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Editorial

Com els anys anteriors, el 2011 s’iniciava 
per a l’ADP tenint ja ben fi xada una sèrie 
de tasques a fer i de temes a tractar. 
D’una banda, del BEDA arribava la feina 
de seguir observant com evolucionava 
la política d’innovació que la UE estava 
promovent i de vetllar perquè el disseny 
hi fos ben representat i d’una manera que 
satisfés les exigències que el BEDA havia 
anat presentant davant les comissions 
corresponents en anys anteriors. El tema 
de les polítiques nacionals ha sigut de 
molt interès per a l’ADP des que el 2005 
organitzà aquelles jornades sobre 
polítiques nacionals de disseny i la seva 
aplicació a Espanya. El 2010 i el 2011 
han estat anys en els que el BEDA ha 
vetllat molt perquè la UE adoptés una 
política de disseny que pogués servir 
d’orientació als diversos Estats membres 
però el 2011 ja estava clar que la UE 
havia preferit incloure el disseny com 
un factor més en una política més general 
d’innovació i, per tant, quedava 
relativament diluït com a tal, o més ben 
dit, hi havia el perill que es diluís encara 
més. A l’assemblea del 2011 es decidí 
seguir vetllant perquè el disseny no 
perdés entitat dins d’aquesta política més 
general i s’organitzà una comissió 
de seguiment que havia de considerar si 
no era millor recuperar la proposta de 
tenir una política específi ca per al 
disseny. S’havia de posar en contacte 
amb Designium, la unitat de recerca en 
disseny fi nlandesa que havia estat 
nomenada secretaria de gestió per 
a la implementació d’aquesta política. 
A la Junta de l’ADP hem anat seguint 
la qüestió, o bé a través de les actes de 
les reunions de la comissió enviades per 
la Junta del BEDA, o bé per les 
informacions que la Isabel Roig del BCD, 
actual vicepresidenta del BEDA, 
anava portant en diverses entrevistes. 

Val a dir que, de moment, cal establir 
un mecanisme de relació entre ADP 
i BCD, únics socis del BEDA a l’Estat 
Espanyol, per tal que la informació 
relativa al BEDA arribi amb naturalitat 
i freqüència des del BCD cap a l’ADP.

D’altra banda, a fi nals del 2010 s’havia 
aconseguit trobar fi nalment el fi nançament 
necessari per poder organitzar l’acte 
de lliurament de premis del concurs 
Disseny mediterrani convocat per segona 
vegada per la revista siciliana on-line 
PAD. No eren molts diners, però amb 
l’ajut rebut de la Fundació Banc 
de Sabadell i el de l’Ajuntament 
de Barcelona més la col·laboració 
desinteressada d’empreses i entitats 
–les quals o bé deixaren de franc els seus 
locals i serveis, o bé posaren el material 
i els processos–, vem poder tirar endavant 
i organitzar un esdeveniment amb molta 
dignitat. Més endavant la memòria 
explica amb escreix com va anar tot; 
des d’aquí però vull agrair una vegada 
més i reconèixer públicament el suport 
de l’ICUB, l’Institut de Cultura 
de l’Ajuntament de Barcelona en l’etapa 
política anterior, de la Fundació Banc 
de Sabadell i al Disseny HUB de Barcelona.

Vull agrair també a les empreses Lékué 
i L’Ametlla+ l’original i saborós catering 
de la festa d’inauguració; gràcies també 
a DAMM, que va garantir la beguda 
i l’animació de la festa; i també a la impremta 
CEGE i a Torres Papel per contribuir 
a la realització dels cartells; a Nomon 
Design per les seves moltes gestions. 
Vull també recordar ara la comprensió 
i assessorament de l’empresa Aura 
i el seu ajut a l’inici del projecte quan 
encara estàvem comptant què podria 
suposar muntar una exposició com la que 
es preveia. Per això, va merèixer ser 
considerada durant tot el procés com 
el nostre As a la màniga.
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A més a més, segueixo pensant que 
la bona disposició envers el projecte 
manifestada per la Dolors Lamarca, 
directora de la Biblioteca de Catalunya, 
quan li vam proposar d’organitzar-ho tot 
als locals i sales de la Biblioteca va ser 
el primer indici que podríem arribar a bon 
port. Va ser un plaer poder treballar amb 
la Montse Padrós, en Lluís Pau, la Núria 
Duran i el Pere Celma. Jo m’ho vaig 
passar molt bé amb ells a mesura que 
l’exposició, el material imprès 
i les jornades anaven prenent forma. 
La Tina Sans va ser una persona clau 
en la gestió de tot plegat mentre que les 
intervencions sempre encertades 
de la Teresa Bastardes, la Laia, 
la Carmina, la Serra i les altres persones 
del Museu DHUB van ser de gran ajut 
durant el muntatge. Gràcies també a la 
Marta Montmany per facilitar-nos-ho tot, 
i al Ramon Prat pel seu parlament en 
obrir la jornada del dia següent i fer-se 
una mica seu el projecte. 

