la
fotografia i l’emprenedoria.
Després de tancar una etapa el 2016, un
grup de joves professionals del sector
inicia una nova fase per a MODA-FAD
i funda, el 2018, l’actual associació amb
objectius renovats.
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Serveis per a socis

Ser soci del FAD té molts avantatges.
Coneix amb detall tot el que et podem
oferir.
Fem xarxa
Tindràs accés gratuït o preferent a un
centenar d’activitats cada any (exposicions, conferències, taules rodones, etc.),
on coincidiràs amb professionals de la
teva disciplina del disseny i de les altres.
A més, podràs fer ús de les àrees de
reunió que hi ha a l’espai d’accés de les
oficines del FAD.
Som el teu altaveu
Podràs donar a conèixer, a través dels
nostres canals de comunicació, les activitats culturals que organitzis, els reconeixements rebuts i les notícies pròpies
que puguin ser d’interès per al sector.
T’informem
Rebràs setmanalment propostes d’activitats entorn del disseny, l’arquitectura,
l’artesania, l’art i la cultura en general a
través del nostre butlletí d’informació
FADnews, així com notícies aparegudes als mitjans de comunicació sobre
aquestes disciplines amb el nostre servei
exclusiu per a socis de retall de premsa
(clipping). A més, podràs estar informat

del que passa internacionalment a través
de la nostra plataforma DesignBeats.
Som la professió
Com a associat podràs participar en les
juntes i proposar idees. Som la professió
i ens autogestionem. Formem part d’una
entitat amb més de cent anys d’història
en defensa de les arts.
Primer, els socis
El FAD organitza activitats que requereixen la feina de professionals de les
seves disciplines i té el compromís de
buscar-los, en primer lloc, entre els seus
associats. Els socis del FAD també poden
participar en concursos i oportunitats
que ofereixi el sector a través de les
diferents associacions.
Posem recursos al teu abast
Tindràs accés a la base de dades i a l’exposició de materials permanent de Materfad, centre de materials de Barcelona
(amb cita prèvia). També gaudiràs d’un
20 % de descompte en les visites guiades
i en grup a la materialoteca.
Disposaràs d’una primera consulta telefònica gratuïta amb un advocat especialitzat en propietat industrial

i intel·lectual.
Podràs accedir a la Biblioteca del
COAC i al Centre de Documentació
del Museu del Disseny, on hi ha els
arxius històrics del FAD.
Descomptes i molt més
Tindràs descompte o gratuïtat en la
inscripció als premis que organitzen les
associacions del FAD i obtindràs gratuïtament el catàleg del premi de la teva
associació (en el cas que en publiqui).
Cada any rebràs una obra gràfica d’un
autor reconegut durant l’assemblea
anual de socis.
Podràs accedir de franc a les exposicions
permanents del Museu del Disseny, així
com també a algunes de les temporals.
També gaudiràs de descomptes en l’accés a altres museus i institucions culturals de Barcelona.
Et faran descompte en una selecció de
botigues i serveis referents per al sector
a la ciutat.
Fes-te’n soci!
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Serveis per a empreses

Coneix tot el que podem fer per apropar les marques a la comunitat creativa:
Posicionament en disseny
Les empreses amb qui col·laborem tenen presència de marca vinculant el seu
logotip al costat del FAD. Unim valors i
forces per promoure el disseny i l’arquitectura en la societat.
Comunicació i publicitat
Disposem de canals de comunicació
estratègics per arribar a professionals
del sector i potencials prescriptors de la
marca: xarxes socials, butlletins d’informació, web… A més, en grans esdeveniments com la Barcelona Design Week,
les marques col·laboradores disposen
d’espais publicitaris en el programa de
mà, web, butlletins d’informació…
Coprogramació d’activitats
Coprogramem activitats amb contingut
sobre el disseny dirigides tant al públic
professional com al públic general, com
ara conferències, presentacions, exposicions, mostres… A més de col·laborar en
la difusió de l’activitat, hi donem suport
amb recursos com la cessió d’espais al
Disseny Hub Barcelona, la selecció de
ponents i el disseny de l’experiència.

Integració de la marca en activitats
del FAD
Fem partícips les marques de les activitats que impulsem. Oferim diferents formats d’activació en actes d’alta afluència:
estands, emplaçament de producte,
mostratge, instal·lacions creatives…
Assessorament en disseny
Assessorem en la selecció de perfils professionals i en estratègies de disseny, com
ara organització de concursos, exposicions i altres activitats de comunicació
de la marca vinculades al sector.
Xarxes socials i actualitat del sector
Cada activitat del FAD és una oportunitat per establir nous contactes. Les
empreses col·laboradores gaudeixen
d’invitacions preferents i estan a prop
dels professionals del sector del seu
interès.
D’altra banda, oferim l’actualitat del
sector. Les adreces electròniques de
l’empresa que ens indiqueu rebran: el
retall de premsa (clipping) del FAD
(setmanal), amb les notícies del món del
disseny i l’arquitectura aparegudes als
mitjans generalistes; el butlletí informatiu FADnews (setmanal), amb una agen-

da completa d’activitats del sector; el
butlletí informatiu DesignBeats (setmanal), un recull de notícies del sector publicades en mitjans internacionals, i els
butlletins específics de les associacions
del FAD que sol·liciteu (mensuals).
Materfad, formació i consultoria
en nous materials
El centre de materials de Barcelona
ofereix als col·laboradors accés lliure
(amb cita prèvia) i una primera consultoria gratuïta en I+D. També els ofereix
una invitació a les diverses sessions de
formació en nous materials que periòdicament realitza el centre.
Cessió d’espais al Disseny Hub
Barcelona
L’edifici Disseny Hub Barcelona, seu del
FAD i d’altres entitats, com ara el Museu del Disseny i el BCD, ha esdevingut
un dels centres clau de la ciutat a l’hora
de programar activitats vinculades als
sectors creatius. Les empreses col·laboradores poden sol·licitar-nos espais per
programar-hi activitats pròpies, com ara
conferències, presentacions, rodes de
premsa, reunions o altres actes. La cessió
de l’espai està lliure del pagament de

taxes; només s’hauran d’abonar les despeses derivades de l’acte: neteja, seguretat, regidoria...
Gratuïtats i descomptes
Les empreses col·laboradores poden disposar del carnet de soci del FAD, que les
acredita a l’hora de gaudir d’avantatges
en una selecció de botigues i institucions referents per al sector. Amb el carnet també tenen gratuïtats o descomptes
en l’accés a les activitats del FAD que
siguin de pagament i en la inscripció als
diferents premis (ADI, ADG-LAUS, Arts
FAD i FAD d’Arquitectura).
Per a més informació, poseu-vos en
contacte amb el Departament de Patrocini del FAD.
T. 93 256 67 52
Gemma Esteban (gesteban@fad.cat)
Elena Cañas (ecanas@fad.cat)
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Del 9 de gener al 10 de febrer

Divendres 13

Dimarts 17

Dijous 19

Premis ADG Laus
2017: obertura de la
convocatòria d’inscripcions

Esmorzar amb
l’Escola Illa de
Sabadell

«Materials that will
shape the future»

ADCE Night Spain –
Entrega de premios

ADG-FAD

ADG-FAD

MATERFAD

ADCE

L’ADG-FAD dona el tret de sortida a
la 47a edició dels premis ADG Laus de
Disseny Gràfic i Comunicació Visual,
els premis de disseny gràfic de referència i de més prestigi del país. Els Premis
ADG Laus s’atorguen amb l’objectiu de reconèixer l’excel•lència en la
comunicació gràfica. La seva consolidada trajectòria els ha convertit en una
referència essencial per conèixer les
propostes creatives rellevants de l’any. La
convocatòria dels Laus s’obre per a tots
els treballs impresos, publicats, emesos,
visionats en línia o editats durant l’any
2016 en les categories següents: Disseny
Gràfic, Digital, Publicitat, Audiovisual i
Estudiants.

El divendres 13 de gener va tenir lloc al
FAD un dels esmorzars en què es convida estudiants d’alguna escola a conèixer
la institució i a participar en una xerrada
amb algun professional de renom que
els expliqui la seva trajectòria. Aquesta
vegada van ser els estudiants de Gràfica Publicitària, cicle formatiu de grau
superior de l’Escola Illa de Sabadell, els
que van poder escoltar les vivències i
experiències del dissenyador Samuel
López, de l’estudi Sr. i Sra. Wilson.

Valérie Bergeron, directora de Materfad, és convidada a participar en el curs
Designing Materials Experiences al
Politecnico di Milano. En la seva conferència, «Materials that will shape the
future», presenta la tasca de les materialoteques i explica com els materials més
innovadors estan impulsant la innovació
en els camps del disseny, l’arquitectura
i l’enginyeria. Designing Materials Experience és un curs de màster impartit
a l’Escola de Disseny del Politecnico
di Milano i té com a objectiu animar
els estudiants a reflexionar sobre les
possibilitats del disseny que té plena
consciència dels materials, així com a
enriquir els seus propis coneixements i
competències amb les experiències de
materials emergents en el context del
disseny actual.

Els amants de la creativitat publicitària
i el disseny gràfic van poder gaudir
d’una nit molt especial, organitzada per
l’ADCE, on van conèixer de primera
mà l’excel•lència creativa i els autors
espanyols dels treballs premiats en la 25a
edició dels ADCE Awards 2016. Entre
d’altres, hi van intervenir Àlex Gifreu
(Bisdixit) amb l’artista del seu treball
guardonat, Ignasi Aballí; Paulo Areas
(Ogilvy & Mather Madrid) i Josep M.
Roca de Viñals (DDB). No van faltar-hi
els membres del jurat: Martí Ferré (Bildi
Grafiks) i Rafa Soto (Herraiz & Soto),
que van comentar la seva experiència
i valoració dels guanyadors d’aquella
edició.

La campanya dels Laus és una creació de
Crowd amb el títol «Pieces of matter»
https://vimeo.com/223986926

- FAD. Disseny Hub Barcelona.

- FAD – Disseny Hub Barcelona. Sala C

- Politecnico di Milano (Piazza Leonardo da Vinci, 32.
Milán. Italia)
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Dimecres 25

Fins al dimecres 25

ADG Big Talk 01 –
Segons de bord

Oberta la
convocatòria dels
Premis FAD 2017

ADG-FAD

ARQUIN-FAD

L’ADG-FAD celebra el número 100
dels emblemàtics Chill Laus i Gran Chill
Laus amb un canvi de nom i de format.
Els Chill Laus passen a denominar-se
ADG Talks i s’estrenen amb la xerrada
«Segons de bord». Quan pensem en els
estudis més reconeguts de Barcelona ens
venen al cap uns noms, però no els de
moltes altres persones que fa molt de
temps que hi treballen i que, en molts
casos, hi tenen un gran pes creatiu. Així,
el primer ADG Big Talk de l’any tracta
sobre aquesta figura del «segon de bord»:
integrants d’estudis reconeguts que, malgrat no ser-ne la cara visible, hi exerceixen un paper crucial. Malva Sawada
de Clase Bcn, Ricardo Jorge de Hey
Studio, Carlos Bermúdez de Mucho i
Miquel Capo de Xavier Bas Disseny són
els convidats d’una taula rodona moderada per Samuel López, de Sr. y Sra.
Wilson. Com sempre, els assistents van
gaudir de la trobada acompanyats d’unes
cerveses Moritz.

La convocatòria per a la 59a edició dels
Premis FAD d’Arquitectura i Interiorisme que convoca l’ARQUIN-FAD
és oberta fins al 25 de gener. L’àmbit
dels premis és la península Ibèrica i les
illes i poden optar-hi les obres acabades
entre l’1 de gener i el 31 de desembre
de 2016. Les categories són: Arquitectura, Interiorisme, Ciutat i Paisatge i
Intervencions Efímeres. El jurat dels
Premis FAD d’Arquitectura i Interiorisme 2017 està integrat per Belén Moneo
com a presidenta i Judit Bustos, Ricardo
Devesa, Jorge Figueira, María Langarita
i Joan Olona com a vocals. També es
convoca la primera edició dels Premis
FAD de Pensament i Crítica, que inclou
tots els textos i publicacions, webs, blocs
i altres mitjans relacionats amb la ciutat,
el paisatge, l’arquitectura, l’interiorisme
i el disseny de l’espai en general, que
hagin contribuït de forma significativa
a fomentar el debat i la crítica. El jurat
està format per Anna Calvera com a
presidenta i Maurici Pla i Jelena Prokopljević com a vocals. Finalment, també
es convoca la quarta edició del Premi

- FAD – Disseny Hub Barcelona. Sala B

FAD Internacional, que té per objectiu
reconèixer l’arquitectura de qualitat
projectada a la península Ibèrica i construïda en altres llocs del món. Poden
optar-hi els estudis amb seu principal a
Espanya i Portugal. El jurat està format
per Johan Celsing com a president i
Eugeni Bach i María González com a
vocals.

21

— Gener 2017

Memòria d’activitats FAD 2017

ADCE Night Spain gener 2017

ADCE Night Spain gener 2017
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Landing_Laus
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Dimecres 1

Dimarts 7

Dijous 16

Dijous 16

Concurs per a la nova
identitat visual de
BTV, ara betevé

City to City
Barcelona FAD
Award 2016:
exposició de
finalistes al carrer

ADCE High
Potentials en Múnich

Papers tacats

ADG-FAD

FAD

ADCE / ADG-FAD

ADG-FAD

BTV, un dels nostres Àngels del FAD,
estrena nova imatge, un disseny creat
per Folch Studio juntament amb la
productora Goroka i l’estudi Norte, que
van guanyar un concurs obert que es va
fer sota l’assessorament de l’ADG-FAD.
Amb la nova identitat, la televisió pública de Barcelona passa a dir-se betevé,
amb la clara voluntat d’esdevenir una
mitjà transmèdia.

El City to City Barcelona FAD Award
2016 va centrar-se en totes aquelles
iniciatives que exploren les apassionants
interseccions entre aprenentatge i ciutat.
Una de les preocupacions del premi
els darrers anys ha estat precisament
obrir-se al món i també als espais que
ens envolten. Per aquesta raó, gràcies
a JCDecaux, que va oferir part dels
seus suports publicitaris als carrers de
Barcelona, concretament als quioscs de
molts racons del centre urbà, el FAD va
organitzar una exposició als carrers de
la ciutat, una mostra que es podia anar
descobrint fent una ruta i que mostrava
els 28 projectes finalistes internacionals
d’aquesta edició del City to City. On
normalment un trobaria anuncis comercials, durant dues setmanes va trobar-hi
projectes transformadors que inspiraven
a fer del nostre hàbitat un lloc millor
per a tothom.

High Potentials és el programa de l’ADCE que aplega joves talents europeus
per posar-los en contacte amb directors creatius, responsables d’agències i
encarregats de recursos humans de tot
el continent. En aquesta edició, quinze
joves creatius van viatjar a Munic per
presentar el seu treball i exposar el seu
talent davant d’un panel de professionals
amb els quals van tenir la possibilitat
d’obrir noves vies professionals. Les
presentacions, a més, van ser obertes al
públic. Els joves talents van ser proposats
pels clubs locals, en el cas dels espanyols
per l’ADG-FAD, i van ser: Jennifer Moreno, Edmundo Murillo, Natàlia Salat i
Ana Pradas.

Quina és la fórmula per dissenyar? On
neixen les idees? Sorgeixen de cop o
es cuinen a foc lent? Qui mana en un
projecte? Qui decideix? Qui és l’autor?
Què significa qualitat? Com s’aconsegueix? I el treball en equip? Quina
importància té la gestió del projecte?
Sens dubte, hi ha tantes respostes com
professionals al món. Els que es van
acostar a la sessió «Papers tacats» van
poder escoltar els dissenyadors de Xavier
Bas Disseny, que van presentar diferents
projectes realitzats amb papers autoadhesius Manter i van respondre algunes
d’aquestes preguntes o d’altres.
- FAD – Disseny Hub Barcelona. Aules B i C

- Akademie U5 (Einsteinstraße, 42. Múnich)
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Dijous 16

Divendres 17

Dilluns 20

Nous projectes a
l’exposició «What’s
next?»

Concurs per a la nova
identitat visual de
l’Escola Massana

Tertúlia «Conflicte
urbà: parlem d’ètica
i de pràctica des de
l’arquitectura»

MATERFAD

ADG-FAD

ARQUIN-FAD

L’exposició «What’s next» de Materfad
incorpora alguns projectes nous. D’una
banda, s’hi pot trobar un espai amb
peces realitzades per l’artesana i dissenyadora de calçat Sara de Ubieta, unes
peces que va crear dintre del projecte
«La matèria com a forma» de BCN Producció 2016, on va ser convidada per
l’artista Ariadna Parreu a experimentar
amb nous materials, les seves propietats i
les formes que generen per desdibuixar
els límits del calçat. De l’altra, hi trobem
alguns projectes guardonats amb els
Premis ADI 2016, com el casc Closca
Fuga de Culdesac™ (Delta d’Or 2016),
el llum Shoelaces de Curro Claret per
a Metalarte (finalista Delta 2016) o la
bossa Climbing Rope Bag de Hunch
(finalista Delta 2016), entre d’altres.

L’ADG-FAD va col•laborar en l’assessorament i difusió de la convocatòria del
concurs per a la nova identitat visual de
l’Escola Massana, Centre d’Art i Disseny
de Barcelona. El divendres 17 de febrer
va tenir lloc la presentació de les tres
propostes finalistes per part de Lo Siento
Studio, Opisso Studio i Bendita Gloria.
Finalment, la proposta guanyadora va ser
la de Bendita Gloria.

L’ARQUIN-FAD posa en marxa una
nova activitat amb la qual pretén fer
trobades amb arquitectes i urbanistes per
parlar de temes d’actualitat en
un lloc poc habitual: la cafeteria del
Disseny Hub Barcelona. El cicle de
xerrades s’inicia amb una tertúlia entre
els arquitectes Maria Buhigas i Pere
Serra, que duu per títol «Conflicte urbà:
parlem d’ètica i de pràctica des de
l’arquitectura».
- Cafetería del Disseny Hub Barcelona

- Disseny Hub Barcelona. Planta –1
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City to City al carrer

Highpotential ADCE
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Identitat Escola Massana ADG

Conflicte urbà parlem d'ètica i de pràctica des de l'arquitectura ARQUINFAD

Papers tacats_ADG_imatge Xavier Bas Disseny
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Dijous 2

Dijous 2

Dijous 9

Divendres 10

Membres del FAD
visiten les instal·lacions de Cosentino a
Almeria

Assemblea
general de socis
de l’ADG-FAD

The making of… v.37
«Tapas. Spanish
design for food»

Convocatòria per al
disseny de l’auditori
efímer exterior del
FADfest 2017

ARQUIN-FAD, FAD

ADG-FAD

ADI-FAD

FAD

Alguns representants de les Juntes del
FAD i l’ARQUIN-FAD són convidats
per Cosentino Group a visitar les seves
instal·lacions a Almeria. A banda de veure
la pedrera i els blocs de pedra natural
que se n’extreuen, van poder conèixer
de primera mà el procés de fabricació
de Dekton by Cosentino i Silestone
by Cosentino, així com les seves múltiples aplicacions. Els assistents van ser
Judit Bustos (ARQUIN-FAD), Miguel
Ángel Aguiló (FAD),Valérie Bergeron
(Materfad),Vicente Martínez-Cosentino
(Cosentino Group), Marta García-Orte
(FAD) i Joaquim Matutano (Elisava).

Se celebra l’assemblea general de socis
de l’ADG-FAD, on es presenta la
memòria anual d’activitats, el balanç
econòmic de l’any 2016 i el pressupost
de 2017 i on es debaten essencialment
les línies mestres de l’ADG amb els
socis assistents. Els socis són convidats a
explicar què n’esperen, de l’associació, i
què els agradaria aportar-hi. Després de
l’assemblea, els socis gaudeixen d’un pica-pica acompanyat de cerveses Moritz.

La 37a edició del cicle de xerrades de
l’ADI-FAD arriba sota el marc de l’exposició «Tapas. Spanish design for food»,
que parla sobre l’univers gastronòmic
i el disseny. ADI-FAD presenta, en
format conferència, tres objectes que
han continuat reformulant el binomi
creatiu disseny-alimentació. Descobrim
tres casos de productes amb els tàndems
Emiliana Design + By Ekobo, Cata +
El Celler de Can Roca i RS Barcelona
+ Mermelada Estudio. El moderador és
Juli Capella, el comissari de l’exposició.

El FAD obre una convocatòria a tots els
socis de l’ARQUIN-FAD i als professionals i estudis finalistes i seleccionats
dels Premis FAD d’Arquitectura en la
categoria d’Espais Efímers dels anys
2014, 2015 i 2016, per tal que presentin els seus dossiers de presentació o
portafolis. L’objectiu és poder seleccionar
un professional o equip que desenvolupi
l’encàrrec de dissenyar l’auditori efímer
que s’ubicarà a l’espai exterior del Disseny Hub Barcelona per acollir els actes
de lliurament dels premis que es concediran durant el FADfest 2017: Premis
FAD d’Arquitectura, Premis ArtsFAD i
Premis Laus.

- FAD – Disseny Hub Barcelona. Planta –1

- IED Barcelona (C/ Biada, 11. Barcelona)
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Dilluns 13

Dijous 16

Dilluns 20

Divendres 24

Banc Sabadell
renova l’acord
amb el FAD

Fedrigoni Top
Awards: cerimònia i
exposició

El FAD i Elisava
signen un acord per
potenciar Materfad

Cicle Matèria
Primera: Dissenyar
amb Aliments, amb
Vega Hernando

FAD

ADG-FAD

FAD

FAD

El Banc Sabadell renova l’acord de col·laboració amb el FAD per oferir als seus socis
avantatges exclusius, com ara l’abonament
del 10 % de la quota d’associat i un compte
amb zero comissions d’administració i manteniment. A més, els socis poden fer extensiva
aquesta oferta als seus empleats i familiars de
primer grau.

Fedrigoni, amb la col·laboració de
l’ADG-FAD, organitza el lliurament dels
Premis Fedrigoni Top Awards al Disseny
Hub Barcelona. En la 10a edició, Fedrigoni mostra, en una única exposició, una
retrospectiva dels treballs més destacats
en les diferents categories dels premis,
com ara: Labels, Books, Corporate Publishing, Packaging i HP Indigo Digital
Printing. L’exposició es pot veure fins
al 24 de març a la planta B del Disseny
Hub Barcelona amb accés gratuït.

Gràcies a l’acord, Materfad, el primer centre de materials multisectorial
d’Espanya, podrà créixer per donar
resposta a estudiants, professionals del
disseny i l’arquitectura i empreses que
cerquin solucions de futur a partir de la
innovació en materials i les tecnologies
associades. Elisava, que des de l’inici de
Materfad ha estat un dels seus principals
aliats, aposta definitivament per impulsar
aquest centre amb el doble objectiu de
donar un millor servei als seus alumnes
i fer créixer aquest centre de materials, de referència tant a Europa com a
Sud-amèrica, amb seu al Disseny Hub
Barcelona.

Si com a dissenyadors fem servir un
criteri visual i estètic a l’hora de crear
imatges, moda i objectes, per què no
aplicar-ho als plats que cuinem? «Eating
patterns: composicions que es mengen»
és el nom d’aquest taller del cicle Matèria Primera: Dissenyar amb Aliments,
la idea del qual parteix de l’exercici de
veure els ingredients d’una recepta com
a formes i colors i, amb aquests, crear
composicions dinàmiques i òpticament
interessants. Una mirada diferent per
presentar els nostres plats amb un gran
impacte visual.

- FAD – Disseny Hub Barcelona. Auditori i Sala A

Aquest cicle s’emmarca en les activitats
paral·leles de l’exposició «Tapas: Spanish
design for food» (del 08/03 al 21/05
al Museu del Disseny de Barcelona).
Es tracta de tres tallers per aprendre de
dones creatives que utilitzen la bellesa, la
textura i les capacitats del aliments per
dissenyar.
La Cuina del Mercat de Glòries (Av.
Diagonal, 208. Barcelona)
- La Cuina del Mercat de Glòries (Av. Diagonal, 208.
Barcelona)
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Divendres 24 i dissabte 25

Dimarts 28

Dimecres 29

Dijous 30

Rising Stars:
Personal Branding
Masterclass

Quinze equips
d’estudiants participen en el taller per
a l’aprofitament
d’aliments

CODA guanya el
concurs per crear
l’auditori exterior
del FADfest

Global Kitchen:
com serà la cuina
del futur?

FAD

FAD

Té lloc la deliberació del jurat per
escollir l’equip que dissenyarà l’auditori
exterior del FADfest. CODA (Computational Design Affairs) és l’escollit
pel jurat del concurs, format per Pep
Quílez, Miguel Ángel Aguiló, Samuel
López, Lali Sabartés i Ximena Pérez.
El jurat destaca, entre altres raons, la
varietat d’exemples aportats, la qualitat
estètica de les obres, que combinen amb
harmonia el disseny computacional amb
recursos que evoquen l’artesania de la
cistelleria, molt pròpia del país, i la disciplina de l’equip.

Amb motiu de l’exposició «Tapas: Spanish design for food», l’Institut Silestone
presenta els resultats de l’informe Global
Kitchen: la cocina doméstica en la era
de la globalización, publicació que recull
les principals tendències, tant en disseny
com en ús, que la cuina seguirà en el
futur amb el guiatge de Cosentino. A
continuació, té lloc una conversa moderada per la periodista Anna Riera entre
Pilar Navarro, cap del Departament
de Comunicació a Espanya del Grupo Cosentino, Juli Capella, reconegut
arquitecte i encarregat del pròleg de la
publicació, i Miquel Espinet, també reconegut arquitecte i gastrònom, ambdós
expresidents del FAD. En acabar, es fa
una visita a l’exposició «Tapas: Spanish
design for food», guiada per Juli Capella,
comissari de la mostra.

