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Barcelona, 23 de maig del 2015 

Benvolgut/da soci/a, 
 
Volem agrair-vos la confiança que heu dipositat en nosaltres després escollir-nos com a nova 
junta directiva el passat dia 19 de maig. Prendre el relleu de la direcció d’una associació com 
l’ADP és tot un repte i una responsabilitat, ens precedeixen figures d’alt nivell i gran 
trajectòria, que amb els seus èxits ens deixen el llistó molt alt. 
 
La situació actual, tant de la professió com de la societat en el seu conjunt, passa per un punt 
d’inflexió, estem davant un nou temps d’evolució/revolució, ple de ràpids canvis i 
oportunitats. I ara, en aquest punt, l’ADP renova la seva plantilla directiva. 
 
En l’última etapa de l’anterior junta es va plantejar muntar l’associació a un altre format, per 
ser més dinàmics, més propers als temps que corren, amb menys llast. Al final l’alternativa de 
renovar-la creant un nou equip va quallar i aquí estem. Gràcies per confiar en nosaltres, per 
poder dur a terme el projecte, confiem en no defraudar-vos. 
 
Gràcies a tot l’esforç i a tot l’après durant les últimes juntes, tenim una proposta alternativa, 
una proposta valenta, que té com objectiu reformular les funcions de l’associació, per donar 
respostes clares al sentit de formar part de l’Associació de Dissenyadors Professionals. 
 
Volem que no només estiguem alguns dissenyadors, sinó que els professionals del disseny 
desitgin formar-hi part (com abans), que entenguin els objectius i funcions que ens pertoquen. 
Parlem de la responsabilitat social, política, professional, ètica, etc. Som els dissenyadors 
d’avui, en actiu, que volem representar al col·lectiu, en tota la seva dimensió. 
 
Un dels diferencials de l’ADP ha estat el seu caràcter proper, de col·legues, de professionals 
entorn a objectius i metes comuns que s’uneixen per compartir experiències, ser més i ser 
millors, cosa que esperem no perdre mai. 
Una avantatge més de ser una associació de disseny multidisciplinari fa trencar algunes 
barreres i sentir-nos més propers encara en l’afany de buscar aquests objectius comuns. Som 
dissenyadors, en tota la seva dimensió per sobre de disciplines. 
 
Estem decidits a fer coses, per bé de la societat i del col·lectiu de disseny, encara no sabem 
com, però l’equip té ganes, moltes ganes de canviar coses, de ser més productius, que flueixin 
les idees en projectes, de ser més operatius, de fer-ho millor i que tu, dissenyador / a, et 
sentis orgullós de formar-hi part.  
 
Començarem amb: 
 Replantejar els serveis i deures de l’associació 
 Crear esdeveniment, una Taula Rodona de debat sobre els Col·lectius de Disseny 

(associacions, agrupacions, comunitats, ...) 
 Participarem activament de nou en la 3a Trobada Nacional d’Associacions de Disseny 

(Màlaga 11-12 / 6/15) 
 Assistirem a l’assemblea general de BEDA - The Bureau of European Design Associations 

(Milà 3-5 / 6/15) 
 Definirem els objectius de l’associació i les seves funcions principals, per oferir valor. 

 
Ja hi estem posats. 
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Gràcies de nou pel vostre suport. 
 
 
La Junta Directiva de l’ADP 
 
Abel de Benito - President 
Manel Espuny - Vicepresident 
Mariano Lesser - Tresorer 
Oriol Ventura - Secretari 
Joan Campderà - Vocal 
Camil Castellà - Vocal 
Susanna Cots - Vocal 
Vicenç Marco - Vocal 
 

 