No cal dir que va ser un plaer treballar 
conjuntament amb la gent de PAD. 
Des del Vanni Pasca i la Marinella Ferrara 
fi ns a les persones que quedaren a 
l’ofi cina de Milà, a tots cal agrair-los que 
fos tan fàcil treballar amb ells, debatre 
els elements dubtosos i prendre acords 
vinculants. Tot i tenir el programa davant, 
ja fa més d’un any de tot allò i en el 
record segur que ens deixem algú. 
Esperem que ens sàpiga perdonar l’oblit 
involuntari. Queda només recordar amb 
la millor de les complicitats tots els 
membres d’ADP que vingueren 
a la inauguració de l’exposició o que 
tingueren una participació en els diversos 
actes, així com també tots els integrants 
de la Junta. A més a més de treballar 
sempre molt i sense fer-ne la més mínima 
ostentació, han aconseguit que 
les nostres reunions fossin sempre un 
plaer i que ens ho passéssim bé malgrat 
el patiment i les moltes decepcions 

arribades quan buscàvem sponsors 
i patrocinadors.

D’entre les moltes conseqüències 
que es derivaren d’aquesta aventura, 
una d’important per al futur de l’ADP 
es deriva del fet que, en motiu dels 
premis Disseny Mediterrani, truquéssim 
a la porta de tantes institucions. 
Això ens va permetre observar una 
tendència que el 2012 es va consolidant 
encara més. Es tracta d’una demanda 
explícita per part de les institucions 
perquè les entitats que representen el 
sector disseny treballin plegades 
i confl ueixin. Per això es pot veure 
la tendència com l’impuls a la 
concentració d’esforços però també 
d’identitats. Per una banda, va quedar 
clar que cada vegada més que cada 
administració ha optat per una única 
entitat que és la que canalitza i expressa 
la seva política relativa al disseny 
—és el cas del Departament d’Indústria 
de la Generalitat de Catalunya i el BCD; 
l’ICUB i l’Ajuntament de Barcelona tenen 
en el DHUB el centre on concentrar la 
seva política relativa al disseny—; 
de l’altra, que ara més que mai el futur 
d’entitats petites com l’ADP necessiten 
tenir un perfi l molt clar que les identifi qui 
en el mapa i els permeti jugar un paper 
concret dins el sistema. Val a dir que, 
en el context de la ciutat, al 2011 FAD 
i BCD han signat un acord pel qual han 
començat a col·laborar i organitzar 
conjuntament esdeveniments —
cas del Design Festival que combina 
accions pròpies del FAD, com els premis 
FAD, Laus, Delta i d’altres, amb 
la celebració de la Barcelona Design 
Week promoguda pel BCD.
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Quant a les habituals relacions de l’ADP 
amb altres entitats del món del disseny 
de la ciutat, aquestes s’han mantingut 
al llarg del 2011 i fi ns i tot s’han reforçat 
en el cas del BCD. Potser la novetat 
de l’any ha estat la irrupció d’una RED, 
la Red de Empresas de Diseño, renovada 
sota la presidència de Nani Marquina 
i amb la gerència de Juan Mellen. 
Enguany ha organitzat una sèrie d’actes 
conjunts amb moltes altres entitats 
del món del disseny de la ciutat i de tot 
l’Estat. Pel plantejament i esperit 
de RED, sembla com si aquella llavor 
que l’ADP va sembrar el 2005 parlant 
de la necessitat d’una política de disseny 
per a Espanya hagi estat recollida per 
RED i sigui ara aquesta associació 
qui més fa per impulsar-la un cop 
desaparegut el DDI l’estiu del 2010 arran 
de la política d’austeritat en el sector 
públic iniciada pel Govern Zapatero.

Cal també fer esment de READ, l’entitat 
que respon a l’antic vell projecte de 
federació d’associacions de disseny 
espanyoles. Signats fi nalment tots els 
papers el 2010, s’ha constituït i ja és 
activa com a associació. Queda sobre 
la taula per a la propera Junta la invitació 
reiterada del seu president, en Carlos San 
José de l’associació del País Basc, perquè 
l’ADP reconsideri la posició manifestada 
el 2010 i fi nalment s’hi adhereixi.
De tota manera, val la pena constatar 
que, si bé arriben amb regularitat 
informacions sobre les activitats que 
DiMad organitza al Centro de Diseño 
Matadero de Madrid, la comunicació 
entre l’ADP i altres associacions 
vinculades a READ ha estat nul·la al llarg 
de l’any. Tan sols se n’han mantingut amb 
l’AEPD per raons d’amistat personal entre 
ambdós presidents i altres socis.