ADCE
Rising Stars, el programa educatiu de
l’ADCE, presenta quatre noves activitats
de formació per al 2017. En la primera, que té lloc a Barcelona el 24 i el 25
de març, Jürgen Salenbacher, professor
a Hyper Island, ensenya als assistents a
comprendre millor la seva identitat i a
posicionar-se en l’economia creativa,
a més de proporcionar les eines i els
mètodes necessaris per ajudar d’altres en
el mateix recorregut. Els socis del FAD
i del Club de Creatius van poder gaudir
d’un 60 % de descompte en els cursos.
- Artchimboldi (C/ Còrsega, 286. Barcelona)

Es posa en marxa el taller «Disseny per
a l’aprofitament d’aliments», organitzat
conjuntament pel FAD i el Museu del
Disseny de Barcelona, amb la col·laboració de Veritas. Hi participen 29 alumnes de diferents escoles i de diverses
disciplines. Els estudiants hi realitzaran
quatre sessions, que van des de formació
teòrica fins a formalització i presentació
de propostes.

- Centre de Documentació del Museu del Disseny de
Barcelona
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Dijous 30

ADG JuryTalk

ADG-FAD
Se celebra un especial #ADGTalk amb
alguns membres del jurat dels premis
ADG Laus 2017. Per a aquest especial
#ADGJuryTalk, l’ADG-FAD compta
amb Veronica Ditting, directora d’art i
dissenyadora gràfica, Jamie McIntyre,
director d’art sènior a It’s Nice That, i
els artistes i directors creatius Lernet &
Sander. Un debat obert a tots, moderat
per Javier Jaén, en la prèvia de la que
serà la jornada més esperada de l’any,
la cerimònia de lliurament dels Premis
ADG Laus.
- FAD – Disseny Hub Barcelona. Sala C
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ADG Jury Talks

Fedrigoni Top Awards inauguració

Fedrigoni Top Awards inauguració

Fedrigoni Top Awards inauguració
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Fedrigoni Top Awards inauguració

Matèria Prima amb Vega Hernando

Pattern Vega Hernando
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Pattern Vega Hernando
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Pattern Vega Hernando
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Rising Stars ADCE Personal Branding Masterclass

Signatura Matrefad i Elisava
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The Making Of… v.37 Tapas ADI

The Making Of… v.37 Tapas ADI
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Dimecres 5

Fins al divendres 7

Dissabte 8

Fins al dilluns 10/04

Art Directors Club
of Europe presenta
The Annual of
Annuals 2016

Oberta la convocatòria dels XXIX
Premis Habitàcola

«Disseny per l’aprofitament d’aliments»
a Terra Veritas

Convocatòria oberta
dels Premis ArtsFAD

ADCE

ARQUIN-FAD

FAD

A-FAD

L’Art Directors Club of Europe (ADCE)
ha creat una experiència interactiva
única per a The Annual of Annuals 2016,
una publicació digital que recopila tots
els treballs premiats en la 25a edició dels
ADCE Awards. L’experiència interactiva
desenvolupada per Outliers Collective
permet a l’usuari explorar un total de
175 obres procedents de vint països europeus a través d’una nova eina de visualització de dades que connecta treballs,
agències i creatius.

Els premis Habitàcola 2017 de l’ARQUIN-FAD, dirigits a estudiants
d’arquitectura i disseny, ja són aquí. Sota
la temàtica «El pati d’escola» es pretén
dur a la reflexió —reflexió, d’altra banda,
obviada amb massa freqüència— sobre el
disseny del pati d’escola, que és, alhora,
espai per al joc i l’aprenentatge, però, sobretot, un espai de llibertat i relació social
dels infants, en què també es produeixen
conflictes latents, com ara la manca
d’equitat de gènere. El jurat està integrat
per Josep Benedito com a president i
Agnès Barba, Maria Pia Fontana, Dafne
Saldaña i Ignasi Bonet com a vocals.

El 8 d’abril es va celebrar a l’espai Terra
Veritas l’última sessió del taller «Disseny
per a l’aprofitament d’aliments», on els
estudiants participants van haver de
formalitzar els projectes desenvolupats al
llarg del taller. La jornada va incloure un
dinar elaborat per la xef Mireia Anglada
amb productes de La Cuina Veritas, una
iniciativa d’aquest supermercat ecològic
amb la qual s’aprofiten les fruites i les
verdures de les seves botigues que saben
que no es vendran tot i ser totalment
aptes per al consum.

L’A-FAD convoca els premis ArtsFAD
amb l’objectiu d’estimular la creació
d’obres artístiques d’excel·lència pel seu
concepte, qualitat material i execució
tècnica. Les obres que s’hi presentin han
de ser obres úniques, que no tinguin una
funció d’ús i revelin un gran coneixement
de l’ofici. La convocatòria dels premis
ArtsFAD s’adreça a creadors de qualsevol disciplina artística residents a l’Estat
espanyol. Els autors seleccionats que passin
a la segona fase del concurs participaran en
l’exposició col·lectiva del Premi ArtsFAD,
integrada dins del FADfest.

- Terra Veritas (C/ Diputació, 239). Hi col·labora el
Museu del Disseny
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Dimarts 11

Dimecres 19

Divendres 21

Dilluns 24

The making of... v.38:
Demo. Understanding Design

L’aprofitament d’aliments: un camp per
desenvolupar solucions des del disseny

Cicle Matèria
Primera: Dissenyar
amb Aliments, amb
Elsa Yranzo

Assemblea de socis
i festa anual del FAD
2017

ADI-FAD

Museo del Diseño / FAD

FAD

FAD

El format de The making of… es caracteritza perquè parla de tres productes ja
comercialitzats amb el binomi dissenyador + empresa. En aquesta edició, l’estudi
Goula & Figuera planteja una conferència centrada en la seva faceta més
experimental, i Pol Trias, dissenyador de
producte, fa un recorregut per alguns dels
seus projectes professionals i personals. En
aquest cas, i de forma especial, el format
de l’activitat s’adapta al context del festival Demo. Understanding Design, que es
presenta en tercer lloc. Aprofitant l’ocasió,
dos dels comissaris de Demo, Diego
Ramos i Saúl Baeza, ens introdueixen la
filosofia del festival i revelen en exclusiva
el programa d’aquest any.

Com una de les activitats lligades a l’exposició «Tapas. Spanish design for food»,
el Museu del Disseny planteja aquestes
conferències i taula rodona per fer visible
el problema del malbaratament alimentari
i quin paper hi pot tenir el disseny com
a facilitador de solucions. Hi participen
Paco Muñoz, de la Plataforma Aprofitem
els Aliments, Juan Marcos de Miquel, de
Nevera Solidaria, Josep Tejedo, de Mercabarna, Bernat Benito, de Gastrofira, i
Mireia Barba, d’Espigoladors. A la sessió es
presenten també les propostes desenvolupades per estudiants de disseny en el taller
«Disseny per a l’aprofitament d’aliments»,
organitzat pel FAD en col·laboració amb
el Museu del Disseny i amb el suport de
Veritas. Les diferents sessions d’aquest
taller es van realitzar durant els mesos de
març i abril amb quinze equips formats
per 29 estudiants d’escoles de disseny
i arts plàstiques de Catalunya, que van
proposar solucions per a l’aprofitament
alimentari.

Elsa Yranzo és l’encarregada de presentar
Mona-munus-munda, una instal·lació artística i gastronòmica que pretén
desconstruir la tradició de la mona i l’ou
de Pasqua des d’un prisma artístic, performatiu i social.Vam conèixer aquesta
tradició, el seu ritual, els seus orígens i
simbologia, i a continuació vam crear
plegats la nostra pròpia mona reaprofitant
els ous sobrants del dilluns de Pasqua. El
cicle de tallers Matèria Primera: Dissenyar amb Aliments, organitzat conjuntament pel FAD i l’Eix Comercial Glòries,
s’emmarca en les activitats paral·leles de
l’exposició «Tapas: Spanish design for
food».

El dilluns 24 va tenir lloc l’assemblea de
socis i festa anual del FAD 2017. Com
cada any, es va fer un repàs del que s’ha
fet en els darrers dotze mesos i del que
es vol fer en els propers. Es van lliurar
les insígnies de plata i or als socis que es
van associar al FAD fa 25 i 50 anys, que
van ser:

- Club Casa Camper (C/ Elisabets, 11. Barcelona)

- FAD – Disseny Hub Barcelona. Auditori

- La Cuina del Mercat de Glòries (Av. Diagonal, 252.
Barcelona)

25 años
ADI-FAD
Alessi
Banc Sabadell
BD Barcelona Design
Escofet 1886
Puig Fashion & Beauty Group
Santa & Cole Neoseries, SL
Sellex
Simon
ADG-FAD
DDB Tandem, SA
Pilar Górriz
Conrad Llorens
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Constantin Oliver
Lluís Pareras
ARQUIN-FAD
Gabriel Robert
Jaume Bach
Jon Montero
Màrius Quintana
A-FAD
Gemma Sans
50 años
ADI-FAD
Joan A. Blanc
ARQUIN-FAD
Gabriel Mora
Durant l’assemblea va tenir lloc l’entrega
de les Medalles del FAD 2017, un guardó que des de 1928 distingeix cada any
el treball i la trajectòria d’un o de diferents personatges o institucions pel seu
treball global o per una trajectòria vital
sòlida en algun dels múltiples terrenys
de les arts. El medallista d’aquest any va
ser Jaume Mateu, el reconegut pallasso
Tortell Poltrona, que ja ha estat guardo-

Memòria d’activitats FAD 2017

nat amb diversos Premis FAD Sebastià
Gasch d’Arts Parateatrals.
D’altra banda, els socis del FAD van
rebre l’obra gràfica del FAD 2017. Es
tracta d’una imatge de la sèrie Riu
avall, del fotògraf donostiarra José Javier
Serrano, més conegut com a Yosigo. La
producció de l’obra va ser possible gràcies al patrocini del Banc Sabadell.
Finalment, es va brindar amb la copa
del FAD 2017. L’autora n’és Ana Mir,
dissenyadora d’Emiliana Design Studio,
que va fer una proposta de dues copes
connectades per 100 cm de tira de perles de vidre per commemorar, precisament, el centenari de la nostra copoteca,
on ja està exposada.

Del dilluns 24 al divendres 28

Dimarts 25

Exposició ADCE
Awards 2016

El City to City, nou
soci de Policy
Transfer Platform

ADCE

FAD

L’IED Barcelona acull l’exposició dels
ADCE Awards 2016, en la qual es poden
veure els millors treballs europeus en
disseny i publicitat. Els ADCE Awards
són els únics premis on tots els treballs
presentats han estat prèviament premiats
en les competicions dels seus països.
L’exposició es va completar amb una
selecció de peces d’estudiants de l’IED
guardonades en les tres últimes edicions
dels premis Laus.

El projecte City to City Barcelona FAD
Award contribueix, a partir de l’abril, a
incrementar amb estudis de casos propis
la base de dades de Policy Transfer, una
plataforma digital impulsada des de Berlín
que reuneix experts en urbanisme d’arreu
del món per compartir coneixement i
fomentar, així, el desenvolupament urbà
i la cooperació entre ciutats. L’objectiu
principal d’aquest banc de casos pràctics
obert és promoure i afavorir l’intercanvi
d’experiències i informació. A més, Policy
Transfer està connectat a Metropolis,
l’associació dedicada a connectar ciutats i
iniciatives relacionades amb la sostenibilitat urbana o la inclusió social.

- IED Barcelona (C/ Biada, 11. Barcelona)

En la festa d’enguany hi va haver una
atracció especial: el sorteig d’una vintena de monopatins signats per artistes,
que es van poder guanyar participant en
una subhasta.
- FAD – Disseny Hub Barcelona. Auditori i foyer
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Dimecres 26

ADG Talks especial
«Tapas. Spanish design for food», amb
Food & Mambo
ADG-FAD
Dins del marc de l’exposició «Tapas.
Spanish design for food», que es pot
visitar fins al 21 de maig al Museu del
Disseny de Barcelona, té lloc un ADG
Talk amb temàtica gastronòmica: els
convidats són Food & Mambo, una
barreja entre creativitat, qualitat, atreviment, intuïció, dinamisme i eficàcia, que
dona com a resultat la fórmula perfecta
per crear projectes a mida per a clients
que necessiten alguna cosa més. Durant
la conversa els assistents poden gaudir
d’unes cerveses gentilesa de Moritz.
- La Robadora (C/ d’en Robador, 18. Barcelona)

42

— Abril 2017

Memòria d’activitats FAD 2017

Assemblea de socis

Assemblea de socis

Assemblea de socis

Assemblea de socis
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Assemblea de socis obra gràfica
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Convocatòria ArtsFAD

Convocatòria ArtsFAD

Convocatòria ArtsFAD

Convocatòria ArtsFAD
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Copa del FAD 2017

Food & Mambo

Dissenyar amb Aliments amb Elsa Yranzo

Food & Mambo
45

— Abril 2017

Gràfica DEMO

Terra Veritas
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Medalla del FAD 17 Tortell Poltrona

Nous carnets de socis
46
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Divendres 12

Divendres 12

Divendres 12

Divendres 12

#1 Laboratori de
l’A-FAD: artesania
i gastronomia.
Taller pràctic amb
Bon Aprofit

Cicle Matèria
Primera: Dissenyar
amb Aliments, amb
Pepi de Boissieu

Finalistes dels
Premis FAD 2017

Finalistes dels XXIX
Premis Habitàcola
«El pati d’escola»

A-FAD

FAD

ARQUIN-FAD

ARQUIN-FAD

Amb l’objectiu de fomentar la reflexió
i l’experimentació dins el sector, l’AFAD organitza un laboratori que uneix
artesania i gastronomia coincidint amb
l’exposició «Tapas. Spanish design for
food». Dues professionals, una artista i
una dissenyadora de producte, expliquen en dues sessions pràctiques la seva
relació amb la gastronomia i el disseny
d’objectes. En la primera, «Bon Aprofit
(eco food health design)», els participant
aprenen a fer vaixelles comestibles amb
verdures per crear una taula sorprenent.
Al final de l’activitat poden tastar una
de les seves creacions bo i degustant un
batut de primavera amb fruites. .

L’acte de menjar és un acte de comunicació implícit. Tant el producte que consumim com la manera en què ho fem
ens transmeten missatges: el parament,
el menjar en si mateix, la decoració
d’una taula, la il·luminació, etc. formen
part d’un llenguatge que escollim cada
dia sense adonar-nos-en. El propòsit
d’aquest taller amb Pepi de Boissieu és
jugar amb les eines que creen aquest
llenguatge. «Dice (coma) sabe: les emocions que creem al voltant del menjar»
és l’últim taller del cicle Matèria Primera: Dissenyar amb Aliments, organitzat
conjuntament pel FAD i l’Eix Comercial Glòries, i s’emmarca en les activitats
paral·leles de l’exposició «Tapas: Spanish
design for food». Hi col·labora el Museu
del Disseny.

Es fan públiques les obres finalistes i
seleccionades dels Premis FAD 2017
en les diferents categories: Arquitectura,
Interiorisme, Ciutat i Paisatge, Intervencions Efímeres, Pensament i Crítica i Internacional. Consulteu la llista en aquest
enllaç: http://arquinfad.org/premisfad/

El jurat dels Premis Habitàcola, presidit per Josep Benedito i amb els vocals
Agnès Barba, Maria Pia Fontana, Dafne
Saldaña i Ignasi Bonet, escull deu projectes finalistes.

- FAD – Disseny Hub Barcelona. Aula A

Consulteu la llista en aquest enllaç:
http://arquinfad.org/premishabitacola/2017/

- La Cuina del Mercat de Glòries (Av. Diagonal, 252.
Barcelona)
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Del dilluns 15 al diumenge 21

Del dimarts 16 al dijous 18

Dijous 18

Dijous 18

Demo. Understanding Design revela
el programa al nou
web

Demo, a les escoles
de disseny

#2 Laboratori de
l’A-FAD: artesania i
gastronomia. Taller
pràctic amb Rosa
Cortiella

Demo. Inauguració
de l’exposició WIP

ADI-FAD

ADI-FAD

A-FAD

ADI-FAD

Quan falten pocs dies per al festival
Demo. Understanding Design, comissariat en aquesta edició per Diego Ramos
i Saúl Baeza, es presenta el programa
de la trobada de disseny que parla sobre
innovació, processos de producció
alternatius i noves pràctiques creatives,
centrades en el camp del disseny de producte a través del seu nou web, demo.
adifad.org, creat per Raquel Quevedo.
També es posen a la venda les entrades
per a la Jornada Demo i els tallers que hi
tindran lloc.

Comença el festival Demo. Understanding Design amb una sèrie de conferències a les escoles de disseny al llarg de la
setmana. La programació de Demo a les
universitats és la següent: «Arteinsano»,
una performance de Guillermo Santomà
per a l’Escola Massana; «Structural Skin»,
una conferència de Jorge Penadés per a
La Llotja; «Pure human: designing the
future of bodily materials», una conferència de Tina Gorjanc per a Eina; i
«Alchemist», una conferència de Lex
Pott per a Elisava.

El segon taller del Laboratori d’artesania
i gastronomia de l’A-FAD descobreix
com estan fetes les peces de ceràmica
que hi ha a «Tapas. Spanish design for
food». Aquesta vegada, Rosa Cortiella
revela els processos, els materials i les
tècniques de cadascuna de les peces
exposades, per, a continuació, posar en
pràctica els conceptes adquirits. L’experiència inclou una visita guiada a «Tapas.
Spanish design for food».

WIP (work in progress) aplega en un
mateix espai i sota el paraigua de Demo
una col·lecció de peces inèdites signades per quinze creadors nacionals: des
d’estudiants i acabats de graduar fins
a dissenyadors consagrats de renom
internacional, passant per autors novells
i joves professionals. S’hi podran veure
peces úniques, prototips, experiments,
productes acabats, inacabats, en procés o
en recerca constant. L’exposició ha estat
comissariada per Diego Ramos i Saúl
Baeza i es pot visitar fins al 2 de juny.

- FAD – Disseny Hub Barcelona. Aula A

- Galería Dada – Objet Trouvé (C/ Pallars, 74-76.
Barcelona)
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Viernes 19

Del divendres 19 al diumenge 21

Dissabte 20 i diumenge 21

Dissabte 20

Jornada Demo

Arqu[in]FILM. III
Mostra de Cinema
i Arquitectura

Taller PRO amb
l’estudi Raw Color
a Demo

Demo. Redissenyar
el xurro a La Nit dels
Museus

ADI-FAD

ARQUIN-FAD

ADI-FAD

ADI-FAD

Un dels principals atractius del festival
Demo és la Jornada, que reuneix, la
tarda del divendres dia 19, Alexander
Taylor, Bart Hess, Raw Color i Maurizio Montalti, quatre ponents internacionals de primera fila que comparteixen la seva manera de crear a partir
d’experiències i projectes propis i que
posen en relleu valors com la innovació i l’experimentació en el procés
de disseny. Després d’una inspiradora
posada en comú sobre la seva forma de
crear, articulada en un bloc de quatre
conferències, s’intercanvien punts de
vista en una taula rodona moderada
per Laura Clèries. Finalment, i com a
tancament, té lloc una sessió de networking informal amb l’objectiu d’apropar
professionals del sector, ponents inclosos, i fomentar noves relacions entre els
diferents actors presents.

En aquesta edició d’Arqu[in]FILM,
organitzada per l’ARQUIN-FAD
en col·laboració amb la Filmoteca de
Catalunya i comissariada per Martín
Garber (Ojo Cónico), es pretén homenatjar figures rellevants de l’arquitectura
i l’urbanisme el treball de les quals, a
vegades, és menys conegut que l’impacte
de les seves produccions. Potser ha estat
la condició de dona el que els ha impedit gaudir del prestigi laboral que els
corresponia. És, per tant, un homenatge
a totes aquelles dones que es dediquen
a l’arquitectura, anònimes o no, i que
contribueixen amb la seva urbanitat i
la seva humanitat a fer més habitable
el nostre entorn. Durant uns dies es
poden visionar els documentals Citizen
Lambert: Jeanne d’Architecture, Women
are heroes i Citizen Jane: Battle for the
city, a més del curtmetratge Moments de
silenci o la taula rodona sobre urbanisme
i conflicte coordinada per Laia Grau.
Aquest any la mostra s’emmarca dintre
de la Setmana d’Arquitectura 2017, que
va tenir lloc a Barcelona del 20 al 26 de
maig.

Prenent com a punt de partida un
fragment d’«An incomplet manifesto
for growth», del dissenyador canadenc
Bruce Mau, el taller «Circular Colour
Tools», de Daniera ter Haar & Christoph Brach, més coneguts com Raw
Color, pretén descobrir com es poden
idear i construir noves eines creatives
amb què generar imatges gràfiques
sobre la base del color, l’energia cinètica i la rotació. Els participants han de
qüestionar el significat i la funcionalitat d’eines i màquines ja existents per
acabar enfrontant-se a un procés de producció centrat en l’experimentació i la
intuïció. L’objectiu és generar una «eina
de color» pròpia que, combinada amb
altres elements i objectes, pugui crear
una nova funcionalitat. El taller, que
s’imparteix en dues sessions (20 i 21 de
maig), forma part de la programació del
festival Demo. Understanding Design,
de l’ADI-FAD.

Coincidint amb La Nit dels Museus
2017, l’ADI-FAD, en col·laboració amb
el Museu del Disseny de Barcelona,
tanca el cicle d’activitats de l’exposició
«Tapas. Spanish design for food» amb
la instal·lació Redissenyar el xurro. És
possible redissenyar el clàssic xurro?
Sí, tant la forma com el concepte, així
com la manera de menjar-lo, treballant
el tall i el broquet. La mostra, ideada i
comissariada per Diego Ramos, presenta els resultats de la col·laboració entre
Comaxurros i quatre estudis de disseny,
que es va desenvolupar en el marc de
la segona edició de Demo l’any 2015.
Aquesta instal·lació només es pot visitar
aquesta nit, des de les 19 h fins a la 1
h, i inclou quatre xerrades dels estudis
participants. També s’hi poden degustar
els xurros més originals de Comaxurros.

- FAD – Disseny Hub Barcelona. Auditori

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

- FAD – Disseny Hub Barcelona.Vestíbul iexterior

- FAD – Disseny Hub Barcelona
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Fins al diumenge 21

Dimecres 24

Dijous 25 i divendres 26

Dissabte 27 i diumenge 28

Obertes les inscripcions per participar
a Tallers Oberts
Barcelona

L’ADG-FAD col·labora amb el Casal Joves
Atles del Raval

«Materials Visions».
Materfad a
Construmat

El Creative Express
fa escala a Roma

A-FAD

ADG-FAD

MATERFAD

ADCE y ADG-FAD

L’A-FAD obre la convocatòria per
participar a Tallers Oberts Barcelona.
Aquesta edició arriba carregada de
novetats, començant pel canvi de data,
ja que aquest any tindrà lloc a la tardor
i es concentrarà en un cap de setmana:
20, 21 i 22 d’octubre. A més, la convocatòria es fa extensible a tots els artistes
plàstics, artesans i artesanes que tinguin
un espai de creació a qualsevol districte de Barcelona. Els creadors i tallers
seleccionats podran ser localitzats a la
ciutat mitjançant mapes d’itineraris i un
catàleg —directori digital. La inscripció a les jornades de portes obertes és
gratuïta i els participants poden escollir
quins dies i en quins horaris volen obrir
el seu espai, així com proposar activitats
complementàries al programa. D’altra
banda, en aquesta edició també es premia la qualitat dels projectes.

L’ADG-FAD, amb Raquel Pelta al capdavant, col·labora en els tallers organitzats al Casal Joves Atles del Raval per
a joves d’entre 16 i 21 anys. Els tallers,
creats a partir d’un encàrrec de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, tenien
com a premissa el disseny d’un cartell
per a l’Escola d’Estiu. Davant la situació
de molts joves del casal de falta d’autoestima o motivació per tirar endavant
els seus estudis o projectes de futur, la
finalitat del taller ha estat centrar-se
a reforçar alguns d’aquestes aspectes
per enfortir la seva percepció personal.
Mitjançant processos de codisseny i
pensament de dissenyador, amb l’empresa Designit han pogut assolir aquest
objectiu amb la col·laboració de Pilar
Villuendas.

La primera mostra de Materfad i Elisava
es presenta aquesta setmana a l’espai
Future Arena de Construmat. «Materials
Visions» pretén oferir noves perspectives i aplicacions per a aquells materials
que impulsaran la innovació en el sector
de la construcció, així com oferir una
visió creativa del futur dels materials.
L’exposició ha estat concebuda com
un recorregut des de la innovació en la
indústria, mitjançant una representació
de materials comercialment disponibles, fins a la recerca i l’experimentació,
representada per projectes d’universitats
i centres de recerca, fet que ofereix una
anàlisi completa de mercat i de prospecció de futur. El dia 26 a les 13 h es pot
gaudir d’una visita guiada per Robert
Thompson, responsable de formació a
Materfad.

Oriol Castellar, Ángela Serna, Guillermo
Blanco i Natalia Gruñeiro, seleccionats
per l’ADG-FAD i el Club de Creatius,
han participat amb altres 23 joves europeus en la sisena edició del Creative Express de l’Art Directors Club of Europe
(ADCE). En tan sols quaranta-vuit hores
han desenvolupat diferents campanyes
de comunicació per a Pi Campus, un
fons d’inversió en empreses emergents
situat a Roma, sota la supervisió de
reconeguts mentors com Samuel López,
director creatiu de Sr. i Sra. Wilson;
Ricardo Wolff, director creatiu a DDB
Berlin; i Hannes Böker, director creatiu
a Team Robert Rottensteiner.

- Fira de Barcelona. Recinte de la Gran Via (Av. Joan
Carles I, 64. L’Hospitalet de Llobregat)
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Dimecres 31

Dimecres 31

ADG Talk amb
Bendita Gloria i
Festa dels Seleccionats ADG Laus17

L’ARQUIN-FAD
cedeix el fons
documental dels
Premis FAD a l’arxiu
del COAC

ADG-FAD

ARQUIN-FAD

La nova edició de l’ADG Talk està protagonitzada per Bendita Gloria, el nom
d’un dels estudis de disseny gràfic que
no ha parat de sonar en els darrers anys.
El formen Alba Rosell i Santi Fuster,
guanyadors del concurs per dissenyar la
nova identitat visual de l’Escola Massana
i també flamants guanyadors del Graphite Pencil del D&AD 2017. Bendita
Gloria ha estat, a més, darrere de nombrosos projectes gràfics destacats, com
els de Casa Mariol o Desigual, entre
molts d’altres. A continuació, i aprofitant
que són a la fàbrica de cervesa més emblemàtica de la ciutat, celebren la Festa
dels Seleccionats dels Premis ADG Laus
2017. La trobada és una ocasió única per
descobrir quins projectes han estat seleccionats pel jurat dels premis, a ritme de
la sessió dels DJ Jon et Monique – «Pop
Bar / Razzmatazz», on, evidentment, no
hi falta la Moritz. És la gran cita prèvia a
la Nit Laus.