Malgrat tot, el 2011 ha estat per a l’ADP 
un any més aviat trist atesa la situació 
econòmica per la que passa el país que 
tant i tant durament ha afectat al sector 
local del disseny. La crisi, tema recurrent 
però sobretot realitat dura i colpidora per 
a tanta gent, passava per un dels seus 
moments àlgids; s’advertia que feia tres 
anys que durava la crisi i aquest any 
s’havia agreujat, cosa que s’ha notat molt 
a l’associació. Alguns socis s’han donat 
de baixa adduint motius econòmics, 
cosa que ha intensifi cat el que era una 
tendència anunciada els dos anys 
anteriors. L’economia de l’ADP també 
se n’ha vist afectada i ha calgut fer 
un reajustament organitzatiu per fer front 
a la crisi. L’entitat afronta ara una nova 
fase que no serà senzilla, al menys pel 
que fa al seu funcionament quotidià. 
En un sentit o un altre, no li queda més 
remei que reinventar-se.

Concretant, la bonança econòmica viscuda 
per l’associació en anys anteriors, deguda 
tant a l’entrada de fons per quotes 
i projectes però també a la reducció 
de despeses iniciada ja per la Junta 
anterior, ha permès a l’ADP afrontar la 
situació fi ns ara. Calia reduir encara més 
despeses i, per tant, organitzar 
el funcionament de l’entitat d’una altra 
manera. La decisió va ser renunciar 
al pagament de sous i externalitzar el 
servei de gestió. No va ser fàcil prendre 
una decisió com aquesta, ans al contrari. 
Després de l’estiu, vem acomiadar la Tina 
Sans de la millor manera possible 
i agraint-li molt els seus serveis. Gràcies 
a la seva formació com a tècnic 
de comunicació, la web de l’ADP 
s’actualitzava i s’hi pujaven constantment 
nous continguts. Publicacions com 
el butlletí mensual de l’ADP, l’agenda 
d’activitats o aquells comunicats tan 
importants perquè mantenien la presència 
de l’ADP als despatxos del socis. 
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La Tina també va ser clau per mantenir 
la secció Exit a la revista Proyecto Contract 
mentre ha durat la col·laboració amb 
l’ADP. Des d’aquí una molt forta abraçada.

La Pilar Borrell, gestora de l’associació, 
s’ha fet càrrec d’algunes de moltes 
de les gestions de funcionament.
Ara bé, si com es deia abans, l’ADP haurà 
de reinventar-se, entre les qüestions que 
li cal replantejar una és precisament 
el funcionament de les comunicacions 
internes, i això passa a l’època de les 
xarxes socials i professionals de tota mena. 

Des de la societat de la informació 
i el coneixement estant, el proper any 
l’ADP ha de fer front a la seva reconversió 
com a xarxa social per poder mantenir 
així el caliu humà entre els professionals 
que sempre l’ha caracteritzat.

Anna Calvera, President
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Òrgans de Govern

Divendres 10 de juny del 2011 
Assemblea General Ordinària

Aquest any se celebraren conjuntament 
l’assemblea general ordinària i el sopar 
d’estiu. Ens vem reunir a la terrassa de 
l’Espai Mireia, un «merendero» situat 
en una vessant de la muntanya de Sant 
Pere Màrtir sobre Esplugues de Llobregat. 
El lloc, la data i el dia de la setmana 
(divendres) triats van contribuir que 
l’assistència fos més aviat minsa.

S’hi tractaren els temes habituals en una 
assemblea, presentats pel membre 
de la Junta que s’havia ocupat 
d’impulsar-los: un repàs de les activitats 
fetes durant el 2010 i la presentació de 
projectes endegats per al 2012. 
El balanç i l’estat de comptes mereixen 
un comentari apart doncs l’assemblea va 
haver d’aprovar les decisions necessàries 
per reduir despeses en el capítol 
de personal i canviar el sistema 
de funcionament de l’associació en el 
sentit indicat abans. La tresorera Sison 
Pujol va fer evident els efectes econòmics 
del continu degoteig de socis que 
s’havien anat donant de baixa. 
A la vista de l’estat de comptes, 
quedava clar que el balanç del 2010 
no era positiu per a l’entitat. 
En conseqüència, calia prendre mesures 
i reduir despeses doncs no semblava 
possible augmentar els ingressos, 
sinó més aviat al contrari. A l’assemblea 
es va proposar als socis la decisió 
de modifi car la relació contractual amb 
el personal administratiu (secretaria) 
i buscar una via més econòmica 
que permetés la continuïtat de funcionament 
de la seu de l’Associació. El proper any 
també caldrà buscar una solució pel que 
fa al local i s’haurà de decidir quin 
és el millor destí per a l’arxiu i el material 
documental de l’associació. 

La proposta de la Junta volia poder dedicar 
més recursos a fer coses amb els socis 
i promoure més les relacions entre ells 
perquè gaudeixin millor del fet de formar 
part de l’ADP i se sentin més compensats 
pels recursos que aporten. A més a més, 
a la Junta hi ha gent jove amb idees que 
volen incentivar aquestes activitats i convé 
poder dotar-los de recursos econòmics per 
dur-los a terme. Ambdues mesures foren 
aprovaren.