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i
l’ARQUIN-FAD signen un conveni de
col·laboració que té per objecte la cessió
al COAC del fons documental dels Premis FAD d’Arquitectura i Interiorisme.
El degà del COAC, Lluís Comerón, i la
presidenta de l’ARQUIN-FAD, Sílvia
Farriol, van formalitzar la signatura
d’aquest conveni.
- COAC (Pl. Nova, 5. Barcelona)

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

Construmat Bodegón

DEMO WIP
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DEMO Jornada

DEMO RawColor

DEMO Rastro

DEMO Bar Hest
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Dissenyar amb Aliments amb Pepi

Dissenyar amb Aliments amb Pepi
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Laboratori AFAD Cortiella

Laboratori AFAD Cortiella

Laboratori AFAD Cortiella

Laboratori AFAD Cortiella
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Dijous 1

Dijous 8

Dijous 15

Dilluns 19

Recital de la Capella
Clàssica Polifònica
del FAD

ADG Talk amb
Naranjo-Etxeberria
i NEO2 + Festa dels
Seleccionats ADG
Laus 2017 a Madrid

Inauguració de la
pop-up boutique
Barcelona Designers
Collective

Els finalistes dels
XXIX Premis
Habitàcola «El pati
d’escola» visiten
Santa & Cole

FAD

ADG-FAD

FAD

ARQUIN-FAD

Albert Morcillo és un estudiant de
l’ESMUC especialitzat en direcció de
cor que, durant uns mesos, va treballar
en el seu projecte de final de grau: «La
Capella Clàssica Polifònica del FAD:
1940-1947. El primer cor de cambra de
Catalunya». Durant uns dies va visitar les
nostres oficines per poder dur a terme la
seva tasca de recerca i poder oferir, així,
un recital dirigit per ell mateix amb el
repertori que cantava la Capella Clàssica
Polifònica del FAD.

La primera sessió de l’#ADGTalk a
Madrid és una trobada a tres bandes
amb l’estudi Naranjo-Etxeberria i la
revista NEO2. S’hi tracten temes com
l’encàrrec per al redisseny de la publicació o la relació estudi-client d’una
manera didàctica i amena perquè pugui
servir com a element d’aprenentatge per
a tots els assistents. Aprofitant la visita
de l’ADG-FAD a Madrid, després del
debat se celebra la Festa dels Seleccionats dels Premis ADG Laus 2017, una
ocasió única per descobrir els projectes
seleccionats pel jurat dels premis. Durant
l’acte es gaudeix d’unes cerveses cortesia
d’Ambar.

Fins al 30 d’agost, la pop-up boutique
(botiga efímera) de talents emergents
Barcelona Designers Collective, de la
Roca Village, acull uns tres-cents productes de moda, disseny gràfic, disseny
de producte, il·lustració, artesania, joieria
contemporània i art com a nova disciplina creativa. S’hi poden trobar setanta
dissenyadors independents i marques
joves identificades i seleccionades pel
FAD amb la col·laboració d’experts en
retail de La Roca Village. La boutique
obre les portes per quart any consecutiu
i enguany en l’interiorisme de l’espai hi
ha participat Xavier Mañosa amb una
instal·lació lumínica.

Els finalistes dels Premis Habitàcola d’enguany i els seus professors van
fer una visita professional al centre de
disseny de Santa & Cole al Parc de
Belloch, acompanyats per la presidenta
de l’ARQUIN-FAD, Sílvia Farriol, i els
membres de la junta de l’associació Judit
Bustos i Ignasi Bonet, aquest últim vocal
del jurat dels Premis Habitàcola d’enguany. La interiorista Nina Masó, una
de les fundadores de l’empresa, va ser
l’encarregada de fer la presentació i una
visita guiada per les instal·lacions.

- Sala d’Orquesta de la ESMUC (C/ Padilla, 155.
Barcelona).

- La Roca Village. Santa Agnès de Malanyanes
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Del divendres 23 al diumenge 25

Dimarts 27

Dimarts 27

Convocatòria dels
Enjoia’t 2017

Assemblea de socis
de l’ADI-FAD amb
nova Junta

FADfest 2017

A-FAD

ADI-FAD

Els Premis de Joieria Contemporània
Enjoia’t són una convocatòria anual
que des de fa vint-i-tres anys premia les
creacions contemporànies més destacades del sector de la joieria. És, a més, un
punt de trobada indispensable per a professionals i estudiants de joieria d’arreu
del món, emmarcat dins la Setmana
de la Joieria de Barcelona. Els premis
reconeixen les propostes que qüestionen
i transgredeixen els límits de la mateixa creació a través de l’originalitat, la
qualitat tècnica i la riquesa conceptual.
Amb la participació de joiers en l’àmbit
internacional, l’Enjoia’t ha esdevingut
al llarg dels anys un aparador de les tendències més capdavanteres del sector des
de diferents mirades culturals.

En l’assemblea general de socis de
l’ADI-FAD del 27 de juny es va decidir
la composició de la junta directiva
per als pròxims dos anys. Els socis que
van assistir-hi van optar per una junta continuista: el càrrec de president
l’ocupa Salvi Plaja; la vicepresidència,
el secretariat i la tresoreria recauen en
Raffaella Perrone, Beatriz Mas i Miriam Giordano, respectivament; i com
a vocals hi figuren Daniel Vila, Gerard
Arqué, Stefano Colli i Gracia Cardona.
La proposta d’aquesta nova etapa destaca
per la voluntat de convertir l’ADI-FAD
en una associació molt més oberta i
inclusiva, capaç d’agrupar els diferents
actors implicats a fomentar la cultura del
disseny industrial.

FAD, A-FAD, ADG-FAD, ADI-FAD,
ARQUIN-FAD, MATERFAD
S’inicia la setena edició del FADfest,
el Festival de les Arts i del Disseny que
organitza el FAD cada estiu. Com en
edicions anteriors, el FADfest té dos
eixos, un de caire professional, amb el
lliurament dels premis a l’excel·lència
de les diferents associacions del FAD i
l’exposició «El millor disseny de l’any»,
així com el cicle d’activitats de Materfad
The Materials Farm, i un segon eix amb
temàtica social i voluntat d’arribar al
gran públic, que enguany està centrat en
el turisme a la ciutat.
Una gran closca com a escenari
principal
Els actes principals del FADfest tenen
lloc en un escenari exterior construït
especialment per a l’ocasió, dissenyat per
l’estudi CODA: una gran closca de 400
m2 sota la qual s’ubica un auditori amb
capacitat per a 570 persones assegudes i
380 de peu, situada a l’interior del llac
del Disseny Hub Barcelona. La solució
constructiva adoptada és una closca
reticular penjada per una grua que
minimitza l’afectació sobre els elements

existents de l’entorn amb fonamentació
no invasiva.
Redefinició de la construcció de
marca i la gràfica del FADfest
Enguany, l’estudi Clase Barcelona redefineix la construcció de marca i la gràfica
del FADfest i dona lloc a un sistema de
gran potència visual i perdurable en el
temps. L’objectiu del canvi era establir
una nova base més sòlida i visualment
recognoscible per a públics més amplis;
una identitat que pogués beure de la del
FAD i s’hi sumés.
Conferència inaugural del FADfest
amb Michael Webb, d’Archigram
FAD
El tret de sortida del FADfest 2017 el
dona Michael Webb, un dels membres fundadors del mític col·lectiu
Archigram. Aquest grup d’arquitectes
i dissenyadors dels anys seixanta volia
garantir la condició mòbil i canviant
del món contemporani proposant unes
arquitectures basades en el desplaçament
i la transformació. Es va convertir en un
dels primers col·lectius interessats en la
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definició formal d’una nova cultura del
lleure, fins al punt que, avui, moltes de
les seves visions es poden palpar (mòbils,
vehicles connectats, creixement del nomadisme, etc.) i estan relacionades amb
el tema del FADfest 2017: el fenomen
del turisme i les ciutats.

veure la instal·lació «Premis ADI: reflex
del disseny industrial», una petita mostra
d’algunes peces icòniques que han rebut
un Premi Delta entre 1961 i 2016.

- FAD – Disseny Hub Barcelona. Auditori exterior

Exposició mòbil «L’estat turístic»

- FAD – Disseny Hub Barcelona. Sala A

FAD
Inauguració de les tres exposicions
del FADfest
FAD
Inauguració per partida triple. Després
de la conferència inaugural de Michael
Webb, s’obren les portes de les tres exposicions del festival: «El millor disseny
de l’any», que aplega les obres finalistes i guanyadores d’alguns dels premis
organitzats per les associacions del FAD;
la mostra itinerant «L’estat turístic», que
serveix per posar rostre i dades al fenomen del turisme a la ciutat de Barcelona;
i «The Materials Farm», una col·lecció
de nous materials creats a partir de
residus no convencionals, com també
d’aquells personals i íntims que generen
l’activitat quotidiana i el turisme. A més,
al vestíbul del Disseny Hub, s’hi pot

Fins al 30 de juny, un autobús turístic-exposició aparca a diferents indrets
de la ciutat i es deixa visitar per veïns i
visitants. L’espai mostra dades i cartografies de l’activitat turística a la ciutat i
desenes de càpsules audiovisuals amb entrevistes a tots els actors implicats, material que permet posar rostre al fenomen
i comprendre en tota la seva complexitat
el debat sobre el turisme a Barcelona. Es
podia trobar en llocs emblemàtics com
el monument a Colom, el passeig de
Gràcia o el Pla de Palau.

Exposició «El millor disseny de l’any»

Exposició «The Materials Farm»

FAD, A-FAD, ADG-FAD, ADI-FAD,
ARQUIN-FAD, MATERFAD

Materfad

Aquesta exposició condensa en tres-centes peces la millor creativitat de l’any
aplicada al disseny, l’arquitectura i les
creacions artístiques. La mostra recull les
obres finalistes i guanyadores dels premis
organitzats per les diferents associacions del FAD: els Premis ADG Laus de
Disseny Gràfic i Comunicació Visual; els
Premis FAD d’Arquitectura i Interiorisme i els Habitàcola per a estudiants
d’arquitectura; i els Premis ArtsFAD a
la creació artística. A més, inclou la instal·lació «Premis ADI: reflex del disseny
industrial», amb algunes peces icòniques
que han rebut un Premi Delta entre
1961 i 2016. El disseny expositiu de la
mostra és obra d’Emiliana Design Studio, mentre que la gràfica és de David
Torrents.
- Disseny Hub Barcelona. Sala A. Fins al 29 d’octubre

«The Materials Farm» incorpora els
resultats del cicle d’activitats del mateix
nom, que durant el FADfest va presentar
nous materials creats a partir de residus,
tant de l’agricultura i d’organismes vius,
com de l’aprofitament d’aquells més
personals i íntims. En una segona fase
també inclou els souvenirs recíprocs
realitzats per dissenyadors i artesans a
partir de residus cedits pels visitants del
taller que té lloc l’1 de juliol a la plaça
Reial: anells, fermalls o imants de cera
amb traces de cabells, clauers que incorporen imatges conegudes de la ciutat
fetes amb xiclets, etc. En definitiva, un
conjunt d’ítems personalitzats que ens
fan reflexionar sobre el rastre material i
energètic resultant de l’activitat humana.
- Disseny Hub Barcelona.Vestíbul. Del 28/06 al 02/07
i del 18/07 al 21/09

Itinerant. Diferents localitzacions de
Barcelona
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Instal·lació «Premis ADI: reflex del
disseny industrial»
ADI-FAD
Aquesta exposició mostra algunes peces
icòniques que han rebut un premi Delta
entre 1961 i 2016. Entre moltes d’altres,
s’hi pot trobar el casc plegable Closca
Fuga, de l’empresa emergent valenciana Closca i l’estudi creatiu Culdesac,
guanyador de l’últim Delta d’Or; el llum
de suspensió Disa de Coderch o l’aplic
Atlas de Joan Gaspar. Per descomptat,
també inclou clàssics com el setrill antidegoteig Marquina o el cendrer Copenhagen d’André Ricard.
- FAD – Disseny Hub Barcelona.Vestíbul
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Dimecres 28

Dimecres 28

FADfest 2017: «Plans,
metres, recent works
of Johan Celsing Arkitektkontor»

FADfest 2017:
lliurament dels
Premis ArtsFAD

ARQUIN-FAD

ARQUIN-FAD

Primer premi ArtsFAD

L’arquitecte suec Johan Celsing (1955),
president del jurat dels Premis FAD
Internacionals, ofereix la xerrada «Plans,
metres, recent works of Johan Celsing
Arkitektkontor» per mostrar la seva visió
de l’arquitectura, molt rigorosa i amb
una intensa càrrega emocional. Celsing va ser premiat l’any 2017 amb la
beca internacional que atorga la RIBA,
institució britànica d’arquitectes que
reconeix la singular contribució d’aquest
professional suec a l’ofici.

L’Associació d’Artistes i Artesans del
FAD (A-FAD) organitza la novena
edició dels Premis ArtsFAD a la creació
artística. La cerimònia de lliurament
és un acte de reconeixença d’aquelles
obres artístiques que destaquen per
l’excel·lència en el concepte, la qualitat
del material i l’execució tècnica. En
definitiva, un conjunt d’obres úniques
sense una funció d’ús que revelen un
gran coneixement de l’ofici. Totes les
peces finalistes es poden veure a l’exposició «El millor disseny de l’any».

Obra: Pulsión

- FAD – Disseny Hub Barcelona

El jurat d’enguany estava format per
Josep Corredor-Matheos, crític d’art;
Judith Camps, presidenta de la Federació d’Associacions d’Artesans d’Ofici
de Catalunya (FAAOC); Martí Peran,
comissari independent i teòric de l’art;
Miquel Molins, president de la Fundació
Banc Sabadell; Rocío Santa Cruz, galerista; Teresa Rosa Aguayo, artista i Premi
ArtFAD 2006; i finalment Victòria Rabal, presidenta de l’A-FAD i directora
del Museu Molí Paperer de Capellades.

Autora: Mireia Corominas

Autora: Sara Coleman

Segon premi ArtsFAD
(ex aequo)
Obra: Diamond Amphora
Autora: Trinidad Contreras
Obra: No hay garantías de que no nos
corrompamos

Premi ArtsFAD d’Opinió
Obra: Fetitxes de claus
Autora: Mònica Porta
- FAD – Disseny Hub Barcelona. Auditori
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Dijous 29

Dijous 29

Dijous 29

Dijous 29

FADfest 2017:
exposició «La
Barcelona
fotografiada»

FADfest 2017: «The
Materials Farm
Inspirational Talks»

FADfest 2017:
instal·lació Special
Point de Preforma
Design per a Campari

FADfest 2017:
lliurament dels
Premis FAD 2017 i
dels XXIX Premis
Habitàcola

FAD – Eix Comercial Glòries

MATERFAD

FAD

ARQUIN-FAD

Instal·lació dinàmica col·laborativa
per compondre el mapa d’imatges de
la ciutat que es comparteixen durant
la setmana del FADfest. Els seguidors
en xarxes socials poden formar part
d’aquest mural activant la geolocalització del telèfon mòbil i publicant les
seves fotos de Barcelona a Twitter amb
l’etiqueta #bcnfoto. L’exposició, amb
aires de performance, està desenvolupada pel FAD i 300.000 km/s, amb la
col·laboració de Casanova Foto, i es pot
visitar al Mercat de Glòries fins al 2 de
juliol.

Sessió de conferències inspiradores i
taula rodona amb l’objectiu de presentar
experiències d’experts internacionals
de diferents perfils professionals en el
tema del desenvolupament de nous
materials a partir de residus provinents
de l’agricultura i d’organismes vius. Les
conferències van seguides d’un debat
sobre aquest tema amb la interacció dels
experts, el públic i el moderador. Els ponents són: Laia Mogas-Soldevila (Cambridge, Massachusetts) amb «Functional
material architectures»; Diana Scherer
(Amsterdam) amb «Interwoven, exercices in root system domestication»; Sanne
Visser (Londres) amb «The new age of
trichology»; Camilo Alaya (Milà) amb
«DIY-Materials»; Saúl Baeza (Barcelona)
amb «Substantial Self»; i Pol Merino
(Barcelona) amb «Biprocel».

A la zona exterior del Disseny Hub
Barcelona es pot contemplar la instal·lació Special Point, tota una experiència
visual que l’estudi Preforma Design va
desenvolupar per encàrrec de Campari.
La instal·lació, una anamorfosi, dona resposta a un brífing molt concret: «Amb
Campari cada còctel pot ser Unexpected Red», i consisteix en diferents volums d’acer acabats en vermell, disposats
a l’espai per mostrar, únicament des
d’un punt concret, el títol de la marca.

Els Premis FAD d’Arquitectura i Interiorisme són els més longeus i reconeguts a
Espanya i Portugal en aquestes disciplines.
Atorgats per l’ARQUIN-FAD, l’any 2017
celebren la 59a edició. Un total de 26
obres finalistes d’entre les 463 presentades
en les diferents categories —Arquitectura,
Interiorisme, Ciutat i paisatge, Intervencions efímeres, Pensament i crítica
i els FAD Internacionals— opten a un
premi. A més, també es lliuren els Premis
Habitàcola, dirigits a estudiants, que en la
29a edició plantegen una reflexió sobre el
disseny del pati d’escola.

- El Mercat de Glòries (Av. Diagonal, 208. Planta –1.
Barcelona)

- FAD – Disseny Hub Barcelona. Auditori

- FAD – Disseny Hub Barcelona. Auditori exterior

L’arquitecta Belén Moneo ha presidit el
jurat dels Premis FAD d’Arquitectura
i Interiorisme, acompanyada pels vocals Judit Bustos, Ricardo Devesa, Jorge
Figueira, María Langarita i Joan Olona.
Durant els mesos previs, aquest jurat s’ha
desplaçat per la geografia ibèrica amb la
finalitat de visitar les obres susceptibles de
ser premiades. Una de les característiques
úniques dels Premis FAD d’Arquitectura
és precisament que el jurat visita les obres.
- Disseny Hub Barcelona. Auditori exterior
62

— Juny 2017

Memòria d’activitats FAD 2017

Premi FAD
d’Arquitectura 2017

Premi FAD de Ciutat i Paisatge 2017

Premi FAD
Internacional 2017

Premi FAD de Pensament
i Crítica 2017

Museo de las Colecciones Reales

Rehabilitació del Parque de Joan
Oliver (Badia del Vallès)

Els Premis FAD Internacionals
celebren la quarta edició. Aquest guardó
premia les propostes arquitectòniques
projectades des d’Espanya i Portugal
per ser emplaçades a qualsevol punt del
planeta. Aquesta convocatòria acull els
projectes finalitzats entre 2014 i 2016
amb la voluntat d’abastar un ampli
nombre d’obres.

La dotzena edició dels Premis FAD
de Pensament i Crítica aglutina els
millors textos dedicats a l’arquitectura
publicats durant l’any 2016. Un jurat de
prestigi internacional, integrat per Anna
Calvera (presidenta) i els vocals Jelena
Prokopljevic i Pau de Solà-Morales, que
substitueix Maurici Pla, mort al gener,
ha estat l’encarregat d’escollir les obres
guanyadores d’entre els 64 projectes
presentats. Enguany s’han atorgat dos
premis ex aequo.

(Madrid)
Autors: Emilio Tuñón Álvarez, Luis
Moreno Mansilla, arquitectes (Mansilla y
Tuñón Arquitectos)
Aparelladors: Santiago Hernán,
Luis Baena
Enginyer: Alfonso Gómez Gaite
Fotògraf: Luis Asín Lapique

Premi FAD
d’Interiorisme 2017

Autors: Claudi Aguiló Aran, arquitecto,
Albert Domingo Ollé, ingeniero industrial
(Data Arquitectura i Enginyeria, SLP),
Xavier Vendrell i Sala, arquitecte
Enginyer:TDI Enginyers (proyecto)
Fotògraf: Jordi Surroca

Premi FAD d’Intervencions
Efímeres 2017

Pontejos 9 (Madrid)

Columnes commemoratives dels
trenta anys de la reconstrucció del
pavelló alemany (Barcelona)

Autors: Victoria Acebo, Angel Alonso,
arquitectes (aceboXalonso)

Autors: Luis Martínez Santa-María,
Roger Sauquet Llonch, arquitectes

Aparelladors: Elena Elósegui, Javier
Fernández

Aparelladors:Manuel Iglesias Velasco

Enginyer: Alejandro Bernabéu
Fotògraf: Rafael Trapiello

Enginyer: Enrique Martínez Sierra, Robert Brufau Niubó, Joan-Ramon Blasco
Casanovas
Fotògraf: Roland Halbe

El jurat dels Premis FAD Internacionals
està format per Johan Celsing com
a president i Eugeni Bach i María
González com a vocals.
Jardín Niel
81 Rue Saint-Roch
Tolosa de Llenguadoc (França)
Autors: Miquel Batlle, Michèle Orliac
(Michèle & Miquel)
Enginyer: Satec

Teorías e historia de la ciudad
contemporánea
Autor: Carlos García Vázquez
Edítorial: Gustavo Gili
After belonging: The objects, spaces,
and territories of the ways we stay in
transit
Autors: Lluís Alexandre Casanovas
Blanco, Ignacio González Galán, Carlos
Mínguez Carrasco, Alejandra Navarrete Llopis y Marina Otero Verzier (After
Belonging Agency)
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Edítorial: Lars Müller Publishers / Oslo
Architecture

Diego Ruiz Calzado, Arquitectes (llrrarq)
Fotògraf: José Hevia

Premis FAD de l’Opinió 2017

Ciutat i Paisatge: :
Estación de Metro Alcázar Genil.
Granada
Autors: Autors: Antonio Jiménez
Torrecillas, arquitecte (Estudio Jiménez
Torrecillas); Alberto Sánchez López, enginyer de camins, canals i ports (gerent
del Metro de Granada. Agència d’Obra
Pública de la Junta d’Andalusia); Ricardo
Carvajal Fernández, enginyer de camins,
canals i ports (Pereda 4); Francisco
Garzón Vico, enginyer de camins, canals
i ports (Ferrovial Agroman, SA)

Els Premis FAD de l’Opinió els decideix
un jurat popular format per tots
aquells que assisteixen a la cerimònia
de lliurament dels Premis FAD
d’Arquitectura i Interiorisme, que, una
estona abans que comenci, poden visitar
l’exposició «El millor disseny de l’any»,
on s’exposen totes les obres finalistes,
i votar les que més els agradin en les
quatre categories dels premis. En aquest
cas, el jurat popular va decidir que els
guanyadors eren:

Fotògraf: Antonio Luis Martínez Cano
Arquitectura:
110 Rooms. Edifici d’habitatges
a Barcelona
Autors: Alfredo Lérida Horta, Anna Puigjaner Barberà, Guillermo López Ibáñez,
Maria Charneco Llanos, arquitectos
Fotògraf: José Hevia
Interiorisme:
Baixada de Santa Eulàlia, 3.
Barcelona
Autors: Mónica Recoder Canudas,

Intervencions efímeres:
Raval KM0. Barcelona
Autors: Maria Güell Ordis, dissenyadora d’il·luminació (La Invisible Lighting
Design Studio), Curro Claret, dissenyador industrial
Fotògraf: Tot Raval
Internacional:
Reforma y ampliación de la Maternidad de Guiba. Burkina Faso

Autors: Albert Faus, arquitecto (Albert
Faus Arquitectura)
Fot`ògraf: Albert Faus

XXIX Premis Habitàcola
Els Premis Habitàcola, patrocinats per la
Fundació Banc Sabadell, són uns premis
creats l’any 1987 i adreçats a estudiants.
En aquesta edició, amb un total de
56 projectes participants, la temàtica
planteja una reflexió sobre el disseny
del pati d’escola, que és, alhora, un espai
per al joc i l’aprenentatge, però, sobretot, un espai de llibertat i relació social
dels infants en què també es produeixen
conflictes latents, com la manca d’equitat de gènere.
El jurat dels premis està format per
Josep Benedito (president), arquitecte expert en el disseny d’escoles, i els
vocals Agnès Barba, directora de l’Escola
dels Encants; Ignasi Bonet, arquitecte i
membre d’ARQUIN-FAD; Maria Pia
Fontana, arquitecta i impulsora de la iniciativa «Fem escola, fem barri», i Dafne
Saldaña, arquitecta del col·lectiu Equal
Saree. El veredicte ha estat el següent:

Premi Habitàcola 2017
Triplay
Autores: An Yi, Maria Terrisse e Irene
Morillas
Professor: Miquel Espinet i Rosa Clotet
Centre educatiu: Eina, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona
TransPATIO
Autora: Eva Gutiérrez López
Professor: Toni Valls
Centre educatiu: Escola d’Art i Superior de Disseny de Deià

Premio Habitácola
al Centro Educativo
Escola d’Art i Superior de Disseny Deià

Premio Habitácola
de la Opinión
Sobre rodes
Autors: Elisabet Pallàs, Marc Huertos
Professors: Francesc Subirà, Eva M.
Gómez
Centro educativo: ESDAP Tàrrega
Ondara. Sede de la Escuela Superior de
Diseño y Artes Plásticas de Cataluña
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Divendres 30

Divendres 30

FADfest 2017:
«El paper de
l’art, el disseny i
l’arquitectura en
la construcció de
la identitat de les
ciutats»

FADfest 2017: La Nit
Laus 2017

FAD

ADG-FAD

Què tenen en comú construccions com
el Guggenheim, festivals com el Sónar
i esdeveniments com els Jocs Olímpics?
Jaume Plensa (artista), Beth Galí (arquitecta, urbanista i dissenyadora industrial),
Joseba Zulaika (antropòleg i autor del
llibre Crónica de una seducción: El Museo Guggenheim Bilbao) i Sergi Caballero (fundador, codirector i responsable
de comunicació del Sónar) parlen sobre
el paper de l’arquitectura i el disseny
en la construcció de la identitat de les
ciutats. Una sessió de conferències sobre
casos concrets amb una taula rodona
final moderada per Ramon Faura Coll,
comissari de l’eix temàtic del FADfest
2017, per analitzar les relacions entre
ciutat, turisme i disseny.