Finalment, es pensà que, durant el sopar, 
es tractessin amb els socis alguns dels 
temes que freqüentment preocupen la 
Junta. Per això els vocals Abel de Benito 
i Esther Agustench pensaren d’organitzar 
un taller en el moment de les postres 
sobre la reinvenció de l’ADP. Proposaren 
fer una mena de taller a l’hora 
de les postres per fer afl orar d’una manera 
divertida allò què en realitat els socis volen 
i s’esperen de l’ADP. Per això, tot i tenir 
totalment prohibit fer segons quines 
preguntes, l’Abel i la Esther van distribuir 
un qüestionari amb diverses opcions 
perquè els presents escollissin la línia 
de treball i les tasques més interessants 
de promoure. Recollien les que s’havien 
proposat en un primer brainstorming 
celebrat a la junta del dia 24 de maig1. 
N’hi havia de noves, n’hi havia que 
ja fi guraven a l’acta fundacional de l’ADP 
i es considerava que seguien sent vigents. 
La tasca que va assolir més vots va ser 
la promoció del disseny ben fet, cosa que 
obra no prous interrogants, seguida per la 
de fer de pont entre els agents econòmics 
i socials i, després, la divulgació del disseny 
en el món empresarial. Al qüestionari hi 
havia també un apartat on cadascú podia 
dir-hi la seva.
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1 El llistat del que pot fer l’ADP elaborat per la Junta era: 
- Promoció dels socis davant dels seus potencials clients
- Captació d’encàrrecs i projectes
- Gestió de coneixements (formació i informació)
- Promoció de les relacions interpersonals entre socis
- Divulgació cultural del Disseny
- Ser un lobby davant de l’Administració
- Assessorament (legal, laboral...)
- Divulgació empresarial del Disseny
- Previsió dels canvis socioeconòmics i culturals 
- Actuar d’agent econòmic i social
- Promoció del disseny ben fet i de la professionalitat del sector

Val a dir que el taller s’afegia a
la preocupació que plana sobre la vida 
actual de l’ADP i que havia posat 
de relleu Lluís Pau quan proposà 
a la Junta que organitzés una reunió 
a tres bandes amb el BCD i el FAD 
per unir esforços cara a treballar 
conjuntament pel disseny. 
Comentat àmpliament per tots 
els assistents, la qüestió de fons seguia 
essent la voluntat i el sentit que té l’ADP 
de seguir sent una entitat independent, 
cosa en la que, en general, la majoria 
de socis hi estan d’acord.

Junta Directiva

Es consolidaren els càrrecs nomenats 
per l’assemblea del 2010. Són:

 

 President  Anna Calvera 

 Vice-president  Xavi Costa

 Tresorera Sison Pujol

 Secretari  Adrià Guiu

 Vocals Esther Agustench

  Abel de Benito

  Joan Cinca

  Josep M. Monguet

  Pilar Villuendas
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Participació en comissions
i assistència a reunions

31 maig 2011
Patronat de la Fundació BCD 

Hi assisteix l’Anna Calvera en 
representació de l’ADP. També hi 
assistiren els socis següents: la Nani 
Marquina en qualitat de representant 
de la Cambra Ofi cial de Comerç, Indústria 
i Navegació de Barcelona; l’Antoni 
Clariana i en Josep M. Monguet com 
a membres de la Comissió executiva 
del BCD. S’hi va presentar la memòria 
d’activitats del BCD del 2010 i el pla 
d’actuació per al 2011. 

S’anuncià l’elecció de la Isabel Roig com 
a vicepresident del BEDA, la qual cosa 
implica que en serà la propera president. 
També hi ocupava un lloc destacat l’impuls 
al clúster del disseny promogut pel BCD en 
anys anteriors així com els acords establerts 
entre el BCD i el FAD per a coordinar 
accions. Ambdues entitats havien estat 
sensibles a la pressió existent a la ciutat per 
fer confl uir i unir esforços entre els diversos 
representants del món del disseny.

Tardor 2011
Nova proposta de col·laboració 
amb el BCD: l’ADP entra e bloc al Club 
d’empreses del BCD 

A la reunió de la Junta del 20 de 
desembre, el vocal Josep M. Monguet 
va explicar que havia parlat amb la Isabel 
Roig, actual directora general del BCD, 
sobre el futur de la fundació i l’orientació 
que està prenent arran del canvi derivat 
de la nova llei de fi nançament de les 
Cambres de Comerç a Espanya. 
Actualment el BCD ha emprès el camí 
d’assimilar-se a un “Club d‘Empreses”; 
és més, ja ha posat ja en marxa aquesta 
mena de Club. En Monguet pensa que 
l’ADP podria encaixar en aquest 
«projecte» sempre i quan hi pogués entrar 
com el col·lectiu que és. 

Això li permetria seguir tenint entitat 
i es podrien continuar organitzant 
activitats com fi ns ara «però, a partir 
d’ara, fent-ho dins del BCD». 
Així, en el cas que l’ADP s’integrés 
en el Club d’Empreses BCD, el soci 
de l’ADP podria participar a totes 
les activitats que el BCD organitzés sense 
cap cost addicional al de la quota 
mensual a l’ADP. Es valorà també que, 
d’acord amb aquesta dinàmica, serveis 
que abans corresponien i havia d’oferir 
l’ADP als seus socis, ara quedarien 
subsumits i serien oferits pel BCD, 
la qual cosa suposaria un augment dels 
serveis que rep el soci i una simplifi cació 
considerable en la gestió dels mateixos 
a fer per l’ADP. Per tal de dur-ho a terme, 
s’ha de signar un conveni de col·laboració 
entre BCD i ADP.

La junta va considerar la proposta 
en diverses reunions celebrades al llarg del 
2012. Alhora es considerà que es tractava 
d’una decisió de sufi cient entitat com per 
consultar els socis al respecte i per això es 
decidí de convocar una assemblea 
extraordinària amb un únic punt del dia, 
la integració dels socis de l’ADP que ho 
desitgessin en el Club d’empreses. 
Se celebraria el març del 2012. 
Abans de Cap d’any, però, es van celebrar 
d’altres reunions amb el BCD per tal 
d’anar polint la proposta. Els interlocutors 
de la Isabel Roig han estat la Sison Pujol 
i en Josep M. Monguet.
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10.01.2011
Reunió de la Junta Directiva del BEDA
(Barcelona) 

La Junta Directiva del BEDA es va reunir 
a Barcelona per a celebrar una de les 
seves reunions periòdiques hostatjada pel 
BCD. En motiu d’això, l’ADP, entitat 
membre del BEDA, els va oferir 
un aperitiu de benvinguda i fou present 
al sopar que tingué lloc després. Es feu 
un cop més a l’espai de la botiga 
nanimarquina, la qual va ser molt 
elogiada pels assistents. Tots els socis 
de l’ADP hi van ser convidats i foren 
molts els que passaren per la botiga. 
Després se celebrà un sopar amb tota 
la Junta de BEDA i BCD en el que hi foren 
presents Anna Calvera i Francesc Carrera.

11.03.2011
Assemblea anual de socis del BEDA, 
Eindhoven (Holanda) 

L’Anna Calvera va assistir, substituint 
en Francesc Carrera que és el representant 
ofi cial de l’ADP al BEDA, a l’Assemblea 
General del BEDA celebrada a Eindhoven 
el dissabte 12 de març. Va tenir lloc 
a la seu de l’European Design Centre. 
La sessió va durar tot el dia. Va combinar 
dues activitats, un seminari taller al matí 
i l’assemblea anual a la tarda. Després es 
formaren grups de treball que debateren 

sobre diversos temes enunciats 
a l’assemblea. L’Anna Calvera participà 
en el que debatia sobre les accions 
a emprendre pel BEDA per vetllar pel 
disseny a la política europea d’innovació. 

El taller/seminari del matí portava per 
títol Future of Design and European 
Policy. S’hi dictaren dues conferències, 
una a càrrec de la Lisbeth Bawl Polsen, 
funcionària a la Unió Europea, en la que 
exposà els motius per incloure el disseny 
dins d’una política més general d’impuls 
a la innovació. Després Mary Ann 
Schreurs, representant política de la regió 
d’Eindhoven, dictà la segona. 
Finalment, Jan Stavik, llavors encara 
president del BEDA, feu el seu parlament 
i, després de fer un repàs per la història 
del disseny, apuntà una vegada més 
la necessitat de promoure el disseny 
de serveis, és a dir, el disseny entès com 
un servei al nivell que estan la salut, 
les fi nances o les TIC. El matí va 
concloure amb un debat sobre tot allò 
que s’havia dit i molt especialment 
es preguntà sobre com podia el món del 
disseny participar en la “governança” 
per utilitzar la paraula de moda, 
o la gestió d’aquesta nova política. 
Com a conclusió de tot plegat, quedava 
clar que la situació ja era molt diferent 
d’anys anteriors: les regles del joc havien 
canviat doncs ara la missió era fer nàixer 
la política que s’havia defi nit («the game 
is changed: bring that Policy to life»). 

BEDA
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Aquest seria el tema a tractar en el grup 
de treball sobre la European Design 
Policy que es reuniria a última hora 
presidit per Deborah Dawton, recent 
nomenada nova president de BEDA; 
Jan Stanvik, president sortint, i Michael 
Thompson, ex-president.