Els Premis ADG Laus arriben a la 47a
edició amb un total de 1.025 projectes seleccionats de nou nacionalitats
diferents. El jurat d’enguany està format
per un grup de professionals de prestigi, divers i multidisciplinari, d’àmbit
nacional i internacional, format per 6
presidents i 31 persones compromeses
amb els principis dels Laus. Aquest any
es reparteix un total de: 1 Grand Laus,
1 Young Talent, 29 ors, 65 plates i 129
bronzes.

- FAD – Disseny Hub Barcelona. Auditori

Laus d’Honor 2017

Els guanyadors es descobreixen durant
La Nit Laus, que enguany és conduïda
pel polifacètic humorista Carlo Padial
i a la qual assisteixen unes sis-centes persones. La cerimònia inclou sopar, música
i festa posterior a la Sala Razzmatazz.

Enric Aguilera

Laus Empreses i Entitats
Camper

Grand Laus y Young Talent
Els projectes premiats amb un Laus
Or en les diferents categories (Disseny
Gràfic, Digital, Publicitat, Audiovisual)
competeixen per un Grand Laus i, en
el cas de la categoria Estudiants, per un
Young Talent. El president de cada categoria ha de reunir el seu jurat i debatre
sobre els ors premiats per valorar si hi
ha algun treball digne d’optar al Grand
Laus. Perquè aquests premis puguin ser
atorgats es requereix la unanimitat del
jurat (màxim un vot en contra). Aquest
any, els guanyadors del Grand Laus i el
Young Talent són:

Grand Laus
Projecte: The Pleasure Island
Estudi / Agència: Nanouk Films
Client: Festival Temporada Alta 2016
Categoria: Audiovisuales
Jurat: Larissa Kasper, Veronica Ditting,
Eduardo Manso, Diego Feijóo, Jamie
McIntyre, Gema Navarro, Javier Jaén,
Mayra Monobe y Laura Armet
Presidents: Olga Pérez y
Albert Romagosa

Young Talent
Projecte: Analitic Journal
Autor: Josep Muñoz
Escola:Eina
Jurat: Olga Llopis, Sònia Díaz, María
Martí Vigil (ganadora del Young Talent
2016), Irene Serra, Carlos Rodrigo,
Albert Folch y Adrià Gómez
Presidenta: Anna Solsona

Laus Aporta – Fundación
Banco Sabadell
Aquest premi valora els projectes que
destaquen per la seva aportació social,
econòmica o cultural. El jurat està
integrat pels presidents de cada categoria: Olga Pérez, Ainhoa Nagore, Albert
Romagosa, Alejandro Masferrer i Anna
Solsona, juntament amb Daniel Ayuso
(president de l’ADG-FAD) i Montserrat Corominas (directora adjunta de
la col·lecció d’art de la Fundació Banc
Sabadell).
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Laus magabook

Professional
Projecte:Thinking out loud
Estudio / Agencia: Bendita Gloria
Clienta: Anna Bonny
Estudiant
Projecte: Font del Gos, un barrio olvidado de Barcelona
Autor: Albert Galeote
Escola: IDEP Barcelona
Consulteu la resta de premiats amb or,
plata i bronze aquí.
- FAD – Disseny Hub Barcelona. Auditori exterior

ADG
Es posa a la venda el llibre dels ADG
Laus 2017, una instantània del millor
que ofereix el disseny gràfic i la comunicació visual. El Laus magabook és un
recorregut per l’excel·lència a través de
129 bronzes, 65 plates, 29 ors i 4 grans
premis. I sobretot, un viatge emocionant
per la vida i la feina de dos protagonistes
essencials del món del disseny gràfic:
Enric Aguilera i l’empresa Camper. En
definitiva, una anàlisi plena d’aspectes
interessants que ens revelen per què els
projectes «The Pleasure Island», «La Font
del Gos», «Analitic Journal» i «Thinking
Out Loud» són mereixedors enguany
dels reconeixements més destacats.
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BCN Designers Colective botiga

BCN Designers Colective botiga

Aparador Premis ADI
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Auditori exterior

Campari SpecialPoint_Preforma Design

Bus turístic durant la inauguració
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El Millor Disseny de l’Any

El Millor Disseny de l’Any

El Millor Disseny de l’Any
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El paper de l’art, el disseny i l’arquitectura en la construcció de la identitat de les ciutats

El paper de l’art, el disseny i l’arquitectura en la construcció de la identitat de les ciutats

El paper de l’art, el disseny i l’arquitectura en la construcció de la identitat de les ciutats
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Expo Materials Farm

Expo Materials Farm

Expo Materials Farm
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Inauguració amb Michael Webb

Laboratori AFAD Cortiella

Materials Farm Talk
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Entrega Premis FAD

Entrega Premis FAD

Entrega Premis FAD
73

— Juny 2017

Columnes Commemoratives dels 30 anys
de Roland Halbe

Pontejos 9 de Rafael Trapiello

Memòria d’activitats FAD 2017

Jardín Nie de Michele Miquel

Museo Colecciones Reales de Luis Asín

Rehabilitació del Parc de Joan Oliver de Jordi Surroca

Teorías e historia de la ciudad contemporànea

After Belonging

Internacional Reforma i ampliació de la Maternitat de
Guiba de Albert Faus

Ciutat i Paisatge Estación de Metro Alcázar Genil_de
Antonio Luis Martínez Cano

Inteiorisme Baixador Santa Eulalia de José Hevia

Intervencions efímeres Raval KM0 de Tot Ravañ
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Entrega

Entrega
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Enric Aguilera Imagen de Javier Tles

Grand Laus_Pleasure Island

Grand Laus_Pleasure Island

Laus Aporta Estudiant_Fonteta del Gos

Laus Aporta Estudiant_Fonteta del Gos

Laus Aporta Porfessional_bendita gloria

Laus Empresa_Camper_ de Javier Tles

Laus Empresa_Camper_ de Javier Tles

Laus Empresa_Camper_ de Javier Tles

Young Talent_Analitic Journal
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Dissabte 1

Dissabte 1

Dissabte 1

Diumenge 2

FADfest 2017: tour de
relats alternatius per
la Barcelona turística

FADfest 2017: «The
Materials Farm City
Workshop»

FADfest 2017:
concert audiovisual
L’estat turístic

FADfest 2017: eslam
d’escriptura «Ciutat,
turisme i disseny»

FAD

MATERFAD

FAD

Es convida els veïns de Barcelona, i tots
aquells que vulguin afegir-s’hi, a visitar
espais de la ciutat que l’allau turística ens
ha fet oblidar. Guiats per set experts en
diferents camps, es pot descobrir un altre
relat que va més enllà dels estereotips sobre la ciutat. Des de les 10 del matí fins a
les 9 del vespre, un bus turístic reconvertit
en exposició mòbil pauta les visites a set
dels emplaçaments turístics més icònics
de la ciutat, on els experts hi comentaran
aquells aspectes sovint oblidats. A peu
de carrer s’improvisa un auditori efímer per impartir-hi cadascuna de les set
conferències. Les parades: el Park Güell
amb Gerard Horta, antropòleg social; la
Sagrada Família amb Juanjo Lahuerta,
director de la Càtedra Gaudí; el passeig
de Gràcia amb Saida Palou, antropòloga
social i cultural; l’Anella Olímpica amb el
dissenyador Javier Mariscal; la muntanya
de Montjuïc amb Francesc Pla, codirector
de Leve Projects i professor universitari;
la Barceloneta amb l’antropòleg i investigador social Andrés Antebi; i el Barri
Gòtic amb Daniele Porretta, arquitecte i
membre del col•lectiu Accions Urbanes.

Taller obert a la ciutadania en què
dissenyadors, investigadors i artesans desenvolupen souvenirs a partir de residus
generats per les activitats quotidianes i el
turisme. L’objectiu? Reflexionar sobre el
«rastre» material i energètic resultant de
l’activitat humana. Al taller, que té lloc a
la plaça Reial abans del concert audiovisual L’estat turístic, matèries primeres
íntimes i residuals associades a amfitrions
i visitants, com xiclets o pèls, serveixen
per materialitzar souvenirs recíprocs
que els assistents es poden endur i altres
peces que, més endavant, es mostraran
a l’exposició «The Materials Farm», al
Disseny Hub Barcelona, fins a finals de
setembre.

FAD
La darrera parada del tour i cloenda del
projecte és una celebració pública que
combina música i projeccions audiovisuals. Una formació creada especialment
per a l’ocasió, integrada per Jaume Pla
(Mazoni), Florenci Salesas i Román Daniel, posa música a una peça audiovisual
realitzada per l’equip de Soy Cámara
del CCCB. La peça audiovisual ha estat
construïda a partir de dades de l’activitat
turística, de vídeos generats al llarg de
la gestació del projecte i d’imatges de la
promoció turística de la ciutat. L’escenari on té lloc el concert audiovisual és un
espai amb un significat especial des del
punt de vista de l’ocupació turística. Els
veïns de la ciutat són convidats a reocupar-lo i a trobar-se amb els turistes en
un espectacle que, pel seu caràcter visual
i musical, és atractiu i comprensible per
a tothom.

- Pl. Reial. Barcelona

Aquest espectacle de creació literària en
viu, on els escriptors que hi participin
hauran de superar reptes narratius en un
temps limitat, tanca la setmana del FADfest 2017. Aquesta edició especial, fora
de competició i amb diversos escriptors
convidats, gira al voltant del tema del
festival: la ciutat, el turisme i el disseny.
El tema no és estrany, ja que les ciutats
no són només una postal sinó també una
complexa xarxa de narratives. I entre
aquestes també hi trobem les del turisme.
En aquest espectacle literari, l’escriptura
en directe esdevé una eina de reflexió
sobre les realitats i les ficcions que ens
envolten.
- FAD – Disseny Hub Barcelona. Auditori

- Pl. Reial. Barcelona
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Diumenge 2

Del dimarts 4 al diumenge 16

Dilluns 10

El FADfest tanca la
setmana amb uns
catorze mil assistents

FADfest 2017: cicle
de cinema Turisme,
Sol i Sexe

Assemblea general
de socis de
l’ARQUIN-FAD 2017

FAD

FAD

El FADfest tanca la setena edició amb
xifres molt positives. En aquesta darrera
edició, molt concentrada en el temps
—ha tingut lloc entre el 27 de juny i el
2 de juliol—, han assistit o han participat a les tretze activitats organitzades,
totes de producció pròpia, un total de
catorze mil persones. Les cerimònies
de lliurament de premis han omplert
cada dia l’auditori exterior dissenyat
per a l’ocasió, mentre que l’exposició
mòbil «L’estat turístic» i el «Tour de
relats alternatius» han apropat el Festival
del FAD als ciutadans de Barcelona. Els
actes amb més afluència han estat, precisament, el tour, amb 1.400 assistents, i la
jornada inaugural, amb 800.

Activitat fora de la programació del
festival que té lloc a la Filmoteca de
Catalunya, on durant una setmana es pot
gaudir de grans títols del cinema en els
quals el turisme és el context de la trama. Aquests són els films programats: Les
vacances de Monsieur Hulot de Jacques
Tati (França, 1953); Suddenly, Last Summer de Joseph L. Mankiewicz (EUA,
1959); The Night of the Iguana de John
Huston (EUA, 1964); i El hombre que
embotelló el sol d’Óscar Bernàcer (Espanya, 2016).

ARQUIN-FAD
L’ARQUIN-FAD cita tots els seus
socis a l’assemblea general ordinària de
l’associació. En l’ordre del dia hi ha la
presentació de la memòria d’activitats
de l’any 2016 i l’estat de comptes del
mateix exercici; la previsió del pressupost d’ingressos i despeses per al proper
any; i l’elecció d’alguns candidats a vocal
de la junta. Com sempre, acaba amb un
torn de precs i preguntes obert a tots
els membres que s’hi presenten. Aquest
són els nous vocals que s’hi incorporen:
Roger Subirà en substitució de Daniela
Hartmann; Diane Gray en substitució de
Jordi Farrando; Pep Quílez en substitució d’Eugeni Bach; Agnès Blanch en
substitució de Julia Schulz Dornburg;
i Jelena Prokopljevic en substitució
d’Ethel Baraona.

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

- FAD – Disseny Hub Barcelona. Sala de Juntes
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Concert audiovisual

Concert audiovisual

Concert audiovisual
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Dinar caseta del Migdia

Tour
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Tour

Tour
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Workshop Materials Farm

Workshop Materials Farm
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Dilluns 11

Divendres 15

Dilluns 18

Divendres 22

Presentació de
Materfad a la
Cambra de Comerç
de Bogotà

Mostra de disseny
floral i paisatgisme

Lliurament dels
Premis FAD Sebastià
Gasch 2017 d’Arts
Parateatrals

Alumnes de l’escola
ESDesign al FAD

MATERFAD

A-FAD i Escola d’Art Floral i Paisatgisme de Barcelona

FAD

ADG-FAD
Alumnes de disseny gràfic de l’escola
ESDesign visiten el FAD en un dels habituals «esmorzars» que l’entitat ofereix
als centres educatius per tal que els més
joves coneguin la professió a través d’un
dissenyador que els inspiri. En aquesta
ocasió, la directora d’art de l’estudi Esiete, Anna Solsona, és l’encarregada d’oferir una xerrada sobre la seva trajectòria
i explicar què és el FAD. Després de la
sessió, els estudiants que hi assisteixen
fan una visita guiada per les instal•lacions de Materfad, centre de materials
creat pel FAD i impulsat per Elisava.

El Clúster de Comunicació Gràfica de la
Cambra de Comerç de Bogotà, Colòmbia, juntament amb l’Escola de Disseny,
Fotografia i Realització Audiovisual de
la Universitat Jorge Tadeo Lozano de
Bogotà, convida Materfad Barcelona
per presentar el seu cas d’èxit com a
centre de materials. Aquestes entitats
estan interessades en la creació d’una
materialoteca a la capital colombiana
que permeti interactuar amb materials i
matèries primeres de fabricants nacionals
i internacionals, així com establir vincles
amb Materfad, que ja té seu a Medellín.

A través de l’exposició dels projectes de
final de grau, els alumnes de disseny floral i disseny de jardins de l’Escola d’Art
Floral i Paisatgisme de Barcelona mostren els coneixements adquirits al llarg
del seu pas pel centre educatiu. Durant
tan sols tres hores es poden contemplar
les capacitats creatives per desenvolupar
i dur a terme muntatges i composicions
amb flors i plantes, així com l’habilitat
per projectar jardins interiors i exteriors.
Aquesta exposició coincideix amb els
trenta-cinc anys d’una escola que té el
prestigi i el reconeixement nacional i
internacional del sector, tant pel nivell
formatiu com per la participació en actes
de promoció i difusió de la professió.

Enguany, Roger Bernat, Joan Baixas,
Sâlmon < Festival, Quim Bigas i Dimitris Papaioannou són els premiats de
la 41a edició dels Premis FAD Sebastià
Gasch, que distingeixen els artistes i espectacles que, temporada rere temporada, proposen mirades diferents i innovadores sobre el món de l’espectacle i les
arts escèniques. En una cerimònia amb
actuacions i projeccions audiovisuals, es
lliuren els premis als guardonats.
- FAD – Disseny Hub Barcelona. Auditori

- FAD – Disseny Hub Barcelona.

- FAD – Disseny Hub Barcelona. Aula B
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Miércoles 27

Dimecres 27

Divendres 29

Inauguració de
l’exposició Enjoia’t
2017

ADG Talk amb els estudis JJ Bertran
& Atipus

The making of...
(v.39) Ypperlig: Ikea
meets Hay

A-FAD

ADG-FAD

ADI-FAD

Aquesta exposició reuneix les dinou
peces semifinalistes en les diferents categories de la 23a edició dels premis de
joieria contemporània Enjoia’t. També
inclou les corones fetes pels alumnes
de l’Escola Massana que serviran per
reconèixer el guanyador del Premi
d’Opinió 2017, que es dona a conèixer
el 6 d’octubre durant la festa de lliurament a La Virreina. A més, la mostra vol
fer també memòria d’edicions passades
exposant les corones que al seu moment
van servir per coronar anteriors guanyadors. Així, s’hi poden veure les peces de
joiers premiats, com ara Lauren Kalman,
Frédérique Coomans o Rodrigo Acosta,
entre d’altres. Fins al 5 d’octubre al Disseny Hub Barcelona.

Després de la parada d’estiu, torna una
nova temporada dels ADG Talk amb
nous convidats i noves propostes. Aquesta
vegada hi participen dos estudis que
comparteixen una passió, el vi, que els ha
convertit en dos dels referents més aclamats del sector: JJ Bertran i Atipus. Guiats
per Joan Josep Bertran i Eduard Duch, els
assistents descobreixen els seus dissenys
d’etiquetes de vi més destacats. Aprofitant
aquesta magnífica confluència, la jornada
esdevé un debat, conduït pel periodista
Albert Martínez López-Amor, que posa
damunt la taula alguns dels temes més
recurrents del sector.

Nou volum de The making of..., on
s’avança la col•lecció Ypperlig. Aquest
mot, que en diferents llengües escandinaves significa magnífic, meravellós o
excel•lent, és el nom amb què es bateja
la nova col•lecció d’Ikea en col•laboració
amb l’estudi de disseny Hay. Unes trenta
peces que veuran la llum al mes d’octubre i que combinen de manera afortunada el profund coneixement del procés
de producció de mobiliari i objectes del
gegant suec amb la passió pel disseny de
la firma danesa. L’ADI-FAD convida els
assistents a descobrir en exclusiva i abans
del seu llançament el procés de creació
de tres de les peces d’aquesta col•lecció
amb Trude Pleym, directora de comunicació i disseny d’interiors d’Ikea a
Espanya.

- FAD – Disseny Hub Barcelona.Vestíbul

- FAD – Disseny Hub Barcelona

- FAD – Disseny Hub Barcelona . Auditori
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Akiko Shinzato

Manel Capdevila

Iris Weyer
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Dimitris

Quim Bigas

Joan Baixas
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Salmon Festival

Tots els premiats

Salmon Festival
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Dilluns 2

Dimecres 4

Divendres 6

Del divendres 6 al diumenge 8

Exposició de
Materfad al Saló
Expoquimia

#2 Laboratori de
l’A-FAD: joieria
contemporània

Festa de lliurament
dels Premis Enjoia’t
2017

«A cel obert»,
Festival
d’Intervencions
Efímeres a Tortosa

MATERFAD

A-FAD

A-FAD

ARQUIN-FAD

El dia del grafè centra la cinquena edició en les possibilitats d’aquest material
revolucionari en l’àmbit de la salut. Tot i
que encara es troba en una fase molt experimental, actualment ja es comencen
a desenvolupar aplicacions interessants,
la majoria centrades en l’atenció directa
al pacient, com sensors, pròtesis, enginyeria de teixits i ginys per al subministrament de medicaments. En aquest
context, Materfad inaugura la mostra
«Nous materials anuncien una revolució
tecnològica», centrada en el poder de la
química com a font d’història i evolució.
Amb el carboni com a eix central, l’exposició repassa l’evolució dels materials,
des dels biològics, com la pell de peix, o
els naturals, com el suro, fins als intel•ligents, com el grafè. Es pot veure del 2 al
6 d’octubre al Saló Expoquimia de Fira
de Barcelona.

En el marc dels Enjoia’t, té lloc la segona
edició del Laboratori de l’A-FAD, unes
activitats periòdiques interdisciplinàries
que volen alimentar el debat i la reflexió
al voltant de l’art, l’artesania i el disseny.
En aquesta ocasió, i amb la col•laboració
del Museu del Disseny, la joieria contemporània n’és la vertadera protagonista.
La jornada consta de tres conferències i
una sessió de debat impartides per Maria
Lluïsa Samaranch, editora i col•leccionista; Estela Sàez, joiera contemporània;
Joaquim Capdevila, reconegut joier i
orfebre; i Pilar Vélez, directora del Museu
del Disseny. Finalment, els assistents
gaudeixen d’una visita a la col•lecció
de joieria del museu guiats per la seva
directora i, com no podia ser de cap altra
manera, d’un recorregut minuciós per
l’exposició «Enjoia’t».

La Virreina acull enguany la cita per
conèixer els guanyadors dels Premis
Enjoia’t. La 23a edició dels premis de
joieria contemporània recupera la votació
popular presencial per escollir el guanyador del Premi d’Opinió. Cada assistent a
la cerimònia dels premis té l’oportunitat
de veure les peces seleccionades, que
duen posades els mateixos joiers, i decidir
quina mereix guanyar.

Quarta edició d’«A cel obert», el Festival
d’Intervencions Efímeres de la ciutat de
Tortosa, que se situa en patis d’edificis
amb un alt valor patrimonial. Aquest
festival va néixer amb l’objectiu de promoure la creació artística contemporània
i de difondre el patrimoni arquitectònic
de Tortosa. En aquesta edició, el tema
vehicular les instal•lacions va ser el temps.

- Fira de Barcelona. Recinto de la Gran Via

- FAD – Disseny Hub Barcelona. Aula B

En la categoria professional, Agustina
Ros guanya el primer premi amb l’obra
Reflections i Federica Sala, amb Portrait
n.1, en resulta finalista. Pel que fa a la
categoria estudiant, Elena Moreno es
proclama vencedora amb Sin digerir, que
també rep el Premi d’Opinió, escollit
entre els assistents a l’acte, i Horizon 3, de
Dongyi Wu, és l’obra finalista d’aquesta
categoria.

Pau de Solà-Morales, vocal de la junta d’ARQUIN-FAD, va participar en
aquest projecte formant part del jurat
juntament amb Laura Sangrà, Núria Gil i
Núria Bernad.

- Palau de La Virreina (Rambla, 99. Barcelona)
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Dimecres 18

Del divendres 20 al diumenge 22

Divendres 20 i dijous 26

UXday 2: vendes,
innovació i
estàndards

Tallers Oberts
Barcelona

ADG on Tour

ADG-FAD

A-FAD

ADG-FAD

UX és una disciplina que transcendeix
les fronteres del disseny. En els últims
temps s’ha anat diversificant en subcategories i ha anat generant alhora infinitat
de subdisciplines i especialitzacions al
servei de la usabilitat. Actualment, el
disseny intel•ligent d’un web s’obté
tenint en compte nombrosos factors
que s’entrellacen en una complexa
trama; l’equilibri és perfecte si l’usuari
se sent còmode amb la interfície i la
seva experiència és satisfactòria. CDMon i l’ADG-FAD celebren la segona
sessió d’UXDay, «vendes, innovació i
estàndards», on dos ponents aborden
conceptes clau per millorar un web,
un blog o el comerç electrònic: Daniel
Torres Burriel i Pere Esteve. El primer
ho enfoca des de l’experiència d’usuari
per vendre més, mentre que Esteve hi
posa el contrapunt amb la innovació i
l’estandardització.

L’A-FAD presenta una nova edició de
Tallers Oberts BCN, les jornades de
portes obertes on artistes plàstics i artesans professionals mostren la seva obra
i el seu espai de treball a la ciutadania.
Enguany, la convocatòria es fa extensible per primer cop a tots els districtes
de Barcelona, Badalona i l’Hospitalet
de Llobregat. En total hi participen 150
tallers repartits de la manera següent:
Gràcia (30), Ciutat Vella (25), l’Hospitalet (23), Sants-Montjuïc (21), Sant
Martí (14), Sarrià-Sant Gervasi (11),
Eixample (10), Sant Andreu (9), Badalona (4) i Horta-Guinardó i Nou
Barris (3). Durant el cap de setmana, els
interessats poden acostar-se als tallers i
espais de creació per conèixer l’obra i el
treball dels creadors de la ciutat, a més
de gaudir d’un total de seixanta activitats programades, com tallers, concerts o
visites guiades.

- FAD – Disseny Hub Barcelona. Aules B y C

- Diferents emplaçaments de Barcelona. Amb la col•la
boració de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat
de Catalunyaa

En el marc del foment de la cultura del
disseny, promoció de l’ofici i difusió del
talent emergent, l’ADG engega un nou
format d’activitat en el qual visitarà i
rebrà la visita de diferents escoles de
Catalunya: ADG on Tour. L’objectiu
d’aquestes trobades és acostar-se als
joves —el futur del disseny gràfic i la
comunicació visual— per incentivar-los
a participar i a assistir als diferents projectes, xerrades i activitats que promou
l’ADG, no com a mers espectadors
sinó com a membres actius de l’associació i d’igual importància que els socis
històrics. El 20 d’octubre s’inaugura la
temporada amb els estudiants de gràfica
publicitària de l’Escola d’Art Municipal
Leandre Cristòfol, que ens visiten des de
Lleida i assisteixen a una classe magistral d’Ainhoa Nagore (Studio Ainhoa
Nagore). Una setmana després, el 26
d’octubre, es rep l’Escola d’Art i Disseny
de Tarragona (EADT). Els alumnes de
disseny gràfic de l’escola tarragonina
assisteixen a la conferència de Samuel
López (Sr. y Sra. Wilson). A més, els
estudiants d’ambdues escoles visiten
l’exposició dels premis ADG Laus, em-

marcada en la mostra «El millor disseny
de l’any», i poden gaudir de l’exposició
permanent del Museu del Disseny.
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Del dilluns 23 al divendres 27

Dimecres 25

Entre Tallers

ADG Talk amb
Enric Aguilera

A-FAD

ADG

Després de l’èxit d’edicions anteriors,
Entre Tallers torna a organitzar-se durant
els dies posteriors a les jornades de portes
obertes de Tallers Oberts. En aquesta
edició es poden visitar algunes escoles de
disseny i institucions culturals, que obren
les portes al públic per veure els tallers de
restauració, els fons d’obra i els processos de treball que s’hi desenvolupen a
diari. Les escoles participants són: CFD
Barcelona Centre de Fotografia i Mitjans
Documentals (23/10), Eina Centre
Universitari de Disseny i Art de Barcelona (24/10), El Taller Escola de Joieria de
Barcelona (25/10), Bau Centre Universitari de Disseny de Barcelona (26/10) i
IDEP Barcelona Escola Superior d’Imatge i Disseny (27/10). Les entitats participants són: l’Institut del Teatre (23/10), el
Museu Etnològic de Barcelona (24/10)
i el Museu del Disseny de Barcelona
(25/10).