Cal tenir en compte que enguany, 
després que la UE obrís la convocatòria 
per presentar candidatures per 
a la secretaria que havia de gestionar 
la posada en marxa de la Política 
Nacional de la UE i que BEDA renunciés 
a presentar-s’hi per manca de recursos 
econòmics i organitzatius, l’elecció havia 
recaigut en Designium, el Centre 
de recerca en disseny fi nlandès dirigit per 
Eija Nieminen (persona convidada 
a col·laborar en la jornada “La innovació 
guiada pel disseny” que l’ADP 
va organitzar junt amb el CIDEM l’any 
2008). Tanmateix, sembla que hi ha molt 
poc pressupost per gestionar la posada 
en marxa d’aquesta política i es busquen 
idees per revitalitzar-ho. BEDA vol a més 
a més recuperar la fl uïdesa de comunicació 
amb Designium i estar així constantment 
informat sobre la qüestió. 

L’assemblea de la tarda s’inicià amb 
l’informe del president seguit de l’informe 
de la secretaria en el qual es donaren 
dades sobre el nombre d’associats 
actualment. Són 42 socis dels quals 18 
associacions de professionals, 12 centres 
de disseny i 2 centres educatius. 
Presidència proposa que s’elimini la 
possibilitat que escoles i universitats 
siguin membres de BEDA i adreçar-les 
vers CUMULUS, una altra associació 
d’àmbit europeu però especialitzada 
en el sector educatiu del disseny. 
L’opció de BEDA era la d’establir vincles 
de col·laboració amb CUMULUS enlloc 
de competir amb ells pels socis 
i les subvencions. 

L’assemblea, però, va proposar que es 
diferenciés entre els centres educatius 
sense més i aquells centres que disposen 
d’unitats de recerca que els acosta 
a la dinàmica i interessos dels 
professionals. D’aquesta manera s’optà 
per no fer fora la Facoltà del Design 
del Politecnico di Milano, soci del BEDA 
des que es fundà. Quant als centres 
de disseny, es constatà una tendència 
interessant: que moltes entitats 
dedicades a la promoció estaven canviant 
el seu caràcter perquè ja no eren tan 
estatals sinó d’àmbit regional o local. 

D’altres decisions preses per l’assemblea 
a destacar són, en primer lloc, l’ajust 
de tarifes a l’alça per al proper exercici. 
S’han recalculat a partir del cost de la vida 
a cada país. També es consolidaren els 
«centres d’excel·lència» posats en marxa 
en anys anteriors. El BCD segueix sent 
l’entitat membre encarregada del centre 
Disseny i empresa, mentre que el CPD, 
Centro Portugués do Design, reprèn 
el dedicat a l’educació. Pel que fa a la nova 
Junta, Deborah Dawton, representant 
de la Design Business Association amb seu 
al Regne Unit, va ser confi rmada 
en el càrrec de president arran 
de la fi nalització del mandat del noruec 
Jan Stanvick. S’elegí per votació Isabel 
Roig, directora del BCD, per al càrrec 
de Vice-president, la qual cosa signifi ca 
que el 2013 serà la propera president.
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31.05.2011
II Assemblea anual de RED, l’associació 
Red de Empresas de Diseño. 
Sessió oberta a d’altres entitats

D’acord amb les paraules de Juan Mellen, 
director executiu de l’entitat i home 
de marketing, la sessió oberta a convidats 
diversos responia als criteris següents: 
“...nuestra II Asamblea anual, convertida 
ya en plataforma de participación 
de empresas y colectivos asociativos, 
empresariales y profesionales del diseño. 
Seguiremos creando escenarios globales 
donde podamos crear valor entre todos, 
porque nosotros preferimos trabajar 
en cooperación!” 

Hi eren convidats, a més a més de les 
empreses sòcies de RED, representants 
de les diverses associacions i entitats 
vinculades al mon del disseny de tota 
Espanya, entre les quals, el BCD, el FAD 
i l’ADP així com les diverses associacions 
membres de READ. En representació 
de l’ADP hi assistí la seva president 
Anna Calvera.

La sessió oberta de l’assemblea tenia 
per objecte presentar el pla estratègic 
de l’associació. Després es dictaren dues 
conferències una de les quals tractava 
del marketing 2.0. Es poden consultar-se 
a la web de RED.

20.10.2011
Reunió d’entitats del disseny 
convocada per RED (Barcelona)

RED, que ja fa temps actua en l’àmbit 
de tot l’Estat, va convocar una reunió 
d’entitats representants dels professionals 
del disseny amb l’objectiu d’iniciar 
converses per poder crear una taula 
de refl exió entre professionals i empreses 
per redactar conjuntament un document 
d’intencions que refl ecteixi les necessitats 
del col·lectiu a nivell de competitivitat 
i pugui ser presentat davant les 
administracions amb la fi nalitat 
d‘infl uenciar-les, obtenir-ne compromisos 
obligatoris i els mitjans necessaris per 
aconseguir que Espanya compti amb 
un Pla Estatal del Disseny.