Conversa amb el mestre del disseny
d’embalatge i Laus d’Honor 2017 Enric
Aguilera, que ofereix el seu punt de vista
sobre què entenem per un professional
del disseny gràfic en l’actualitat a través
d’una conversa amb Javier Aristu, dissenyador i director creatiu a Aristu & Co, i
Daniel Ayuso, director creatiu a Clasebcn
i president de l’ADG-FAD. En aquesta
ocasió, l’ADG Talk té lloc en un entorn
únic: la impremta Agpograf. Una oportunitat fantàstica per veure com és i com
funciona una impremta des de dins.
- Agpograf (C/ Pujades, 124. Barcelona)

- Diferents emplaçaments de Barcelona. Amb la col•la
boració de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat
de Catalunya
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Materfad a Expoquimia
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Sin Digerir_Elena Moreno Ribas

Horizon 3 Dongyi Wu
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Reflections Agustina Ros

Portrait n1 Federica Sala
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TO-Instagram

TO-Instagram
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Dijous 2 i divendres 3

Del dijous 9 al dissabte 11

Del dilluns 20 al dilluns 27

Dimarts 21

Trobada
internacional
d’iniciatives
d’aprenentatge
a la ciutat

4th European
Creativity Festival

Arquinset 2017,
setmana d’arquitectura. «BCN 92, 25
anys després»

Arquinset 2017:
L’art en l’espai públic
de la Barcelona
olímpica i la seva
herència

FAD

ADCE

ARQUIN-FAD

A-FAD

El City to City Barcelona FAD Award
organitza aquesta trobada oberta per
compartir experiències de pedagogia
urbana. Sota el lema «Connectant ciutats,
projectes i persones» i amb un ampli
ventall de temàtiques, com la sostenibilitat o l’apoderament de barris, es presenten i debaten 27 projectes de divuit
ciutats d’arreu del món. El City to City
Barcelona FAD Award, premi creat pel
FAD amb el suport de l’Ajuntament de
Barcelona el 2008, vol ser una plataforma per compartir experiències i unir
totes aquelles persones que treballen per
una ciutat millor a tot el món. Per això,
un any després de lliurar el premi 2016 a
iniciatives de les ciutats de Lima, Hamburg i Christchurch, s’ha volgut convidar
la resta de finalistes de l’edició passada
per celebrar aquestes jornades.

Steve Vranakis (Google Creative Lab),
Fernanda Romano (Malagueta Group) i
Luna Maurer (Studio Moniker) són algunes de les figures destacades del cartell
d’aquest festival europeu de la creativitat
organitzat per l’Art Directors Club of
Europe. A partir del concepte «intel•ligència imaginativa creativa», desenvolupat per KrisHoet, el festival explora
els nous reptes que afronten els creatius
més enllà de les possibilitats que ofereix
la tecnologia, i ho fa articulant un cicle
complet de conferències, tallers, exposicions i altres activitats. El festival culmina
amb l’anunci dels guanyadors dels
ADCE Awards 2017 en la 26a edició.

L’onzena edició de la setmana d’arquitectura de l’ARQUIN-FAD convida
a reflexionar sobre l’impacte ciutadà i
cultural dels Jocs Olímpics del 92 amb la
perspectiva que concedeixen els 25 anys
transcorreguts. Comissariat pels arquitectes Maria Buhigas i Jordi Farrando,
el programa d’enguany proposa un
cicle de debats i taules rodones interdisciplinàries que no tan sols se centra
en l’arquitectura, l’urbanisme o l’espai
públic, sinó que també inclou altres àrees
temàtiques, com l’art i el disseny industrial. En aquesta edició tan olímpica, hi
participen l’A-FAD i l’ADI-FAD, com
també l’AAUC (Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya), que
organitza una bicicletada popular per
recórrer els principals escenaris d’aquell
esdeveniment històric per a la ciutat de
Barcelona.

Debat obert sobre l’art i l’espai públic
de la Barcelona olímpica i la seva herència amb la participació d’Esteve Bonell,
arquitecte; Glòria Moure, historiadora
de l’art, comissària i editora; David Bestué, artista, i Toni Llena, pintor, escultor
i escriptor. Aquest acte forma part de la
programació d’Arquinset 2017.

- FAD – Disseny Hub Barcelona. Aules B i C

El guanyador del Grand Prix ha estat
Check it before it’s removed: Naked
breasts on Facebook against breast cancer, de l’agència alemanya DDB Group.
Consulteu la resta de guanyadors aquí.
- FAD – Disseny Hub Barcelona.

- FAD – Centre de Documentació del Museu del
Disseny

- Disseny Hub Barcelona i Incasòl (Còrsega, 273.
Barcelona)
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Dimecres 22

Dijous 23

Dijous 23

Divendres 24

Arquinset 2017: The
making of... v.40:
El disseny que va
veure el món

Arquinset 2017:
Les arquitectures
dels Jocs: llegat o
càrrega?

Out of Metrics
amb Assemble

III Seminari
Internacional
d’Arquitectura
i Fotografia

ADI-FAD

ARQUIN-FAD

FAD

ARQUIN-FAD

La 40a edició de The making of...
reflexiona sobre tres productes que van
contribuir a definir l’esperit del disseny
nacional del moment, objectes dissenyats en una època i que perduren amb
el pas del temps, i que esdevenen una
fidel instantània de la Barcelona de 1992:
l’admirada torxa olímpica d’aquells Jocs
Olímpics, dissenyada per André Ricard
i desenvolupada per Josep Vilagrasa, el
mirall Mirallmar dins l’exposició Casa
Barcelona, dissenyat per Eduard Samsó i
produït per BD Barcelona, i el penjador
Ona, dissenyat per Carles Riart i Montse
Padrós i produït per Mobles 114, i que
aquell any va guanyar el Delta d’Or.

Taula rodona sobre les arquitectures
dels Jocs: equipaments i arquitectures
residencials. En el cas dels equipaments,
es tracta d’arquitectures vinculades realment a la ciutat o tan sols als Jocs? Com
es mantenen, com es gestionen, com
contribueixen al funcionament ordinari
de la ciutat, quin valor afegit patrimonial
han suposat? I, en el cas de les arquitectures residencials, han constituït noves
centralitats de la ciutat o han generat
entorns autònoms? Els participants a
la taula rodona miren de definir si van
contribuir a consolidar-ne la funció
residencial o si van ser una oportunitat
perduda per fer de Barcelona una ciutat
més inclusiva.

El FAD i Mazda tornen a col•laborar
per donar a conèixer la trajectòria de
dissenyadors i arquitectes que s’han
guanyat el reconeixement internacional
posant el focus en les relacions del disseny amb les persones. La primera sessió
és protagonitzada per Mathew Leung,
d’Assemble Studio, un col•lectiu britànic
que treballa en l’àmbit de l’art, l’arquitectura i el disseny. L’acte es tanca amb
la presentació de la instal•lació Reactive
Spaces, inspirada per Assemble i elaborada en un taller satèl•lit coordinat pel
col•lectiu de joves dissenyadors Col•lec
x, plataforma interuniversitària per a
l’estudi d’experiències humanes formada
per creatius, investigadors i especialistes.

El Disseny Hub Barcelona, en col•laboració amb l’ARQUIN-FAD, acull
el III Seminari Internacional d’Arquitectura i Fotografia, organitzat pel grup
FORM+, dedicat a estudiar la repercussió recíproca entre les disciplines de
l’arquitectura i la fotografia. Una contribució al debat internacional aportant
noves perspectives sobre l’àmbit llatinoamericà: el seu patrimoni arquitectònic
i els seus referents visuals. Hi participen:
Cristina Gastón Guirao, coordinadora
del projecte, María Fernanda Jaua, Maria
Pia Fontana, Isabel Segura Soriano, Josep
María de Llobet, Xavier Basiana i David
Salcedo.

Ponents i peces:
-Torxa olímpica, André Ricard i Josep
Vilagrasa
-Penjador Ona (Mobles 114), Montse Padrós,
Carles Riart i Josep M. Tremoleda
-Mirall Mirallmar (BD Barcelona), Eduard
Samsó i Otto Canalda
-FAD – Centre de Documentació del Museu del Disseny

Ponent: Jordi Farrando, arquitecto
Participants a la taula rodona:

- Mazda Space (C/ Comerç, 60. Barcelona)

- FAD – Disseny Hub Barcelona

Daniel Mòdol, regidor d’Arquitectura, Paisatge Urbà i Patrimoni de l’Ajuntament de
Barcelona; Eduard Bru, arquitecte; Llàtzer
Moix, periodista; Xavier Segura, cap dels
Serveis d’Obres i Instal•lacions Esportives
de l’Ajuntament de Barcelona en el període
1990-2001.
FAD – Centre de Documentació del Museu del Disseny
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Dissabte 25

Dilluns 27

Dilluns 27

Arquinset 2017.
Bicicletada olímpica:
de la Vall d’Hebron a
la Mar Bella

Arquinset 2017.
Jocs Olímpics i model urbà: Barcelona i
el llegat del 92

Mestres. La Cadena
del FAD 2017:
homenatge a Colita

ARQUIN-FAD + Associació
d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC)

ARQUIN-FAD

FAD

Taula rodona per reflexionar sobre el
model urbà de Barcelona i la seva relació
amb els Jocs Olímpics.Van suposar els
Jocs una modificació impactant del
model urbà de Barcelona, com molts
creuen, o, al contrari, es van limitar a
funcionar com a catalitzador i accelerador d’un model urbà prèviament dissenyat i convingut? Van contribuir a generar
un model modern de ciutat o, contràriament, van originar una ciutat icònica,
gentrificada, insostenible i víctima del
seu propi èxit?

Quaranta-sis anys més tard, el FAD convida al finissage de l’exposició «La gauche qui rit», interrompuda per les autoritats l’any 1971. Sota la direcció artística
del dramaturg Roger Bernat, el cicle
Mestres. La Cadena del FAD, que cada
any ret homenatge a un gran professional dels sectors del disseny, l’arquitectura
i les arts, reconeix la trajectòria d’Isabel
Steva Hernández, Colita. Fotoperiodista
compromesa en la lluita per les llibertats i la Barcelona del canvi; retratista
de la Gauche Divine i la Nova Cançó, i
fotògrafa del món de l’espectacle, des del
flamenc fins al cinema, Colita és, sens
dubte, una de les mirades més lúcides de
la fotografia catalana contemporània.

Recorregut de 20 km per les viles
olímpiques i les instal•lacions esportives
de la Vall d’Hebron i el Front Marítim,
sempre en sentit descendent, per comprovar-ne la integració a la ciutat, l’apropiació ciutadana, els efectes del temps,
la vigència o no dels models utilitzats,
l’estat de conservació, etc.

Ponent: Maria Buhigas, arquitecta
Participants a la taula rodona:
Oriol Clos, arquitecte; Núria Benach,
doctora en Geografia i professora de la
UB; Albert Arias, director del pla estratègic de Turisme Barcelona
- Incasòl (C/ Còrsega, 273. Barcelona)

Només durant les hores que dura
l’homenatge, els assistents poden visitar
la recreació de l’exposició, clausurada
per la Policia el 4 de desembre de 1971,
l’endemà d’haver-se inaugurat a la sala
Aixelà. Aquesta exposició efímera, situada al foyer del Disseny Hub, reprodueix
amb exactitud «La gauche qui rit» de
1971 a través d’una estructura de fusta
amb la mateixa proporció espacial i una
disposició idèntica de les imatges, però
deixant espais buits per a les fotografies
que no s’han localitzat; de les 57 originals, n’hi ha 48 d’exposades.

- FAD – Disseny Hub Barcelona. Foyer / Auditori del
Museu del Disseny

A l’acte hi participen els seus amics,
periodistes, fotògrafs i editors. Algunes
d’aquestes figures, com Joan Manuel
Serrat, Nuria Ribó, Rosa Regàs, Pepe
Encinas, Francesc Palop i Maruja Torres,
participen en els parlaments, a més de
Daniel Ayuso, president de l’ADG-FAD,
i Nani Marquina, presidenta del FAD,
que lliura el trofeu.
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Dimecres 29

Dijous 30

Dijous 30

ADG Talk con B-Reel

Presentació dels
XXX Premis
Habitàcola:
«Lectures de(l)
bibliobús»

Aparador
Hipermerc’art Moritz
dissenyat per l’equip
guanyador del Premi
Moritz dels XXIX
Habitàcola

ADG-FAD

ARQUIN-FAD

ARQUIN-FAD

L’últim ADG Talk de 2017 aborda la
relació entre disseny i tecnologia amb
Elina Nilsson i Roger Pujol, de B-Reel, una agència creativa internacional
distribuïda en sis països que té un equip
de més de 170 professionals, entre dissenyadors, productors, programadors i
escriptors. Nilsson i Pujol presenten els
seus treballs més destacats, com la recent
aplicació per al grup de música Gorillaz,
explicant com va ser el procés de creació
d’aquest projecte i la coordinació de tots
els equips i persones implicades perquè l’aplicació tirés endavant amb èxit.
Modera la xerrada Alejandro Masferrer,
creatiu freelance i membre de la junta de
l’ADG-FAD.

Presentació de les bases dels XXX
Premis Habitàcola, «Lectures de(l)
Bibliobús», amb una taula rodona en la
qual participen professionals de prestigi amb experiència en la temàtica dels
bibliobusos, tema central de l’edició de
2018, així com en el disseny d’elements
urbans i microarquitectura: Ignasi Bonet,
arquitecte; Antoni Roselló, dissenyador
industrial; i Roberto Soto, fundador i
president de l’Associació de Professionals
de Biblioteques Mòbils (ACLEBIM).
Durant l’acte, el jurat del premi, format
per Enric Pericas, president, i Antoni
Roselló, Santi Romero, Nati Moncasí
i Judit Bustos, presenta les bases d’enguany.

Per Nadal arriba l’Hipermerc’art
Moritz, que inclou més de mil obres
originals de disciplines com la pintura,
l’escultura i la fotografia. Enguany, An
Yi, Maria Terrisse i Irene Morillas, les
tres guanyadores del Premi Moritz dels
Premis Habitàcola de l’edició passada,
sota la temàtica «El pati d’escola», s’encarreguen de dissenyar un nou aparador de
la botiga especial per a l’Hipermerc’art.

- FAD – Disseny Hub Barcelona. Aules B i C

- Mínim (Via Augusta, 185. Barcelona)
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Dissabte 2

Dimecres 13

Dijous 14

Dijous 21

Conferència
inaugural del City to
City Barcelona FAD
Award 2018

Convocatòria dels
Premis FAD 2018

Out of Metrics
amb Lara Torres

Bon Nadal als socis
del FAD amb Filmin

FAD

ARQUIN-FAD

FAD

FAD

Presentació de la setena edició del City
to City Barcelona FAD Award, que el
2018 s’aproparà a un tema cabdal per al
nostre present i futur urbà: les múltiples
i estretes relacions entre aigua i ciutat.
Per llançar aquesta nova convocatòria
es convida l’investigador de l’economia
de l’aigua Pedro Arrojo, l’únic espanyol
reconegut amb el Premi Goldman,
considerat el Nobel de la defensa del
medi ambient, per parlar de «l’ànima
blava de les nostres ciutats» i dels reptes
que tenim al davant per defensar un
bé col•lectiu tan preuat com és l’aigua.
L’acte de presentació té lloc a la Casa
de l’Aigua de la Trinitat Nova, a Nou
Barris, un conjunt modernista construït
l’any 1917 que va ser vital en el proveïment d’aigua per a la ciutat. En acabar se
serveix un vermut a tots els assistents.

Els Premis FAD d’Arquitectura i Interiorisme arriben a la seixantena edició
amb una nova convocatòria. Poden optar-hi totes aquelles obres acabades entre
l’1 de gener i el 31 de desembre de
2017 en l’àmbit geogràfic de la península Ibèrica i les illes. L’arquitecta Anna
Bach presidirà el jurat dels premis, amb
Ricardo Carvalho, Pau de Solà-Morales,
Cristina Domínguez, Carmen Moreno i
Susana Pavón. Les categories són: Arquitectura; Interiorisme; Ciutat i Paisatge; i
Intervencions Efímeres.

Segona sessió d’aquest cicle de disseny i
arquitectura del FAD i Mazda, centrat en
la moda experimental d’aquesta dissenyadora portuguesa establerta a Londres.
Des d’un punt de vista teòric, artístic i
de recerca, Torres aplica la tecnologia a la
moda per explorar com els materials poden transformar-se o desaparèixer i crear,
així, «roba intel•ligent». El resultat són
peces temporals que sondegen la relació
entre roba i identitat i entre roba i memòria. L’enginyer i dissenyador industrial
Oscar Tomico condueix l’acte.

Fins al 31 de gener es regala als socis que
ho demanin a les seves associacions el
visionat d’un documental relacionat amb
el disseny, l’art i la creativitat a Filmin.
Aquesta plataforma digital que ofereix
cinema d’autor i independent, sèries i
documentals en streaming (reproducció en temps real) dóna l’oportunitat
d’escollir entre sis títols diferents, entre
els quals destaquen Catedrales de la
cultura, de Wim Wenders, Ai Weiwei:
Never Sorry, d’Alison Klayman, o Exit
Through the Gift Shop, de Banksy.

- La Casa del Agua (Garbí, 2. Barcelona)

Així mateix, i fins al 25 de gener, també
queda oberta la 13a edició del Premi
FAD de Pensament i Crítica, amb un jurat format per Carmen Rodríguez com
a presidenta i Guillem Carabí i Tomoko
Sakamoto com a vocals, i la 5a edició
dels Premis FAD Internacionals, amb
Louisa Hutton com a presidenta i Josep
Ferrando i Diane Gray com a vocals.

- Mazda Space (C/ Comerç, 60. Barcelona)
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Design Market 2017

FAD
La sisena edició del mercat per als
amants del bon disseny torna un Nadal
més a Barcelona per reunir els millors
creadors actuals, els nous talents i les
marques més rellevants a l’avantguarda
del disseny independent. S’hi poden
trobar objectes per a la llar i la persona,
moda i complements, joieria contemporània, productes d’artesania, publicacions,
elements gràfics, mobiliari, il•luminació
i obres d’art de sèrie limitada, entre d’altres. Enguany s’hi inclouen tallers per a
tota la família i una zona gastronòmica,
i els expositors s’obren a estudiants. A
més, amb l’entrada al Design Market es
pot visitar de franc l’exposició «Adolf
loos. Espais privats», del Museu del
Disseny. En el Design Market 2017 hi
col•laboren Campari, Ikea, Moritz, Merck, el Museu del Disseny i Woodloops.
La gràfica del mercat s’ha encarregat a
l’estudi Córdova Canillas, mentre que el
disseny de l’espai és a càrrec de l’estudi
Takk Arquitectura.

Première DesignMarket i Premi
Campari al Disseny Unexpected Red
El Design Market s’inaugura amb un esdeveniment privat, la Première, amb tots
els participants, l’equip i les juntes de les
associacions del FAD, on es conviden
empreses, editorials, botigues i editores
de disseny, entre d’altres, amb l’objectiu
d’oferir una oportunitat de networking
obert també a tots els socis del FAD que
desitgin assistir-hi. Durant la Première
es lliura el premi al producte guanyador
en la categoria Professional i Estudiants,
prèviament deliberat per un jurat encapçalat per Núria Escoda, directora de
màrqueting de Campari; Gemma Tossal,
directora de marca de Campari; Gràcia
Cardona, directora de Diario Design i
membre de la junta de l’ADI-FAD; i
diferents membres de les juntes del FAD
i de les seves associacions. Les guanyadores de l’edició 2017 són: la joiera
Mireia Fusté i Gemma Izumi, estudiant
d’Elisava (Soo Sensitive).
Taller Blau tropical: cianotípia
sobre tela
El dissabte 23, s’organitza un taller en
col•laboració amb Ikea impartit per
Kind of Cyan sobre el procés de la ci-

anotípia, un dels més antics de la història
de la fotografia. En plena revolució digital, s’utilitza aquesta tècnica analògica i
la font de llum natural per excel•lència,
el sol, per generar imatges de caràcter
únic i carregades de força. En aquest
taller s’intervé sobre una funda de coixí
d’Ikea per generar un fotograma que
ens dona com a resultat un coixí blau
prússia amb textura de fulles de palmera.
Taller d’estampació de postals
de Nadal
Dissabte també té lloc un taller impartit pel Museu del Disseny durant el
Design Market dirigit a la mainada amb
l’objectiu d’experimentar amb la tècnica
d’estampació amb tampons. Els participants creen una postal per felicitar les
festes a partir dels tampons que cadascú
ha preparat individualment. Abans del
taller i per buscar inspiració, es visita la
col•lecció de disseny gràfic del Museu
del Disseny i l’exposició «Extraordinàries!», on es poden observar les tècniques
utilitzades per a la realització de papers
pintats i cobertes de llibres al llarg de la
història.

Taller Transforma una eina en una
joia!
Dissabte s’organitza un tercer taller, en
col•laboració amb Ikea, impartit la joiera
Berta Sumpsi. Els infants i adults que
hi participen poden descobrir que les
joies són elements simbòlics i que el seu
simbolisme pot provenir dels materials i
recursos més inesperats. En aquest taller
es parteix d’una peça universal i sense
valor aparent, la clau Allen d’Ikea, per
crear joies úniques i sorprenents.
- FAD – Disseny Hub Barcelona
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Premi Campari - Estudiant

Concert audiovisual - Profesional

Taller CianotipiA IKEA
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Zona Infantil
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(Crítica) Llums
i ombres nadalenques

Una vegada més, ens veiem
gairebé obligats a començar
l’any parlant de l’enllumenat i les
decoracions que aquests dies
han «vestit de festa» Barcelona.
Deixant de banda el debat
sobre les raons d’il•luminar o no
il•luminar els carrers, creiem que
és urgent establir una sèrie de
criteris que serveixin per unificar
estèticament i conceptualment el
conjunt d’intervencions que es fan
als diferents barris i zones de la
ciutat.

Aquests criteris haurien de tenir en compte, en primer lloc, els costos d’instal•lació de
milers i milers de metres de cables per sobre de carrers, passeigs i places. Ens preguntem,
per exemple, si no seria més sostenible, eficient i elegant un tipus d’intervencions que es
limitessin a il•luminar els arbres (allà on n’hi hagi), tal com es fa a París i a moltes altres
ciutats. Això és precisament el que s’ha decidit fer aquest mateix any a la Rambla, amb una
proposta que, a més, pretén dialogar amb la història recent del lloc. Encarregada per l’associació Amics de la Rambla a l’estudi Clase Bcn, aquest projecte s’inspira en les antigues
ocelleries d’aquesta via. Igual d’interessant és el projecte realitzat per Curro Claret per encàrrec de la Fundació Tot Raval. El procés de fabricació dels llums, que reprodueixen la silueta de vint-i-nou veïns del barri, ha servit per donar formació i feina a persones aturades.
Però, desgraciadament, no tot han estat bones idees. Aquests dies també hem pogut
contemplar la pitjor versió del «vestit de festa» sobre dos edificis emblemàtics del passeig
de Gràcia: la Pedrera i la Casa Batlló. Sobre la façana de la primera es va adherir un tosc
artefacte fet de bombetes que pretenia representar alguna cosa semblant a una estrella. Una
mica més avall, a l’altra vorera, la Casa Batlló va aparèixer amb les balconades cobertes de
boles blanques de porexpan per representar els efectes d’una copiosa nevada. Sí, ja sabem
que tots dos edificis són de titularitat privada i que els seus propietaris tenen permís per
decorar-los com els plagui. Una altra cosa és que ens sembli bé. Ens sorprèn, a més, que intervencions així puguin fer-se en una ciutat on la normativa que regula el paisatge urbà és
estricta i inamovible quan es tracta d’altres coses i d’altres llocs. Però el més greu, en tot cas,
és el que aquestes dues intervencions confirmen i perpetuen: l’explotació i la banalització
del patrimoni arquitectònic modernista de Barcelona i de l’obra gaudiniana en particular.
Disfressar la Pedrera o la Casa Batlló amb aquest tipus de vestimenta nadalenca representa
un pas més en l’imparable procés de souvenirització de la ciutat; una falta de respecte que,
al nostre parer, no hauria de repetir-se. Al cap i a la fi, els llums i les decoracions de Nadal
també posen de manifest a mans de qui i per a qui es dissenya la ciutat.
FAD (Foment de les Arts i del Disseny)
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(Crítica) Barcelona Shopping Mall

Aquest 2017 farà vint anys de
la primera edició del premi
Barcelona, la Millor Botiga
del Món. Impulsat des de
l’Ajuntament, aquest guardó
es va posar en marxa el 1997
amb l’objectiu de distingir les
millors iniciatives comercials
de la ciutat. El nom del premi
va acabar convertint-se en una
mena d’eslògan per promocionar
l’oferta comercial de la Barcelona
postolímpica:

els Jocs havien acabat però el visitant podia trobar tot el que volgués a les botigues de la
ciutat. Coincidint amb la tretzena edició, el premi va començar a introduir alguns canvis. El
2010 s’hi va incorporar una categoria que reconeixia la importància dels mercats dins el teixit comercial de la ciutat.Tres anys després s’hi van incloure dues categories que posaven en
valor el comerç sostenible i de proximitat. Finalment, el 2015, el premi va canviar de nom
i va passar a dir-se Premi Comerç de Barcelona. Ens imaginem que algú es va adonar, després de divuit edicions, que la comparació de Barcelona amb un gran centre comercial era
bastant inapropiada. Presentar la ciutat com «la millor botiga del món» quan alguns dels seus
comerços emblemàtics es veien obligats a tancar semblava, efectivament, una broma pesada.
Però, al marge de la història d’aquest premi, del seu canvi de nom i de les seves benintencionades noves categories, quin és avui el diagnòstic del sector comercial a Barcelona?
No cal ser ni gaire espavilat ni gaire pessimista per adonar-se que les coses com més va
pitjor. Fa uns dies s’inaugurava al passeig de Gràcia l’enèsima botiga H&M de Barcelona.
L’establiment, un dels més grans de la firma tèxtil sueca, disposa de cinc mil metres quadrats
repartits en quatre pisos. Botiga insígnia, en diuen. Més amunt, on abans hi havia Vinçon,
va obrir fa uns mesos un gegantí Massimo Dutti. Aquest Nadal Zara es va instal•lar a l’antic
edifici del BBVA, a la plaça de Catalunya, i fa poc més d’un any Mango va obrir l’establiment més gran del país a la Rambla (pocs mesos abans ja havia ocupat amb una altra botiga
l’espai dels antics cinemes Alexandra). Però… calen més botigues i més grans d’aquestes
marques? No inunden els seus productes el mercat fins al punt d’oligopolitzar-lo? Les cues
que es van formar davant de la nova botiga H&M el dia de la inauguració indiquen que no
falten compradors disposats a fer rendibles aquest tipus de botigues i a continuar reforçant
l’espai de mercat d’aquestes marques. El problema recau finalment en els nostres hàbits com
a compradors i en la nostra capacitat de consumir de forma conscient i responsable. Mentrestant, no hauríem d’oblidar-ho, Barcelona s’assembla cada dia més al centre comercial
que semblava suggerir aquell desafortunat eslògan de fa vint anys. Benvinguts al Barcelona
Shopping Mall.
Junta del FAD (Foment de les Arts i del Disseny)
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(Perfil) Andrés
Jaque: arquitectura
performativa

Fa uns dies, el CCCB
acollia, dins del cicle
de conferències
Polítiques del Desig,
organitzat en el
marc de l’exposició
«1.000 m² de desig»
(oberta al públic fins
al 19 de març), la
conferència d’Andrés
Jaque «Arquitectura
sexualitzant».

Aprofitant la visita de Jaque vam parlar amb ell sobre la feina
que fa des de l’Office for Political Innovation, amb seus a Madrid i
Nova York. L’activitat de Jaque i el seu equip multidisciplinari suposa, en primer lloc, un replantejament radical del que tradicionalment
s’entén per arquitectura. Per a ells, la pràctica arquitectònica s’ha
d’entendre com una activitat que té lloc i s’articula dins d’un camp
expandit. Aquest camp expandit va molt més enllà d’allò merament
constructiu per incorporar processos d’enrolament i dinàmiques
participatives. És a través d’aquestes dinàmiques que el projecte arquitectònic adquireix la seva veritable dimensió política. «És urgent»,
explica Jaque, «que des de la professió comencem a comprendre que
actualment fer arquitectura implica molt més que aixecar edificis.
Aquesta noció merament constructiva o edificativa de l’arquitectura
pertany a un moment històric que ja no és el nostre. Hem de concebre l’arquitectura com un instrument capaç de revalorar i repensar
els espais democràtics i compartits, com també tot allò que pugui
servir per generar capital social».
Per a Jaque és imprescindible que l’arquitectura serveixi per
intervenir en la construcció de l’espai social aportant aquells valors
que la societat en conjunt reclama però que els poders polítics i
econòmics no estan necessàriament disposats a aportar. La de Jaque
seria, doncs, una arquitectura activista i performativa. Projectes com
Escaravox (una sèrie de dispositius mòbils concebuts per albergar diversos tipus d’activitats en l’espai públic), Cosmo (un artefacte mòbil

capaç de filtrar i purificar l’aigua continguda en l’aire, guanyador del
Young Architects Program 2015 del MoMA PS1) o Ikea Disobedients (una instal•lació performativa que explora la noció de «domesticitat no familiar») posen de manifest el caràcter social, col•lectiu i
participatiu dels projectes que Jaque impulsa des de l’Office for Political Innovation. Jaque descriu aquest tipus d’arquitectura com «una
conjunció d’activitats transmaterials i amb un component d’evolució temporal tant o més important que la seva dimensió objectual».
Jaque tornarà a ser a Barcelona per participar en el programa de
xerrades de la fira Construmat (del 23 al 26 de maig). Una nova
oportunitat per conèixer de primera mà el treball d’un dels arquitectes més originals i rellevants del moment.
FAD (Foment de les Arts i del Disseny)
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(Perfil) RCR: continuar el paisatge

Circumscrits originalment a
l’àrea de Barcelona, els premis
FAD d’Arquitectura i Interiorisme
van ampliar el seu radi d’acció el
1987 per abastar la totalitat del
territori català. Aquell any, entre
els seleccionats en la categoria
d’Interiorisme, hi havia un projecte
anomenat «Interior d’ús comercial
en un entorn industrial». Situat
a Olot, el projecte portava la
signatura d’RCR, l’estudi de Rafael
Aranda, Carme Pigem i Ramon
Vilalta, que, trenta anys després,
acaba de rebre el prestigiós Premi
Pritzker d’Arquitectura.

Aquella va ser la primera d’una llarga llista de distincions amb què, al llarg dels anys,
el FAD ha reconegut el treball d’RCR. Carme Pigem encara ho recorda: «Va ser just després d’acabar la carrera i d’instal•lar el nostre despatx a Olot. Encara que al final no vam
guanyar, el simple fet d’haver estat seleccionats ja va suposar una alegria immensa. La distinció va arribar en un moment decisiu per a nosaltres perquè acabàvem de tornar a casa i
teníem moltes ganes de començar a treballar des d’allà.Va ser molt important». La idea de
«treballar des de casa» i la vinculació amb un territori tan particular com el de la Garrotxa
és un dels aspectes que s’acostumen a destacar d’RCR. Encara que Pigem adverteix que
qualsevol lloc exerceix una influència o una altra, reconeix la importància d’un entorn
natural, ric i potent, del qual no deixen d’aprendre, i també la possibilitat de treballar en
proximitat amb artesans i industrials als quals confien diversos aspectes dels seus projectes.
Tot i que els tres membres d’RCR sempre han preferit evitar l’ús d’etiquetes, la seva
és una pràctica profundament vinculada a allò fenomènic i experiencial; una comprensió
de l’arquitectura en la qual la mirada es troba necessàriament descentrada i on el projecte
construït deixa de ser simplement un objecte adreçat a l’ull. El valor del so, del tacte i, en
definitiva, de l’experiència sensorial en conjunt és una de les característiques més importants d’una arquitectura que, des dels inicis, va estar molt influïda per les obres d’escultors
i artistes de diverses disciplines. El jurat del Premi Pritzker la descriu en la seva acta com
una arquitectura «emotiva» i destaca el seu compromís «amb el lloc i la seva narrativa».
També subratlla la manera en què les obres d’RCR són capaces d’«harmonitzar la materialitat amb la transparència i l’exterior amb l’interior». Pigem descriu aquesta manera de
treballar com un procés basat en l’escolta i la comprensió de l’«alfabet propi» de cada lloc.
La importància d’aquesta continuïtat entre allò construït i allò natural torna a aparèixer
quan li preguntem a Pigem sobre Barcelona i, en general, sobre els reptes que ara mateix
afronta la ciutat contemporània. Per respondre, Carme Pigem (la C d’RCR) recupera una
frase que ella i els seus socis van encunyar fa ja uns quants anys: «La ciutat comença allà
on continua el paisatge».
FAD (Foment de les Arts i del Disseny)
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(Mirada) El disseny en procés

Del 15 al 21 de maig el FAD acollirà
la tercera edició de DEMO. Un
any més, aquest programa de
xerrades, tallers, exposicions
i taules rodones, comissariat
per Saúl Baeza i Diego Ramos,
presentarà algunes de les
propostes i línies de recerca
més experimentals del disseny
contemporani.

Però, a què ens referim quan parlem d’experimentació en l’àmbit del disseny? No es
tracta d’una disciplina específica o d’una manera de dissenyar en particular sinó, més aviat,
d’una etapa central i imprescindible en qualsevol projecte. Com en qualsevol altra activitat
creativa, el professional del disseny ha servir-se de l’experimentació per conceptualitzar i
dur a terme un bon projecte. A diferència del que passa en altres festivals, premis o en un
altre tipus de certàmens, DEMO es fixa molt especialment en aquesta fase d’experimentació per entendre el veritable sentit del disseny i indagar en la seva pràctica més enllà de
l’objecte acabat, de la seva funcionalitat o d’una solució final. En aquest sentit, el valor
dels diversos projectes que es presenten a DEMO no han de (i molt sovint no poden)
mesurar-se en termes del seu èxit comercial o de la seva aplicabilitat directa, sinó a partir
del seu interès i capacitat per inspirar més enllà d’ells mateixos.
La primera edició de DEMO va girar al voltant de la impressió en 3D i les seves
aplicacions, la segona es va ocupar de l’«Internet de les coses», i en aquesta tercera edició
el programa abordarà la qüestió de la sostenibilitat i el decreixement des d’una pluralitat
de punts de vista. Més que mai, l’aproximació d’aquest any es planteja des de l’atenció pels
processos i el treball en curs. De nou, els diferents participants provenen d’àmbits i disciplines completament dispars amb la intenció de fomentar l’intercanvi de coneixement i
la inspiració creuada. Entre els convidats hi ha, per exemple, Alexander Taylor, pioner de
la confecció tèxtil aplicant la tecnologia de control numèric i creador d’unes sabatilles
fabricades amb plàstic recuperat de l’oceà; Maurizio Montalti, que actualment investiga
les possibilitats dels fongs per crear superfícies i volums amb diferents usos, o Bart Hess,
que col•labora amb l’artista Lucy McRae i la cantant Lady Gaga. Una de les novetats
d’aquest any serà la mostra WIP, en el marc de la qual es presentarà una selecció de projectes a càrrec de creadors de diferents generacions. Molt sovint, el que encara no es coneix,
allò inacabat, intangible o especulatiu pot ser tan o més interessant i valuós que allò que
ja coneixem, allò que ja està acabat, allò material o allò factual. Això és el que defensen
els organitzadors de DEMO i el que ens explicaran en primera persona els convidats
en aquesta tercera edició del projecte. Tots els detalls del programa es poden consultar a
http://adifad.org/demo.
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(Mirada) L’estat turístic

Fa uns dies, el Baròmetre
Semestral de Barcelona va
assenyalar per primera vegada el
turisme com el principal problema
de la ciutat. Aquesta dada
confirma la situació de conflicte
que des de fa temps suscita un
important debat social
i alimenta la disputa entre les
parts implicades.

Davant d’aquest escenari d’emergència ciutadana, el FAD s’ha proposat abordar el problema
en el marc del FADfest (del 27 de juny al 2 de juliol). A través d’una exposició mòbil (instal•lada a l’interior d’un autobús que es va moure entre diferents punts de la ciutat) i altres activitats
incloses en el programa comissariat per l’arquitecte Ramon Faura, hem examinat el paper del
turisme a Barcelona i el seu impacte sobre la ciutat. L’objectiu no era oferir respostes definitives
(no en tenim) sinó assenyalar les qüestions que ens semblen realment importants per dimensionar el fenomen d’una manera objectiva i imparcial. Es tractava, en primer lloc, d’interpretar la
informació i les dades obtingudes en les entrevistes que hem realitzat amb representants de les
diverses parts implicades. Després de l’estiu, aquestes entrevistes es convertiran en un documental
que donarà veu a totes les parts i farà balanç de la situació discernint entre prejudicis i problemes
reals, entre avantatges i inconvenients.
Avancem breument algunes de les nostres conclusions. Una de les més importants és que
els problemes derivats del turisme no poden fer-se recaure sobre el turista individual sinó que
són el resultat de la gestió dels diversos agents participants. L’impacte del turisme sobre la ciutat
i el conjunt dels nostres espais habitables (inclosos els nostres habitatges i les nostres escales de
veïns) és el d’una indústria. Com a tal, aquesta indústria ha d’estar regulada i permanentment
monitoritzada per les administracions. El turisme és una activitat econòmica que genera enormes
beneficis per a uns quants i que, tal com assenyala la directora de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme
i Mobilitat de l’Ajuntament, Janet Sanz, posa de manifest un conflicte entre «el capitalisme i la
vida». Els problemes derivats de l’activitat turística mai no són, en aquest sentit, conflictes de
convivència de caràcter domèstic sinó danys col•laterals d’un model que ha de ser urgentment
revisat. Canviar aquest model, però, no serà fàcil. El turisme no és un fenomen discret sinó una
activitat extremament complexa a l’interior de la qual se superposen i s’entreteixeixen multitud
d’interessos, drets i obligacions. Gestionar-lo implicarà reconciliar tots aquests aspectes a través de
normatives i directrius que encara s’han d’inventar, consensuar i aplicar. Amb aquest nou «assaig
general», el FADfest pretén oferir el major nombre de pistes perquè, entre tots, puguem començar a treballar al més aviat possible.
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(Perfil) Michael Webb:
arquitectura especulativa
per al món real

El 26 de juny passat el programa
del FADfest va arrencar amb la
conferència inaugural de Michael
Webb (Henley-on-Thames, 1937),
un dels impulsors del llegendari
grup Archigram.

Fundat a Anglaterra a principis de la dècada dels seixanta, aquest col•lectiu va ser (i encara és) un referent de la renovació de la pràctica arquitectònica i els seus principis fonamentals.
Radicalment imaginatius i amb una agosarada càrrega crítica i provocativa, molts dels projectes
d’Archigram només van arribar a existir en forma de fotomuntatges i esbossos impresos en les
pàgines de la revista del grup. Tot i així, la influència d’aquests projectes ha estat profunda i resulta més que evident en multitud d’edificacions avui cèlebres (sense anar més lluny, el centre
d’art Georges Pompidou, projectat per Renzo Piano i Richard Rogers l’any 1971). La gènesi
d’Archigram va tenir lloc en un moment històric marcat per una revolucionària eclosió cultural
i tecnològica, com també per un clima de contestació política i mobilització civil. Corrien aires
utòpics i el futur semblava en aquell moment ple d’oportunitats per a la conquesta del progrés i
la transformació social. Sota l’influx contracultural i guiats per l’esperit visionari de pioners com
Richard Buckminster Fuller o Antonio Sant’Elia, els membres d’Archigram van crear un univers
constructiu únic que avui pot semblar pura fantasia retrofuturista.
Però el valor del llegat d’Archigram resideix precisament en aquesta capacitat especulativa
valenta i desacomplexada. La seva arquitectura, tal com la descriu Simon Sadler en el seu llibre
dedicat al grup, pot ser entesa com una «arquitectura sense arquitectura» o, dit d’una altra manera, com una invitació a pensar l’arquitectura des del seu potencial mòbil, nòmada i metamòrfic.
Quan, al final de la seva conferència al FAD, algú del públic li va preguntar com creia que hauria
estat l’arquitectura d’Archigram en el present i com hauria afrontat els reptes dels nostres dies,
Webb va arronsar les espatlles i va respondre que no ho sabia, que el seu treball i el dels seus
companys estava disponible perquè una altra generació d’arquitectes el reprengués com cregués
més convenient. La seva resposta no va ser en cap cas una fugida d’estudi. La principal lliçó que
s’ha d’extreure de l’arquitectura d’Archigram no és tècnica, tampoc teòrica, ni tan sols política o
ideològica. El que els nous arquitectes contemporanis haurien d’aprendre d’Archigram és la seva
capacitat de somiar en noves formes i possibilitats més enllà dels límits establerts de la disciplina i
de qüestionar-la des dels seus mateixos fonaments. Encara que a primera vista pugui semblar una
esbojarrada al•lucinació pop, la concepció arquitectònica d’Archigram mai no havia semblat tan
lúcida, jove i necessària com ara.
Junta del FAD (Foment de les Arts i del Disseny)
122

— La Mosca del FAD

Memòria d’activitats FAD 2017

La Vanguardia
06/11/2017

(Mirada) Barcelona 92:
un balanç des del disseny

El 25 de juliol passat es complien
vint-i-cinc anys de l’inici dels Jocs
Olímpics a Barcelona. Un quart de
segle després, l’herència material
i simbòlica d’aquest esdeveniment
és inqüestionable.

Des de la perspectiva que atorga el pas del temps, el programa d’Arquinset (del 20 al 27 de
novembre) proposa una reflexió interdisciplinària sobre el llegat dels JJ. OO. de 1992 en tots els
camps del disseny: des de l’arquitectura fins al model de ciutat i l’espai públic passant per l’art al
carrer, el disseny industrial o el disseny gràfic. Es tracta, en definitiva, de crear un espai obert per
al diàleg amb l’objectiu d’establir una sèrie de conclusions que, en darrera instància, puguin ser
d’utilitat per identificar, comprendre i afrontar els diversos reptes de la ciutat avui dia.
Barcelona no és, per descomptat, la mateixa d’aleshores, i buscar l’origen dels seus encerts o
problemes actuals en aquella transformació preolímpica seria un greu error. Tot i així, l’experiència integral de ciutat que va suposar aquest gran esdeveniment va servir per posar de manifest
dues coses fonamentals: d’una banda, la capacitat de transformació de Barcelona a partir del que
aquesta ja era o havia somiat que podia arribar a ser molt abans de la candidatura olímpica i,
de l’altra, la metamorfosi efectiva experimentada per la ciutat a partir de la qual avui podem fer
balanç. Els Jocs Olímpics del 92 són, en aquest sentit, una interessant finestra en la història de
Barcelona des de la qual revisar el seu passat, present i futur.
El programa d’Arquinset es planteja des de la voluntat de superar l’habitual dicotomia entre
la mitificació i la demonització de la transformació olímpica de Barcelona objectivant al màxim
la tasca d’anàlisi i convidant al debat tantes veus i tan diverses com sigui possible. El programa
s’obre i es tanca amb dues taules rodones, la primera (20 de novembre) estarà dedicada a les diverses arquitectures públiques i residencials que es van construir en ocasió dels Jocs, i la segona
(27 de novembre), al model urbà. La primera, a càrrec de Jordi Farrando, se centrarà a examinar
diversos equipaments, infraestructures i edificacions construïdes per al Jocs i que al llarg dels darrers vint-i-cinc anys han demostrat (per a bé o per a mal) la seva capacitat adaptativa. A la segona
taula rodona, dirigida per Maria Buhigas, hi participaran quatre professionals pertanyents a quatre
generacions diferents, cap d’ells directament protagonista dels processos de transformació urbana
que van tenir lloc el 1992 però tots hereus i amb visions molt diverses d’aquests.
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(Mirada) Més enllà de la mètrica

Per segon any consecutiu, el
FAD torna a associar-se amb
Mazda per presentar una sèrie
de projectes i iniciatives que
destaquen per la seva manera
d’operar «fora de la mètrica».
El programa d’Out of Metrics
inclou quatre sessions a càrrec de
diversos professionals i col•lectius
que investiguen les relacions entre
el disseny i les persones a través
de l’especulació, l’activisme o la
interacció amb la comunitat.

Però, què és exactament la «mètrica» i què significa situar-se fora d’aquesta? La mètrica, explica
Jaron Rowan, responsable de conduir la sessió del 8 de febrer amb el col•lectiu Adbusters, és un conjunt de «convencions que ens ajuden a ordenar i catalogar». Sortir de la mètrica significa «desafiar el
sistema normatiu i el marc de convencions des dels quals operem; forçar els límits d’allò que normalitza
i pauta». La mètrica estaria, doncs, estretament vinculada al concepte de disciplina, una altra noció que
el programa Out of Metrics es proposa reexaminar i problematitzar. Tot i que la mètrica no defineix
pròpiament una disciplina, assenyala Rowan, «sí que pot ser d’ajuda per entendre les instàncies que la
fan recognoscible; les repeticions formals, les normes o els protocols que en fan un marc operacional
identificable i coherent com a tal». D’aquesta manera, treballar fora de la mètrica d’una disciplina pot
ser d’utilitat per identificar i desbordar aquells marcs normatius que (en alguns casos) la constrenyen.
La primera sessió d’Out of Metrics, celebrada el 23 de novembre, va tenir com a convidat Mathew Leung, del col•lectiu Assemble. En diàleg amb l’arquitecta Ethel Baraona, Leung va explicar el
treball que ell i la resta del seu equip realitzen des de 2009 amb l’objectiu de crear espais capaços de
reforçar el vincle amb els seus habitants i incrementar la seva capacitat d’organització i agència. A la
sessió del 14 de desembre, l’enginyer especialista en materials tèxtils Oscar Tomico xerrarà amb la dissenyadora Lara Torres sobre la seva recerca, en la qual combina diverses metodologies experimentals
per explorar la relació entre moda i identitat. El 8 de febrer serà el torn de Pedro Inoue, director creatiu
d’Adbusters, la fundació responsable de campanyes com «El dia de no comprar res» (en resposta al
Black Friday) o «Ocupar Wall Street».A través dels seus «subvertanuncis»,Adbusters hackeja la narrativa
comercial i obre espais de discussió sobre qüestions d’interès general, com el canvi climàtic o el domini
de les corporacions i els mercats financers. L’1 de març Fiona Raby tancarà el programa discutint amb
Ramon Sangüesa sobre el treball que fa al costat d’Anthony Dunne des de Dunne & Raby. Exposat
al MoMA, al Centre Pompidou o al Museu Victoria & Albert i premiat amb el primer premi MIT
Media Lab, el treball d’aquest estudi britànic concep el disseny com una eina especulativa per crear
coses però també idees. Quatre propostes que, deixant de banda les mètriques, ens conviden a pensar
en un camp expandit del disseny i dels seus espais d’acció.
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*S,C,P,F...
www.scpf.com
Àngel del FAD

Aguiar, Diogo
www.diogoaguiar.com
ARQUIN-FAD

Abad Sánchez, Marta
ADG-FAD

Aguilera, Enric
www.enricaguilera.com
ADG-FAD

Abad, Cristian
www.idesignabad.wordpress.
com
MODA-FAD, ARQUIN-FAD, ADG-FAD

Aguiló Bernabeu, Miguel
Ángel
https://about.me/miguelangelaguilo
ARQUIN-FAD

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

Agulló Ronco, Beatriz
A-FAD

Abejón Pérez, Adolfo
www.adolfoabejon.com
ADI-FAD

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

Acebillo Marín, Josep A.
ADI-FAD
Adin Oteiza, Paco
www.supperstudio.com
ADG-FAD

Alcolea Puerta, Alejandro
ADG-FAD
Alcón Serrano, Ignasi
ADI-FAD

Adsuara Nadeu, Laia
www.amaliavermell.com
A-FAD

Aldamiz, Javier
ARQUIN-FAD

Agència Catalana de
Residus
www.arc.cat
ADI-FAD
Agència EFE
www.efe.com
Àngel del FAD
Aguadé Clos, Jordi
A-FAD

Alemany Barris, Josep
ARQUIN-FAD, ADI-FAD
Alessi
www.alessi.com
ADI-FAD
Alfaro Hofmann, Andrés
www.alfarohofmann.com
ADI-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
Álvarez García, Sergio
ADG-FAD
Alzamora Figueras-Dotti, Mahala
MODA-FAD
Amat Ferré, Ferran
ADI-FAD
Amiel, Haris
www.psycle.com
ADG-FAD

Añó Frohlich, Alejandro
alexfrosum.com
A-FAD

Arlex
www.arlex.es
ADI-FAD

Ávila López, José Manuel
www.joseavila.info
ADI-FAD

Antoli Gonzalez, Nuria
www.nuriaantoli.es
ADG-FAD

Armengol Abril, Emili
A-FAD

Avila Pino, Paloma
www.halfandtwice.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

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

Aranda Veciana,
Josep M.
ADI-FAD

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

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

Anguera Serisier, Jordi
ADI-FAD

Arderius Guiteras,
Gerard
www.behance.net/gerardarderius
ADG-FAD

Angulo Garcia, Samuel
www.preformadesign.com
ADI-FAD
Anllo Riveiro, Pablo
ADG-FAD

Ardèvol Fernández, Joan
www.ardevols.com
ARQUIN-FAD
Arimany Brossa, Elisa
A-FAD

Arnabat Vila, Jonathan
www.arquitectura-g.com
ARQUIN-FAD
Arnau Rius, Montserrat
ARQUIN-FAD
Arqué Terricabras,
Gerard
www.gerardarque.com
ADI-FAD

Ayguade Jarque, Joan
www.materiarica.com
A-FAD
Ayguadé Sandrós, Lluís
www.h2oci.com
ADG-FAD
Aymamí Canut, Clàudia
A-FAD

Badia, Jordi
ARQUIN-FAD
Bagà, Josep
www.josepbaga.com
ADG-FAD
Bagaria Pigrau, Rudi
www.bagaria.net
ADG-FAD
Baldó Lavilla, Begoña
ADG-FAD
Baldó, Carles
www.carlesbaldoduran.com
ADI-FAD
Ballús Ribas, Josep M.
MODA-FAD

Barberà Sampietro,
Miquel
A-FAD
Barbeta Soler, Mariona
ARQUIN-FAD
Bardera Albalá, José
Manuel
www.linkedin.com/in/
bardera/
ADG-FAD
Barnils, Rosma
ARQUIN-FAD
Baroli Llopart, Victor
www.victorbaroli.com
ADG-FAD
Barrera Fernández,
Fredic
www.be.net/fredicbarrera
ADG-FAD

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

Aymar Terricabras, Mari
Carmen
www.guiacreativity.com
ADG-FAD

Arranz, Fèlix
ARQUIN-FAD

Ayuso Sanchis, Daniel
www.clasebcn.com
ADG-FAD

Banús Abadal, Xavier
ADG-FAD

Barrios Arias, Paula
http://paula-arias.com
ADG-FAD

Azúa, Martín
www.martinazua.com
ADI-FAD

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

Bartolomé Madaula,
Carles
ADG-FAD

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

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

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

Baraut Guila, Anton
ARQUIN-FAD

Bassat Orellana, Ana
www.b720.com
ARQUIN-FAD

Arreaza Tiberi, Maria
Laura
www.mlarreaza.com
ADG-FAD
Arrebola, Ester
www.esterarrebola.com
ADG-FAD
Asryan, Vahe
ADG-FAD
Astorga Foronda, Beatriz
beaastorga.com
ADG-FAD