Organitzada per en Juan Mellen, director 
executiu de RED-AEDE, hi assistiren 
diversos membres de READ: Carlos San 
José, el seu president i president de 
l’EIDE (País Basc); per l’ADCV (València), 
Carlos Tíscar, el seu president, i Juan 
Benavente, membre de la junta i director 
de la VDW; Juan Francisco Abad, 
coordinador de l’Observatorio del Diseño 
de Murcia; Juan Aguilar, president 
de la AAD; i Marta Feduchi, 
vicepresidenta de l’ ADI-FAD. 
En representació de l’ADP hi assistí 
l’Adrià Guiu, el seu secretari. 

La reunió va ser llarga (4 hores pel 
capbaix). D’acord amb l’acta de la reunió, 
s’arribà a les conclusions següents: 

1. Les associacions es donen 15 dies, 
és a dir, fi ns el 2 de novembre 2011, 
per convocar juntes internes on exposar els 
objectius i acords presos en aquesta reunió.

2. Es convoca una nova reunió de refl exió 
per al dia 8 de novembre que tindrà lloc 
a València, a les ofi cines de l’ADCV, amb 
la fi nalitat d’aportar continguts al 
document d’intencions i arribar al consens 
unànime de les associacions participants.

RED. Red Empresas de Diseño
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Es preveia que, al matí, READ i la resta 
d’associacions de professionals es 
trobessin per posar en comú els punts que 
cada una aportés i que servissin com 
a representació del voler dels 
professionals; per la tarda, es reunirien 
associacions i empreses plegades.

3. Una vegada redactat el document, 
es contactarà amb els interlocutors 
de l’Administració per a la convocatòria 
de reunions.

De resultes de la reunió, l’ADP es trobà 
amb una sèrie de qüestions a considerar 
com eren, en primer lloc, quina és la 
posició de l’ADP en relació al manifest 
i concretar els temes que caldria incloure; 
en segon lloc, repensar si la posició de 
l’ADP en relació a READ segueix essent 
la mateixa o cal considerar la possibilitat 
de reintegrar-s’hi. 

Tractada la qüestió en junta, l’ADP va 
anotar les quatre mesures següents 
de cara a la reunió de València:

1. Creació de la Marca España Disseny 
(malgrat l’oposició a la qüestió d’alguns 
dels membres absents)

2. Crear una comissió d’experts 
que gestioni i assessori aquesta marca.

3. Promoció del disseny com a factor 
de competitivitat dins les empreses.

4. Que el grup que es creï tingui capacitat 
i voluntat per realitzar accions per sí mateix 
independentment de les administracions.

10.11.2011
 «Mesa de refl exión» del sector 
espanyol del disseny. RED, READ, ADP 
(València) 

La reunió del dia 8 es traslladà fi nalment 
al dia 10. En representació de l’ADP hi 
assistí la Sison Pujol, tresorera. S’hi havia 
incorporat també un representant de 
DiMad. Segons la nostra representant, 
a la reunió de València no es va avançar 
gens en relació a la trobada anterior. 
Es refermaren intencions i voluntats però 
sense concretar el text del document que 
calia elaborar.

Més endavant de l’any, durant el mes 
de desembre del 2011 va tenir lloc una 
altra reunió aquest cop celebrada 
a Bilbao on es tractaren els mateixos 
temes. També hi anà la Sison Pujol 
representant a l’ADP. 
Tampoc no es prengueren conclusions 
(vg. acta de la reunió de Junta 
del 20.12.2011).

Reunió del 10.11.2011
a València. 

Blog de Nomon: 
http://www.nomonblog.
com/2011/11/mesa-de-
refl exion/nomon-adp-2/
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23.02.2011
Sessió informativa sobre 
el funcionament de RE-Crea

El 2010 es va signar un conveni amb 
el BCD perquè els socis podessin registrar 
amb avantatges els seus treballs 
al RE-CREA. Coordinada per en Joan 
Cinca, el 23 de febrer va tenir lloc una 
sessió informativa de franc i oberta a tots 
els socis que van voler anar-hi. Es va fer 
a l’edifi ci de la Cambra de Comerç i s’hi 
va explicar el funcionament del sistema 
RE-Crea. Van assistir-hi sis socis de l’ADP 
i 4 persones provinents del grup 
d’estudiants coordinat per en Jordi Manyà 
amb el qual l’ADP ha mantingut una 
col·laboració continuada durant l’any. 

La primera ponent va ser Carme Casteràs, 
especialista en propietat industrial 
i intel·lectual de la companyia KIM 
a la qual els assistents van presentar-li 
diversos dubtes. Posteriorment, Ferran 
Sesplugues, de l’empresa Dplus-plus 
i gestor del projecte, va projectar un vídeo 
sobre el funcionament de l’arxiu Re-crea 
i va explicar el procediment per 
a utilitzar-lo.