Bach Núñez, Jaume
ARQUIN-FAD
Bach Triadó, Eugeni
ARQUIN-FAD
Badia Zarzoso, Ricardo
ADG-FAD

Banc Sabadell
www.grupbancsabadell.com
ADI-FAD

Barba Formosa, Isabel
A-FAD
Barber Benjamin, James
www.achos.es
ADG-FAD

Batalla Villanueva, Jordi
www.barrinadisseny.com
ADI-FAD
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Batlle, Enric
ADG-FAD

Bertran Maruny, Josep
ADI-FAD

BAU, Centre Universitari
de Disseny
www.baued.cat
ARQUIN-FAD, ADG-FAD

Betevé
www.beteve.cat
Àngel del FAD

BD Barcelona Design
www.bdbarcelona.com
ADI-FAD
Bécares Mas, Diana
ADI-FAD
Bellés Alvarez, José
extraestudio.com
ADG-FAD
Beltrán, Maria
www.pescasalada.com
ADG-FAD

Boldú Montoro, Mercè
ARQUIN-FAD

Bisbe Escudero, Joana
ADG-FAD

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

Bisbe Lluch, Adam
A-FAD
Blanc Armengol, Joan A.
www.estudiblanc.net
ADI-FAD
Blanc, Oriol
www.oriolblanc.com
ADI-FAD
Blanch Vallès, Agnès
www.vilablanch.com
ARQUIN-FAD

Benito Cortázar, Daniel
www.dbcortazar.com
ADG-FAD

Blanch, Marc
www.marcblanch.com
ADG-FAD

Berenguer, Nieves
ADG-FAD

Blanco de la Osa, Juan
José
www.citriqueheart.com
ADI-FAD

Bertomeu Farnós,
Gerard
coda-office.com
ARQUIN-FAD

Bohigas Guardiola, Oriol
ADI-FAD

Birulés Bertran, M. Rosa
ADI-FAD

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

Berruezo, David
www.magranataller.com
MODA-FAD, ADG-FAD

Blocd
www.blocd.com
ADG-FAD

Blanco, Emerson
ADG-FAD
Blanes Lluch, Marc
www.marcblanes.es
ADG-FAD

Bonell Costa, Esteve
ARQUIN-FAD
Bonet Armengol, Jordi
ARQUIN-FAD
Bonet Bertran, Pep
ARQUIN-FAD, ADI-FAD
Bonet Casas, M. Rosa
ARQUIN-FAD
Bonet Ferrer, Vicenç
ARQUIN-FAD
Bonet 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

Brullet Tenas, Manuel
www.brulletdeluna.com
ARQUIN-FAD
Brusés Lázaro, Joan
ADG-FAD

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

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

Borrat Rivera, Elisa
MODA-FAD

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

Borras Arnal, Cristina
ADI-FAD

Bosch Bosch, Joan
www.joanbosch.com
ARQUIN-FAD
Bosch Castro, Judith
ADG-FAD
Bosquet Muncunill,
Marta
ADG-FAD
Bover Grasa, Joana
www.bover.es
ADG-FAD, ADI-FAD
Boza, Ignasi
boza.cat
ADG-FAD
Bronsten Duesa, Marina
http://cargocollective.com/
marinabronsten
ADI-FAD
Brosa, Esther
ARQUIN-FAD
Brufau, Robert
ARQUIN-FAD

Caballero, Yoav
yoavcaballero.tumblr.com
ADG-FAD

Camps Vilaseca, Judith
www.gabins.com
A-FAD
Canals Papiols, Carme
Glòria
A-FAD
Cannistrà, Carlota
ADG-FAD
Canosa Magret, Josep
Lluís
ARQUIN-FAD, ADI-FAD

Carbonell Dalmases, M.
Teresa
ARQUIN-FAD
Cardeña Franquet,
Francesc
ARQUIN-FAD
Cardona, Gràcia
www.diariodesign.com
ADI-FAD
Caride Carrera, Sara
www.behance.net/saracaride
MODA-FAD, ADI-FAD

Carrascosa Salmerón,
Roberto
www.roberto-victoria.com
A-FAD
Carreras, Genís
www.studiocarreras.com
ADG-FAD
Carrero Pérez, Cristina
www.moshimia.com
ADG-FAD
Carrière Lluch, Luis
www.carriere.es
ADI-FAD

Cánovas Celdrán, Ángel
Christian
www.angelcanovas.com
ADG-FAD

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

Cantallops Pérez,
Alexandra
ADG-FAD

Carlota Sabater, Elisabet
www.carlotaoms.com
MODA-FAD

Canut Civit, M. Àngels
www.angelscanut.com
A-FAD

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

Casal Martín, Laura
ADG-FAD

Campaña Arjona, José
María
ADG-FAD

Capdevila Coral, Manel
A-FAD

Carmona Puig, Sergi
www.neodidesign.com
ADI-FAD

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

Campari
www.campari.com
Patrocinador del FAD

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

Caro Moreno, Marta
www.martacaro.net
ADG-FAD

Casals, Lluís
ARQUIN-FAD

Campi Valls, Isabel
A-FAD, ADI-FAD

Capdevila Gaya, Joaquim
A-FAD

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

Capella, Juli
www.capellaweb.com
ARQUIN-FAD

Caldas, Sara
saravcaldas.com
ADG-FAD
Calderón García, Antonio
www.matalafria.com
MODA-FAD

Cappuccio, Luca
www.buffstudio.es
ADG-FAD

Carrascal Arroyave,
Edgar
www.edgarcarrascal.com
MODA-FAD

Carulla Callís, Andreu
www.andreucarulla.com
ADI-FAD
Carulla Segarra, Mónica
www.cocobooks.com
ADI-FAD

Casanovas Andiñach,
Teresa
A-FAD
Casas Calduch, Ernesto
ADI-FAD

Carrasco, Claudia
www.c3h-design.com
ADI-FAD
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Cases Prats, Esperança
www.eljardisecret.cat
A-FAD
Cases Puig, Manuel
ADI-FAD
Castellar, Oriol
www.oriolcastellar.com
ADG-FAD
Castells 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
Catafal, Marc
www.marccatafal.com
ADG-FAD
Català Rodas, Marc
www.wearemucho.com
ADG-FAD
Catalán Alucha, Marcos
ARQUIN-FAD
Catalan, Àlex
www.mrripley.es
ADG-FAD
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Cayuela Martínez,
Eulàlia
www.elicayuela.com
ARQUIN-FAD
Cellerino, Matteo
www.celleri.no
ADG-FAD
Cerdà, Pilar
www.pilarcerda.net
A-FAD
Cerveses Moritz
moritz.com
Promotor oficial del FAD
Chacón Ávila, Esther
esterchacon.blogspot.
com
A-FAD
Cid Moragas, Daniel
ADI-FAD
CIN Valentine S.A.U.
www.valentine.es
ARQUIN-FAD
Cinnamond Planas,
Norman
ARQUIN-FAD
Clapés Antoja, Ana
www.anaclapes.com
ADG-FAD
Claret Martí, Curro
ADI-FAD
Claret Piquer, Carmen
A-FAD

Clariana Ortoll, Antoni
www.magmadesign.net
ADI-FAD

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

Claveri Prats, Aleix
ARQUIN-FAD

Córdoba de Dalmases,
Ramon
A-FAD

Clos, Laia
www.motstudio.com
ADG-FAD
Closas Bloucard, Francis
ARQUIN-FAD
Clotet Juan, M. Rosa
ARQUIN-FAD
Col•legi d’Aparelladors
www.apabcn.es
ARQUIN-FAD
Colell Salarich, Marina
marinacolell.com
ADG-FAD
Coll Trias, Roger
www.krasznai.co.uk
A-FAD

Correa Ruiz, Federico
ARQUIN-FAD, ADI-FAD
Corredor-Matheos, Josep
A-FAD
Corsà Moriana, Oriol
ADG-FAD
Cortada Bordas, Anna
http://catalunyacbanna.
wixsite.com/socialfashionmonster
A-FAD, MODA-FAD
Cortada Masvidal, Sílvia
ADI-FAD
Cortés León, Pepe
ARQUIN-FAD

Colli, Stefano
www.stefanocolli.com
ADI-FAD

Cortés Torres, Toni
ADI-FAD

Colomines Nadal, Marc
alcafilms.com
ADG-FAD

Cortiella Campabadal,
Rosa
rosacortiella.com
A-FAD

Coma Barbat, Eulàlia
www.eulaliacoma.eu
ADG-FAD
Conesa Almagro, Valentín
www.holamundo.me
ADG-FAD

Cosentino, S.A.
www.cosentino.es
ARQUIN-FAD, Patrocinador del FAD
Costa Calsamiglia, Guim
www.costacalsamiglia.com
ADI-FAD

Costa Curriu, Agustí
ARQUIN-FAD
Costa Gómez, Anna
www.oxidotaller.net
A-FAD

De la Cruz, Olga
www.bbcrdisseny.com
ARQUIN-FAD
De la Llave, Mar
www.mardelallave.com
ADG-FAD

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

De Moragas Spà, Antoni
ARQUIN-FAD

Covelo Cartelle, Antonio
ADI-FAD

De Oleza Roncal, Jaume
www.controller.cat
ARQUIN-FAD

Coy Unión, Albert
www.albertcoy.com
ADG-FAD
Crosas Colomé, Núria
behance.net/nuriacrosas
ADG-FAD
Crous Fort, Clara
www.sompols.com
ARQUIN-FAD
Cruz, Raül
www.raulifer.net
ADG-FAD
Cumella Vendrell, Toni
A-FAD
Darvishian, Jay
www.jdarvi.com
ADG-FAD
DDB Tandem, SA
www.ddb.com
ADG-FAD
De Dominicis, Pablo
ADI-FAD

De Pallejà FerrerCajigal, Glòria
www.gpalleja.com
ARQUIN-FAD
De Pineda Álvarez,
Albert
ARQUIN-FAD
De Solà Morales, Pau
ARQUIN-FAD
Del Fraile Carbajo,
Eduardo
www.dfraile.com
ADG-FAD
Del Hoyo Arjona, Jesús
ADG-FAD
Delgado, Sergi
www.sergidelgado.com
ADG-FAD
Díaz Giménez, Almudena
A-FAD

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

Elisava, Escola Superior
de Disseny i Enginyeria
www.elisava.net
ARQUIN-FAD, ADGFAD, ADI-FAD
Esc. d’Art i Disseny
de la Dip. de Tarragona
a Reus
ARQUIN-FAD

Donaldson, Max
www.smallbackroom.es
ADG-FAD

Esc. d’Art i Disseny
de Tarragona
ADG-FAD

Duch, Eduard
www.atipus.com
ADG-FAD

Esc. Municipal d’Art i
Disseny de Vilanova
ADG-FAD

Duran de Grau, Pere
ADG-FAD

Esc. Superior de Disseny
i Art Llotja
www.xtec.es/ea-llotja
ARQUIN-FAD

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

Durana, Àxel
www.axeldurana.com
ADG-FAD
Eina, Escola de Disseny
i Art
www.eina.edu
ARQUIN-FAD, ADGFAD, ADI-FAD
Eiriz Martínez, Alba
ADG-FAD

Escofet 1886
www.escofet.com
ADI-FAD
Escola d’Art Arsenal
www.arsenal.cat
A-FAD, ADG-FAD
Escola d’Art d’Olot
www.escolartolot.com
ARQUIN-FAD

Eix Comercial Glòries
www.glories.com
Patrocinador del FAD i
MODA-FAD

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

El Periódico de
Catalunya
www.elperiodico.com
Àngels del FAD

Escola d’Art i Superior
de Disseny Vic
www.eartvic.net
ADG-FAD
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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 d'Art Floral de
Catalunya, Fundació
A-FAD
Escola d'Art Pau Gargallo
www.paugargallo.net
ADG-FAD
Escola de la Dona, Diputació de Barcelona
A-FAD, MODA-FAD
Escola Josep Serra i
Abella
www.serraiabella.cat
ADG-FAD
Escola Massana Centre
d’Art i Disseny
FAD
Escola Municipal d’Art
Illa de Sabadel
MODA-FAD, ADG-FAD
Escuela Sup de Diseño
de Barna(Esdesign)
www.esdesignbarcelona.
com
ADG-FAD
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ESDAP. Esc. Superior
de Disseny i d’Arts
Plàstiques
www.gencat.cat/ensenyament/esdap
MODA-FAD, ARQUIN-FAD, ADG-FAD,
ADI-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
ADI-FAD
Espelt Estopà, Guim
www.guimworks.net
ADI-FAD
Espinet Mestre, Miquel
ARQUIN-FAD
Espinet, Mariona
www.cireraespinet.com
ARQUIN-FAD
Espinola González,
Daniel
www.danieleg.me
ADG-FAD
Espluga, David
www.espluga.net
ADG-FAD

Esquinas, Paula
ARQUIN-FAD
Esquius Prat, Josep M.
ARQUIN-FAD
Estapé, Helena
A-FAD
Esteve, Albert
www.curatedbyshop.com
MODA-FAD
Esteve, Pau
www.pauesteve.net
MODA-FAD
Esteve, Pere
www.hodiern.com
ADG-FAD
ETSAB UPC Depar.Projectes Arquitectonics
ARQUIN-FAD
ETSAB-UPC
etsab.upc.edu/ca
ARQUIN-FAD
Etxeberria, Diego
www.naranjoetxeberria.com
ADG-FAD
Fa Ribas, Joaquim
ARQUIN-FAD
Fabra Ferrer, Marc
www.ludic.pro
ADI-FAD
Fàbregas Bartok, Carme
A-FAD

Facto Estrategia y Marketing
Àngels del FAD
Faísca, Pedro
behance.net/PedroFaisca
ADG-FAD
Falguera Llor, Anna
ADI-FAD
Farrando, Jordi
ARQUIN-FAD
Farré Abejón, Núria
www.nuriafarreabejon.com
A-FAD
Farré Oliver, Joan
www.pontdequeros.com
A-FAD
Farré Pàmpols, Núria
A-FAD

Feliu, Diana
ADI-FAD
Feriche Adell, Ricardo
www.fericheblack.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

Farriol Gil, Sílvia
ARQUIN-FAD

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

Faulí Oller, Jordi
ARQUIN-FAD

Fernández, Pau
ADG-FAD

FD Moda - LCI
www.fdmoda.com
MODA-FAD

Ferran Masip, Guillem
www.guillemferran.com
ADI-FAD

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

Ferrando Bramona,
Josep
www.josepferrando.com
ARQUIN-FAD
Ferrater Arquer, Borja
www.ferrater.com
ARQUIN-FAD

Ferrater Lambarri,
Carles
www.ferrater.com
ARQUIN-FAD
Ferré Carreras, Martí
www.bildi.net
ADG-FAD
Ferrer Bastida, David
ADI-FAD
Ferrer Velasco, Ricard
www.ferrerbcn.com
ADI-FAD
Ferrer-Vidal Cortella,
Santiago
http://www.grupoinstrumenta.com
ARQUIN-FAD
Fidalgo Guerra, Armando
ADG-FAD
Figarola-Vila, Agnès
A-FAD
Figuera Arranz, Pablo
www.goulafiguera.com
ADI-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

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

Font Sans, Ramon
A-FAD

Fuster Martí, Albert
ARQUIN-FAD

Font Soler, Maria Josep
mjfstudinteriorisme.com
ARQUIN-FAD, ADG-FAD

Gabriel, Coko
www.digitaldosis.com
ADG-FAD

Font Villar, Alba
www.albafontvillar@gmail.
com
ADG-FAD

Gaitán Salinas, Manuel
www.estudiosantarita.com
ADG-FAD

Foraster Mariscal, Toño
ARQUIN-FAD
Freire, Carolina
www.dontsaybye.com
ADG-FAD
Freixes Melero, Daniel
ARQUIN-FAD
Freyer, Martina
www.galgo.studio
ADG-FAD
Fuerte Julve, Verónica
www.heystudio.es
ADG-FAD
Fumero Pignat, Mateo
laturbina.es
ARQUIN-FAD
Fundació Banc Sabadell
www.bancsabadell.com
ADG-FAD, ADI-FAD

Galar Jiménez, David
davidgalar.com
ADG-FAD
Galceran Ribas, Josep
ADG-FAD
Galí Camprubí, Elisabeth
ARQUIN-FAD
Galí Camprubí, Jordi
https://www.jordigali.org/
about
ARQUIN-FAD
Gallego, Moisès
ARQUIN-FAD
Garanto Satué, Javier
www.garantino.com
ADG-FAD
Garcés Brusés, Jordi
www.jordigarces.com
ARQUIN-FAD
Garcia Bas, Xènia
www.basbarcelona.com
ADI-FAD
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Garcia Bernet, Núria
www.iamnuria.com
ADG-FAD

García-Ramos Sánchez,
Pedro Antonio
ADG-FAD

García Conesa, Fulgencio
ADG-FAD

Gargallo Monge, Iñaki
ADG-FAD

García Gallego, Gaspar
www.garciaycia.com
ADG-FAD
Garcia Gil, Mario
ARQUIN-FAD
García Isidro, Álvaro
http://karakter.es/
ADG-FAD

Garmendia, Borja
pensandoenblanco.com
ADG-FAD
Garriga Bonnín, Júlia
A-FAD
Gasch Garcia, Francesc
www.francescgasch.com
ADI-FAD

Gili Galfetti, Gustau
ARQUIN-FAD
Gili Galfetti, Mònica
www.ggili.com
ARQUIN-FAD
Gimeno Bau, Ignasi
ADG-FAD
Giner Gutiérrez, Miguel
https://miguelginergutierr.
wixsite.com/ginergutierrez/
proyec
ADI-FAD
Ginés Marín, Maurici
www.artec3.com
ADI-FAD
Ginestra López, Ignacio
www.rosasbarcelona.com
ADG-FAD

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

Henarejos Jiménez,
Santos
www.s.s.work
ADG-FAD

Grosu, Irina
www.bussoga.com
ADI-FAD

Hermosilla Cifuentes,
Luis
A-FAD

González Pérez, Primitivo
ARQUIN-FAD

Güell Guix, Xavier
ARQUIN-FAD

Hernández Cros, Josep
Emili
ARQUIN-FAD

Górriz, Pilar
www.pilargorriz.com
ADG-FAD

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

Gouveia, Laura
www.lauragouveia.com
ADG-FAD

Guillamón Hidalgo,
Enrique
enriqueguillamon.com
ADG-FAD

Gómez Serrano, Marc
www.marcgs.info
ADG-FAD
González Juan, Edmon
www.eggeassociats.net
ADG-FAD

Garcia Lozano, Raul
www.inedit.barcelona
ADI-FAD

Gasch Grau, Emili
ARQUIN-FAD

García Moreno, Mariano
ADI-FAD

Gaspar Ruiz, Joan
ADI-FAD

García Ramiro, Manuel J.
A-FAD

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

Giralt-Miracle, Daniel
ADI-FAD

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

Giró Gili, Santi
www.santigiro.cat
ARQUIN-FAD, ADI-FAD

Gifreu, Alex
www.alexgifreu.com
ADG-FAD
Gil Nebot, Leopoldo
ADI-FAD

Girona Fernández, Ana
Belén
cargocollective.com/girona
ADG-FAD

Gratacós Colomer,
Àngels
ADI-FAD

Gironès Penades, J.
Ignacio
ADG-FAD

Grau Castelló, Xavier
www.nom-nam.com
ADG-FAD

García Ros, Juan Pedro
ADG-FAD
Garcia Suñé, Rut
http://cargocollective.com/
RGS
ADI-FAD
Garcia Zorrilla, Olmo
www.thebold.desig
ADG-FAD
Garcia-Orte, Marta
www.marqta.com
ARQUIN-FAD

Gil, Félix
www.felixgil.es
ADG-FAD

Giordano, Miriam
www.laboh.net
ADI-FAD

Gómez García, Alícia
www.breustudio.com
ADG-FAD

Grados Barrantes, Xavier
www.xavigrados.com
MODA-FAD
Graell Massana, Carles
ADG-FAD
Granero Martínez, Anton
www.eumodc.cat
ADG-FAD
Grass, Tanja
www.drapart.org
A-FAD

Gray, Diane
ARQUIN-FAD

Guillem Bordetas, Maite
ADI-FAD
Guimerà Arias, Àlex
www.guime.com
ADG-FAD

Hernando Álvaro,
Cristina
behance.net/cristinahernando
ADG-FAD
Higueras, Miquel Àngel
www.fonsgrafic.es
ADG-FAD
Homs Bassedas, Pau
ADI-FAD
Huguet Muixí, Enric
ADG-FAD

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

Ibáñez Carrasco, Càrol
www.artycom.com
ADG-FAD

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

Ibáñez Ferrera, Pablo
www.bartlebooth.org
ARQUIN-FAD

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

Ibarz Casadevall, Mercè
A-FAD

Gutierrez, Irene
www.botondenacar.com
A-FAD

ICCIC
http://www.iccic.edu/
cicles/ciclesDisseny.htm
ADG-FAD

IDEP
www.idep.es
MODA-FAD, ADG-FAD
illycaffè s.p.a. Sucursal
en España
www.illy.com
ADI-FAD
Inarejos de Las Heras,
Josep
www.inadisseny.com
ADG-FAD
Incasòl - Institut Català
del Sòl
www.incasol.cat
ARQUIN-FAD
Infante del Rosal, Fernando
www.elgolpe.net
ADG-FAD
Iniesta Sau, Áurea
ADG-FAD
Isern Castro, Albert
www.guiacreativity.com
ADG-FAD
Istituto Europeo di
Design, SL
www.iedbcn.com
MODA-FAD, ADG-FAD,
ADI-FAD
Ivars Monerris, Elena
A-FAD, ARQUIN-FAD,
ADG-FAD

Jansana, Imma
ARQUIN-FAD
Jardí Soler, Enric
www.enricjardi.com
ADG-FAD
JC Decaux
www.jcdecaux.es
ADI-FAD
Jiménez Higueras, Àlex
ADI-FAD
Jiménez Martínez,
Marina
https://marinajm94.wixsite.
com/mj-porfolio
MODA-FAD, ADG-FAD
Jori, Ferran
ARQUIN-FAD
Joven Oliveras, Gloria
http://studio.hommu.com
ADG-FAD
Jover Biboum, Margarita
www.aldayjover.com
ARQUIN-FAD
Juan, Sergio
www.sergiojuan.com
ADG-FAD
Juanpere Miret, Josep
www.gcaarq.com
ARQUIN-FAD
Junquero Vergara,
Cristina
A-FAD

Izquierdo López, Pablo
www.naguisa.com
MODA-FAD
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Kuhn, Harri
www.mischen-berlin.es
ADG-FAD
Kulnarong, Soledad
www.less-filling.com
MODA-FAD
La Gioia, Antonio
www.laboh.net
ARQUIN-FAD
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Lavèrnia Company, José
Ignacio
lavernia-cienfuegos.com
ADG-FAD
Ligos Masafrets, Marc
www.marcligos.com
ADI-FAD
Limonero, Txell
www.txlcdesign.com
ADI-FAD

Laboratori Color EGM
www.egm.es
ADG-FAD

Llàcer Macau, Anna
ADG-FAD

Lacasta, Miquel
www.archikubik.com
ARQUIN-FAD

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

Lahidalga Alzola, Xabi
ADG-FAD

Llimona Torras, Pere
ADI-FAD

Lambert, Rory
ADG-FAD

Llopis García, Olga
www.comuniza.com
ADG-FAD

Lanau Pinto, Xavier
www.xavierlanau.com
ADG-FAD
Larrea Cruces, Quim
www.quimlarrea.com
ARQUIN-FAD
Laurenzano Agostina,
Carla
facebook.com/littletit.
agostinalaurenzano
A-FAD

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

López Cimbrón, Jordi
ADG-FAD
Lopez Gonzalez, Samuel
www.srysrawilson.com
ADG-FAD
López Líndez, Pedro
novaerapublications.com
ADG-FAD
López Muré, Alícia
www.alicialm.com
ADG-FAD
López Mut, Francisco
ADG-FAD
López Pérez, Nuria
www.srtaserifa.com
ADG-FAD
López Vilalta, Isabel
www.isabellopezvilalta.com
ARQUIN-FAD
López-Nuño Egea, Paula
www.paulalopeznuno.com
ADG-FAD

Majoral Castells, Enric
www.majoral.com
A-FAD
Mallafré Cazorla, Marc
www.wowsterposter.com
ADG-FAD
Mañà Oller, Josep
A-FAD
Mañez Vilella, Àngels
A-FAD
March Avante, Jordi
ADG-FAD
March, Alex
ADI-FAD
Marchsteiner, Uli
www.umdc.eu
ADI-FAD

Lloret Serra, Cristina
www.bowdesign.eu
ADI-FAD

Luppi, Osvaldo
www.olarq.com
ARQUIN-FAD

Marquina Solé, Ramon
www.ramonmarquina.com
MODA-FAD

López Amat, Tomàs
ARQUIN-FAD

Magem Farré, Josep M.
ADI-FAD

Martínez Serra, Josep M.
ADI-FAD

Martí Sáez, Mati
www.lemonart.com
ADG-FAD

Martínez López, Alberto
www.thisiscollec.com
ADI-FAD

Marzabal Martínez,
Carles
ADI-FAD

Martí Vigil, Maria
www.mariamartivigil.com
ADG-FAD

Martínez López-Amor,
Albert
www.lopez-amor.com
ADG-FAD

Mas Ruiz, Beatriz
ADI-FAD

Martín Badosa, Pablo
www.designbyatlas.com
ADG-FAD
Martín Ballester, Mel
www.behance.net/melmartin
ADG-FAD

Martín López, David
www.estudimartin.com
ADG-FAD

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

Macau Serra, Roser
www.fetamida.com.es
ARQUIN-FAD

Martínez Cabrera, Roser
www.rosermartinez.com
A-FAD

Martin Carrera, Ruben
behance.net/rubenmartincarrera
ADG-FAD

Lloret Joan, Marta
A-FAD

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

Martínez Balet, Xavier
ADG-FAD

Marco Tuset, Vicenç
http://www.vicencmarco.
com/
ADG-FAD
Mariscal Errando, Javier
Francisco
www.mariscal.com
ADG-FAD

Marquina Testor, Nani
www.nanimarquina.com
ADI-FAD

Martínez Ruzafa, Sònia
www.lapageoriginal.com
ADG-FAD

Marshall, David
www.david-marshall.com
ADI-FAD
Martí Mató, Cristina
www.vincentpar.com
A-FAD

Martin Pardo, Cristina
www.esenciagrafica.es
ADG-FAD
Martín Valls, Mercè
ARQUIN-FAD
Martinavarro, Rocio
www.mayuscula.es
ADG-FAD

Martinez Mestre,
Alexandre
ADI-FAD
Martínez Pardo, Rafael
Jorge
ADG-FAD
Martínez Pérez, Borja
www.losiento.net
ADG-FAD

Masbernat, Josep
www.iguzzini.es
ARQUIN-FAD
Masferrer, Alejandro
www.alejandromasferrer.
com
ADG-FAD
Massana Flotats, Josep
M.
ADI-FAD

Martínez Prat, Gemma
ADG-FAD

Massanet Amer, Maria
Pilar
los2studio.com
ARQUIN-FAD

Martínez Rodríguez,
Héctor
www.mediterraneaservices.
com
ADG-FAD

Massó Tejeda, Jordi
www.massoicb.com
ADG-FAD

Martínez Ruzafa, Josep
www.lapageoriginal.com
ADG-FAD

Mata Lafora, Laura
www.lauramata.ws
ADG-FAD
Medina Vilalta, Carles A.
www.medinavilalta.com
ADG-FAD

Mejías Torres, Òscar
ADG-FAD
Melcior, Cristina
ADG-FAD
Melechón Vidal, Francesc
ADI-FAD
Mendaza Alcaiza, Maider
www.thisisumami.com
ADG-FAD
Méndez Oliver, Andrea
www.milkmandisseny.com
ADG-FAD
Mendizábal Carredano,
Álvaro
www.outinup.com
ADG-FAD
Mercado Segoviano, José
Luis
ARQUIN-FAD
Merck Chemical and
Life Science SAU
www.merckgroup.com
Patrocinador del FAD
Mestres Angla, Jordi
ADG-FAD
Milá Mencos, Jose M.
ADI-FAD
Milà Sagnier, Miguel
ARQUIN-FAD, ADI-FAD
Milà Valcárcel, Gonzalo
ADI-FAD
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Minguela García, Elena
www.diariodesign.com
ADI-FAD

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

Müller, René
www.woodloops.de
A-FAD

Nicolau Roset, Mercè
www.nicolauroset.cat
A-FAD

Mir Borrut, Josep M.
www.summa.es
ADG-FAD

Morata Jorba, Francesc
norestestudio.com
ADG-FAD

Munné Campderrich,
Josep M.
ADG-FAD, ADI-FAD

Niczyporuk, Dominika
www.ikaeditions.com
MODA-FAD

Mir Teixidor, Enric
www.mmassarquitectura.es
ARQUIN-FAD

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

Munne Rocamora, Laura
A-FAD

Noguer, Cristina
www.cristinanoguer.com
A-FAD

Mira Morillas, Carme
ARQUIN-FAD

Morató Simó, Anna
A-FAD

Muñoz Fité, Josep
www.josepmunoz.com
ADG-FAD

Miranda Martinez, Xavi
ADG-FAD

Moravova, Ivana
ARQUIN-FADADI-FAD

Nadal Oller, Lluís
ARQUIN-FAD

Miserachs, Toni
ADG-FAD

Moreno Carrillo, Juan
José
ARQUIN-FAD

Nagore de la Guardia,
Ainhoa
www.ainhoanagore.com
ADG-FAD

Monsanto Florentino,
Yuly
www.yulymonsanto.com
ADG-FAD

Morera, Josep M.
www.moreradesign.com
ADG-FAD

Montero Madariaga, Jon
www.jonmontero.com.
ARQUIN-FAD

Morgui Isanda, Ferran
www.morgui.net
ADI-FAD

Montiel Latre, Oliver
www.thebold.design
ADG-FAD

Morillas, Lluís
www.morillas.com
ADG-FAD, ADI-FAD

Montmany Madurell,
Marta
ADI-FAD

Morón, Lluís
ADG-FAD

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

Morta, Xavier
www.lamosca.com
ADG-FAD
Mota, Mafalda
behance.net/motamafalda
ADG-FAD

Naharro Carrasco,
Fernando
www.conhacheinteriorismo.
com
ARQUIN-FAD
Naranjo, Miguel
www.naranjoetxeberria.com
ADG-FAD
Navarro Barba, Víctor
www.navarroestudi.com
ADG-FAD

Novell Ferrando, Josep
www.novell.cat
ADI-FAD
Núñez Gimeno, Pati
www.patinunezagency.com
ARQUIN-FAD
Núñez Rois, Roberto
www.robertonunez.com
ADG-FAD
O. Caballero, May
www.intachable.com
ADG-FAD
Òdena Torres, Anton
www.antonodena.com
ADG-FAD
Oliver Bock, Constantin
ADG-FAD

Navarro Jiménez, Gema
ADG-FAD

Oliver Manén, Eulàlia
http://www.tallerbugambilia.cat/ca/eulalia-oliver
A-FAD

Navarro Ortiz, Carmen
ADG-FAD

Oliver Montroig, Laia
ADG-FAD

Ollé Torras, Francesc
ARQUIN-FAD
Olona Casas, Joan
www.olona.cat
ARQUIN-FAD
Oms Selva, Elisenda
www.carlotaoms.com
MODA-FAD
On Diseño
www.ondiseno.com
ADI-FAD
Oriol Nogués, Ramon
www.oriol-orfebre.com
ADI-FAD
Ortí Raspall, Marta
www.martaorti.com
A-FAD

Palou Boix, Santiago
www.woodmanprojects.
com
ADG-FAD
Palouzié Ibáñez, Xavier
ADG-FAD
Pardo Álvarez, Jesús
ADG-FAD
Paredes Vilés, Anna
www.annaparedes.com
ADG-FAD
Parera Biosca, Mònica
www.mpbcultura.com
ADG-FAD
Pareras Mont, Lluís
www.lupagrafics.com
ADG-FAD

Ortiz Zaforas, Juan
www.condimen.com
ADI-FAD

Pascual Puig, Elena
ARQUIN-FAD

Osman, Alaa
A-FAD, ARQUIN-FAD,
ADG-FAD

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

Padrós Ferrer, Emili
www.emilianadesign.com
ADI-FAD

Payés Nadal, Pere
ADI-FAD

Padrós Ferrer, Xavier
www.zero-a.net
ADG-FAD
Padulles Ramos, Vladimir
A-FAD

Pelta Resano, Raquel
ADG-FAD
Pensi, Jorge
ADI-FAD
Peraire, Josep
ADG-FAD

Perdomo Caso, Laura
www.lauraperdomo.com
ADI-FAD
Pereda Rojo, Javier
www.esiete.com
ADG-FAD
Peregrín Emparanza,
Laura
ADG-FAD
Perera, Lambert
leschausseurs.com
MODA-FAD
Pérez Estrada, Olga
ADG-FAD
Pérez Grobet, Ximena
www.ximenaperezgrobet.
com
A-FAD
Pérez Masferrer, Pamela
A-FAD
Pérez Polo, Clàudia
www.naguisa.com
MODA-FAD
Pérez Rodón, Laura
www.laurabrichs.com
A-FAD
Pericas Bosch, Enric
ADI-FAD
Perrone, Raffaella
ADI-FAD

Pich-Aguilera Baurier,
Felip
www.picharchitects.com
ARQUIN-FAD
Piera Domènech, Joan
Rogeli
www.casapiera.com
A-FAD
Piera, Gerard
www.nanimarquina.com
ADI-FAD
Pilma
www.pilma.com
ADI-FAD
Pinedo Germana, Valeria
www.herbadhabit.com
MODA-FAD
Piñol Torrent, Francesca
A-FAD
Pintó Fàbregas, Quim
www.pfpdisseny.com
ADG-FAD
Pintos, Sandra
http://cosas-studio.com/
ARQUIN-FAD
Pinyol Cort, Antoni
www.antonipinyol.com
ADG-FAD
Pinyol Escardo, Anton
www.firma.es
ADG-FAD

Palau Casañé, Antònia
A-FAD
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Pla Belio, M. Teresa
A-FAD
Pla Masmiquel, Arcadi
ARQUIN-FAD
Plaja Miró, Salvi
ADI-FAD
Playà Faus, Mireia
MODA-FAD
Playa Matarín, Josep
MODA-FAD
Plaza Graells, Jordi
ADI-FAD
PMP Pret-à-Porter
www.pretaportercases.com
Patrocinador del FAD
Poblet, Àlex
www.walabi.net
ADG-FAD
Pomés Leiz, Ivan
www.llamazarespomes.com
ARQUIN-FAD
Pons Campomar,
Francesca
ADG-FAD
Pons Marimon,
Rameshwor
ADI-FAD
Porta, Albert
www.albertporta.com
ADG-FAD
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Portales Rius, Ignasi
www.titular.eu
ADG-FAD
Pou Iborra, Ingrid
www.ingridpou.com
MODA-FAD
Pouplana, Xavier
ADI-FAD
Pradera Gallego, Maria
www.yinsenstudio.com
ADG-FAD
Preciado Iglesias, Fèlix
www.equipajebcn.com
ADI-FAD
Prieto Contreras, Ruth
www.minimalgraphics.es
ADG-FAD
Prieto Villanueva, Jesús
Ángel
A-FAD
Prokopljevic, Jelena
https://laciudadsocialista.
wordpress.com/
ARQUIN-FAD
Puig Busquets, Enric
ARQUIN-FAD
Puig Cabeza, Josep
www.puigicabeza.com
ADI-FAD
Puig Fashion & Beauty
Group
www.puig.com
ADI-FAD

Puig Gausachs, Blai
A-FADARQUIN-FAD

Rabat Ribes, Esperança
ADI-FAD

Puig Terradellas, Miquel
ADG-FAD

Ramis Frontera, Tomeu
www.flexoarquitectura.com
ARQUIN-FAD

Puig Torné, Josep
ARQUIN-FAD
Puigdengolas Legler,
Esteve
ARQUIN-FAD
Puighermanal Puigvert,
Octavi
www.phpuighermanal.es
ADI-FAD
Pujagut Grau, Jaume
ADG-FAD

Ramón Rodríguez, Ibán
www.ibanramon.com
ADG-FAD
Ramos Llaguno, Javier
ADG-FAD
Raya Ferrer, Jessica
www.ssicandpaul.com
MODA-FAD
Rebolledo Font, Ferran
www.addvantage.es
ADG-FAD

Pujol Miró, Ester
www.nahtrang.com
ADI-FAD

Regàs Pagès, Georgina
A-FAD

Quílez Soler, Pep
www.q9magazine.com
ARQUIN-FAD

Reglero Cadenas, David
behance.net/davidreca
ADG-FAD

Quintana, Màrius
ARQUIN-FAD

Reina Fronc, Luis
www.scacs.com
ADG-FAD

Quiroga Pérez, Diego
anima.es
ADI-FAD
Quiros Dinarès, Marta
bravocreativeagency.com
ADG-FAD
Rabal, Victòria
www.victoriarabal.com
A-FAD

Remiro Virto, Iñaki
www.grlabstudio.com
ADI-FAD
Requena Molero, Andrés
www.andresrequena.es
ADG-FAD
Reverter Sancho, Pepa
www.pepareverter.com
ADG-FAD

Reyners Fontana, Nicolás
www.trestiposgraficos.com
ADG-FAD
Ribas Barange, Francesc
ADI-FAD
Ribas Seix, Carme
www.ravetllatribas.com
ARQUIN-FAD

Roa López, Miquel
www.aproduccions.com
ARQUIN-FAD

Roig Duran, Joan
www.batlleiroig.com
ARQUIN-FAD

Rosa Trias, Helena
www.planeta.es
ADG-FAD

Robert Bernús, Gabriel
ARQUIN-FAD

Roig Garcia, Anna
www.annitaklimt.com
A-FAD

Rosell Bacardit, Alba
www.benditagloria.com
ADG-FAD

Rojano Sánchez, Fco.
Javier
ADG-FAD

Roselló Gené, Alícia
http://duduadudua.com
A-FAD

Rojas Florez, Dairo Ivan
indianesfootwear.com
MODA-FADADI-FAD

Rosero Parra, Joan
www.joanrosero.wix.com/
joanrosero
ADG-FAD

Roca Connetable, Xavier
www.rundesign.net
ADG-FAD

Ribes Bartolí, Eduard
ARQUIN-FAD

Roca Domingo, Jordi
www.ladyssenyadora.com
ADG-FAD

Ricard Sala, André
ADI-FAD

Roca Sagarra, Agnès
ARQUIN-FAD

Ricard, Olivia
www.barcelonaindesign.
com
ADI-FAD

Roca Sanitario, S.A.
www.roca.es
ADI-FAD

Rico Benages, Esther
www.estherrico.blogspot.
com
ARQUIN-FAD
Riera Coromina, Mireia
ADI-FAD
Riera Ubia, Antoni
ADI-FAD
Riu de Martín, Josep
www.gcaarq.com
ARQUIN-FAD
Rivadeneyra, Ryan
www.kindofcyan.com
A-FAD

Rodríguez Arangoa,
Aritz
ADG-FAD
Rodríguez Grau, Sònia
www.oxigen.es
ADG-FAD
Rodriguez Murlans, Sara
ADI-FAD
Rodríguez Tichy, Ana
www.anatichy.com
MODA-FAD
Roig Álvaro, Xavi
www.miscbcn.com
ADG-FAD
Roig Carreras, Oriol
ADI-FAD

Rom Rodríguez, Josep
A.
ADG-FAD
Romagosa Calatayud,
Pau
ADI-FAD
Romagosa Casanova,
Albert
www.albertromagosa.com
ADG-FAD
Roman Rodríguez,
Hector
ADG-FAD
Romero Campañon,
Cristina
www.hilittle.com
MODA-FAD
Rosa Aguayo, M. Teresa
www.teresarosa.com
A-FAD

Rovira Llobera, Teresa
www.estudioctr.com
ARQUIN-FAD
Rovira Ricart, Xavier
ARQUIN-FAD
Rovira, Mercè
www.mobles114.com
ADI-FAD
Rubio Arauna, Dani
www.rubioarauna.com
ADG-FAD
Rubio Ordas, Pablo
www.erretres.com
ADG-FAD
Rubio Palazón, Guillermo
www.rubioydelamo.com
ADG-FAD
Rubio, Carme
www.color-consultant.net
ADI-FAD
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Rueda, Noelia
nonorueda.com
A-FAD
Ruesga Navarro, Ascensión
choninruesganavarro.es
A-FAD
Ruitenberg Fardoe,
Mercedes
ADG-FAD
Ruiz Rubio, Mario
www.marioruiz.es
ADI-FAD
Ruiz, David
www.ruizcompany.com
ADG-FAD
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Samaranch de Lacambra,
M. Lluïsa
www.sdedicions.com
A-FAD

Sañudo de Aymerich,
Rodrigo
www.rodrigosanudo.com
ADG-FAD

Sanahuja Rochera, Jaime
www.jaimesanahuja.com
ARQUIN-FAD

Sanz Aparicio, Marco
www.marcsanzstudio.com
A-FAD

Sánchez Carrillo, Damián
ARQUIN-FAD
Sánchez Iglesias, Diego
ADG-FAD
Sanfeliu, Jofre
www.artofmany.com
ADG-FAD

Sauquet Llonch, Roger
sauquetarquitectes.com
ARQUIN-FAD
Schiavon, Gabriele
www.lagranjadesign.com
ADI-FAD
Schneller, Reto
ADI-FAD
Schulz-Dornburg, Julia
ARQUIN-FAD

Russo, Arianna
www.blowawish.com
A-FAD

Sanjuan Palma, Juli
www.behance.net/SanjuanPalma
ARQUIN-FAD

Sagarra Trias, Anna
ARQUIN-FAD

Sans Álvarez, Gemma
A-FAD

Sainz Goñi, Guillermo
http://guillermosainz.com
ADG-FAD

Sans Llopis, Luis
www.cookarq.com
ARQUIN-FAD

Segarra, Toni
ADG-FAD

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

Sans Marimon, Josep M.
ADI-FAD

Segura Mas, Anna
A-FAD

Sala Ponsa, Elisenda
A-FAD
Salvador, Daniel
www.salvadorfoto.com
ADG-FAD

Santa & Cole Neoseries,
S.L
www.santacole.com
ADI-FAD
Santana, Carmen
ARQUIN-FAD

Seeway Esc. de Disseny,
Animació, Com. Digital
i Fotografia
www.seeway.net
ADG-FAD

Senén Gilabert, Genís
gravina.eu
ADI-FAD
Serra Amengual, Pere
www.pereserra.net
ARQUIN-FAD
Serra de Budallés,

Eulàlia
ARQUIN-FAD

Solà Lagares, Eloi
ARQUIN-FAD

Serra de Castellarnau,
Pere
www.pereserra.cat
ARQUIN-FAD

Solanic Serra, Roser
A-FAD

Serra Moragas, Jordi
www.ceramicaserra.com
A-FAD
Serra Pla, Lluís
www.senyorestudi.com
ADG-FAD
Serrahima de Riba,
Claret
www.cla-se.com
ADG-FAD
Serrahima Sant, Ernest
A-FAD
Servei Estació
www.premisvoila.com
ADI-FAD
Sibina Tomàs, Joan
www.joansibina.com
ARQUIN-FAD
Silva, Sérgio
http://www.behance.net/
sergiommsilva
ADG-FAD
Simon
www.simon.es
ADG-FADADI-FAD
Sofia Sanz, Manuel
www.manuelsofia.me
ADG-FAD

Solano Gifre, Lluís
www.lluissolanojoier.cat
A-FAD
Solans i Pomares, Anna
www.creativadisseny.cat
ADG-FAD
Soler Padró, Montserrat
A-FAD
Solsona Aramburu, Anna
www.esiete.com
ADG-FAD
Stavro Marone, Astrid
www.astridstavro.com
ADG-FAD
Suárez López, Beatriz
www.estudiomaba.com
ADG-FAD
Subirà Ezquerra, Roger
ARQUIN-FAD
Subirós Viñuales, Anna
www.subirosdesign.com
ADG-FAD
Subirós Viñuales, Olga
www.olgasubiros.com
ARQUIN-FAD
Sumpsi Colom, Berta
www.bertasumpsi.com
A-FAD

Tagliabue, Benedetta
www.mirallestagliabue.com
ARQUIN-FAD

Torán Toledo, Ingrid
www.blouandrooi.com
ADG-FAD

Tremoleda Álvarez-Castrillón, Josep M.
ADI-FAD

Taller Perill
www.tallerperill.com
A-FAD

Toro Maldonado, Irene
ADI-FAD

Tudela Serrano, Marina
www.marinatudela.com
ADG-FAD

Tàpias Simó, Anton
ADG-FAD
Tartera Ramón, David
www.davidtr.com
ADG-FAD
TBWA España
www.tbwa.es
ADG-FAD
Tejada Ríos, Clàudia
ADG-FAD
Ten Valls, Isona
www.myshira.com
MODA-FAD
Terradas Muntanyola,
Esteve
ARQUIN-FAD
Terrón Cusí, Manel
www.factoriaanuncis.com
ADG-FAD
Teruel Samsó, Josep Joan
ADI-FAD
The Bungalow Studio,
SL
www.wearebungalow.com
ADG-FAD

Torras Boldú, Conrad
ADG-FAD
Torrents Jané, David
www.torrents.info
ADG-FAD
Torres Neira, Cristina
ADI-FAD
Torruella Sanmartí, Lídia
www.ideesdisseny.com
ARQUIN-FAD
Tortosa Domingo,
Francesc
www.tortosajoiers,com
A-FAD
Tortosa Esquembre,
Ruth
www.impulsarq.com
ARQUIN-FAD
Tost Solà, Alfons
www.accionsbcn.com
ARQUIN-FAD
Trapasso, Dario
www.dariotrapasso.com
ADG-FAD
Traveset Maeso, Esteve
ADG-FAD

Tusell Solé, Cristina
A-FAD
Tusquets Blanca, Òscar
www.tusquets.com
ARQUIN-FAD
Tutlló Maranges, Eudald
ADG-FAD
Ubach Nuet, Antoni
ARQUIN-FAD
Úbeda, Ramón
www.ramonubeda.com
ADI-FAD
Uroz, Chu
ARQUIN-FAD
Valente Paixão, Andreia
Filipa
www.be.net/andreiapaixao
ADG-FAD
Vall Angulo, Savina
www.sabinavall.carbonmade.com
A-FAD
Vallhonrat Nicolau,
Miquel
ADI-FAD

To Hernández, Jaume
www.tojay.net
A-FAD
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Vasava Artwors, BCN
www.vasava.es
ADG-FAD

Vidal Corma, Daniel
www.danividal.me
ADG-FAD

Vilà Vidal, Roger
www.roger-vila.com
ADG-FAD

Yranzo Ramón, Antoni
antoniyranzo.com
A-FAD

Vázquez, Fabián
www.bytalking.com
ADG-FAD

Vidal Griñó, Marc
ADI-FAD

Vila Vidiella, Anna
ADI-FAD

Zazurca Codolà, Mercè
ARQUIN-FAD

Vidal Pla, Miquel
ARQUIN-FAD

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

Zazurca Ruiz-Cerdá,
Andrea
www.littlechampions.es
MODA-FAD

Veciana Sales, Joan
ADI-FAD

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

Vilarrasa i Pelegrí, Júlia
A-FADADI-FAD

Velázquez Sayalero, Luis
ADG-FAD

Vidal Tomás, Jorge
jorgevidal.eu/
ARQUIN-FAD

Vilasís Fdez. Capalleja,
Andreu
A-FAD

Velilla, Javier
www.comuniza.com
ADG-FAD

Vidal, Xavier
www.malevichgarage.com
ADI-FAD

Vilella Causin, Pol
www.itscapicua.com
ADG-FAD

Ventós Omedes, Marta
www.arkitektura.es
ARQUIN-FAD

Vila Capdevila, Josep
www.aparentment.com
ADI-FAD

Villuendas, Pilar
www.villuendasgomez.com
ADG-FAD

Vergés Tejero, Arnau
www.arnauestudi.cat
ARQUIN-FAD

Vilá Dacosta-Calheiros,
Elina
www.vilablanch.com
ARQUIN-FAD

Vilumara Lamarca, Josep
Maria
A-FAD

Vega Ortega, Xavier
www.luesmavega.com
ADI-FAD

Vesikansa, Eva
evavesikansa.com
ADG-FAD

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

Vianna Iñiguez, Caterina
Elena
www.caterinavianna.com
ADI-FAD

Vila Punzano, Núria
nuriavila.net
ADG-FAD

Viciano Yuste, Francisco
ADI-FAD

Vila Torondel, Anna
ADG-FAD

Zorraquino Salvo,
Miguel
www.zorraquino.com
ADG-FAD
Zorrilla Nebot, Màrius
ADG-FAD

Vinyamata, Víctor
www.artec3.com
ADI-FAD
Vives Bages, Joel
ARQUIN-FAD
Wilner, Eliane
ADI-FAD
Yendell, Lesley
A-FAD
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Personal del FAD
Directora gerent

Noelia Felip
(Disseny gràfic)
- nfelip@fad.cat
- T. 932 566 759

Mantenimiento

Jomi Murlans
- gerent@fad.cat
- T. 932 566 761

AAtenció als socis i administració

Design Beats

Materfad Barcelona. Centre de materials
Valérie Bergeron
- vbergeron@fad.cat
- T. 932 566 779

Ester Camprubí
- socis@fad.cat
- administracio@fad.cat
- T. 932 566 760

Sol Polo
- designbeats@fad.cat

Secretaria

(Coordinador)

Projectes
Jordi Torrents

Ainhoa Pastor
- fad@fad.cat
- T. 932 566 758

- jtorrents@fad.cat
- T. 932 566 756

Relacions externes i patrocini

(Barcelona Design Week)

Gemma Esteban
- gesteban@fad.cat
Elena Cañas
- ecanas@fad.cat
- T. 932 566 752

Comunicació
Cristina Gosálvez
- cgosalvez@fad.cat
- T. 932 566 755
Mireia Llinàs
- mllinas@fad.cat
- T. 932 566 759
Jesús Noè

(Web)

- web@fad.cat
- T. 932 566 746

Adrianna Mas

- amas@fad.cat
- T. 932 566 754
Daniel Crespo

(Barcelona Design Week)
- dcrespo@fad.cat
- T. 932 566 754
Bàrbara Recasens

(Out of Metrics)

- outofmetrics@fad.cat
- T. 932 566 751
Natxo Medina

(City to City Barcelona FAD Award)
- citytocity@fad.cat
- T. 932 566 754

Joan Ramon Ibarz
- manteniment@fad.cat
- T. 932 566 753

Secretraria A-FAD
Sara González
Aina Marcobal
- info@a-fad.org
- T. 932 566 777

Secretaria ADI-FAD

- secretaria@arquinfad.org
- T. 932 566 747

Secretaria MODA-FAD
Niko Brauer
- nbrauer@fad.cat
- T. 932 566 773

Secretaria ADCE

Mercè Segú
- merce@adceurope.org
- T. 932 566 766
Maytee Rodríguez
- maytee@adceurope.org
- T. 932 566 765

Neus Escoda
- nescoda@adifad.org
- T. 932 566 771

Ivan Rodríguez
- ivan@adceurope.org
- T. 932 566 765

Secretaria ADG-FAD
Coordinació

Aline Charransol
- aline@adceurope.org
- T. 932 566 766

- adg@adg-fad.org

Premis

- laus@adg-fad.org
- T. 932 566 767

Secretaria ARQUIN-FAD
Margarita Kirchner
- arquinfad@arquinfad.org
- T. 932 566 748
Anna Acón
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