07 i 08.04.11
Lliurament dels premis Design 
Mediterraneo / Mediterranean Design

El dia 7 d’abril al vespre va tenir lloc 
a la seu del Carrer Montcada del Disseny 
Hub Barcelona la inauguració de l’exposició 
i l’acte de lliurament de la segona edició 
dels premis de disseny mediterrani que 
havia convocat la revista on-line 
de l’associació siciliana de dissenyadors 
PAD. Tots els que participaren i contribuïren 
a l’organització van quedar molt satisfets 
de com s’havien desenvolupat les activitats, 
Així ho feren saber a l’Anna Calvera tant 
des del DHUB com des de PAD. Per això 
la Junta acordà fer arribar el seu agraïment 
i felicitació als socis de l’ADP que van 
col·laborar amb la seva feina a que els 
projectes presentats pels concursants 
lluïssin tant i l’exposició fos un èxit. 

Projectes i activitats de l’ADP
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Per a més informació sobre el 
desenvolupament de tot plegat, vg. 
l’editorial d’aquesta memòria, l’annex 1 
amb la memòria de l’esdeveniment 
enviada als patrocinadors, així com 
les pàgines web de PAD: 

http://www.palermodesign.it/
adin/110209medDesignSel.htm per saber 
els autors seleccionats; 

http://www.palermodesign.it/ per veure 
projectes i plantejament general; i 

http://www.palermodesign.it/?p=511 per 
un article sobre els premis escrit per 
Anna Calvera i que s’havia publicat 
prèviament a l’edició espanyola de la 
revista Etapes.
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A la Jornada seminari del dia 8 
organitzada per analitzar conjuntament 
l’esdeveniment i els resultats del premis 
van sortir algunes propostes interessants 
per als propers anys. Les feu el professor 
Tevfi k Balcioglu, el ponent turc i membre 
del jurat. Són les següents: 

1. El 2013 s’organitzarà a Istanbul 
un gran congrés en el que l’ADP podria 
participar-hi amb un stand. 

2. Projecte, al que proposà denominar 
“MEDEA,” de muntar una xarxa que 
uneixi les riberes Est i Oest 
de la Mediterrània, amb les ciutats 
de Barcelona i Esmirna (Izmir) com 
a capçaleres. Segons el professor 
Balcioglu, Esmirna és una ciutat que vol 
aprendre de Barcelona per situar-se 
en el mapa mundial del disseny. 

Una altra conseqüència a destacar 
de l’esdeveniment va ser la proposta feta 
a l’ADP per l’Associació de Dissenyadors 
Industrials de Milà, l’ADI, per iniciar una 
col·laboració, com per exemple demanar 
algun projecte europeu de manera 
conjunta, cosa que respon a la intenció 
d’externalitzar-se de l’ADI italiana. 
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Hivern 2011
Projecte d’organització de més Juntes 
obertes 

En anys anteriors s’havien organitzat 
algunes juntes obertes als socis per 
fer-los participar més activament 
en la dinàmica de l’associació. Van tenir 
prou d’èxit i, com recordava l’Abel de 
Benito, serviren per integrar els socis 
nous i els més joves tant o més que els 
sopars o d’altres trobades. La Junta 
decidí reemprendre-les però donar-los 
un nou sentit, doncs ja s’havia vist que 
repassar l’ordre del dia com a les juntes 
ordinàries no era el més adequat perquè 
es perdia la possibilitat de feedback amb 
els membres de l’associació. Per això 
es proposà a l’Esther Agustench i a l’Abel 
de Benito que pensessin com organitzar 
noves Juntes Obertes. Quan presentaren 
una proposta va quedar clar que 
la intenció era fer més partícip al soci 
i implicar-lo més en les activitats 
organitzades des de l’associació. 

Quant als temes a tractar en aquestes 
juntes obertes, una de les primeres hauria 
de ser una mena de brainstorming, o taller 
de creativitat, per saber què espera 
el soci de l’ADP. Una segona podria 
tractar sobre la qüestió de les tarifes 
en el disseny, un tema recurrent entre les 
associacions de professionals i se l’ha 
tractat moltes vegades. Hi ha precedents 
importants com són el tarifari del BEDA 
per a Europa aparegut ja fa uns trenta 
anys, o el llibret de l’ADG FAD sobre les 
tarifes pròpies del disseny gràfi c o, 
més ben dit, els criteris per al càlcul dels 
preus dels treballs estàndard, que va ser 
publicat en els primer anys vuitanta.

Finalment cal mencionar el llibre El valor 
del diseño fet per l’associació valenciana, 
origen de molts comentaris i debats sobre 
la seva vigència a Catalunya, 
o la necessitat d’actualitzar-lo. 
Entre els membres de la Junta, 

aparegueren posicions prou contrastades 
per la qual cosa el debat quedà totalment 
obert, fi ns i tot es posà en dubte 
la mateixa necessitat d’un tarifari 
en el sector disseny. Va ser precisament 
per tot això que semblà interessant 
de proposar-lo com a tema a considerar 
en una junta oberta per posar així 
en evidència les moltes diferències 
existents, i fer servir després el blog 
de l’ADP per acabar de matisar les 
opinions en el cas que calgués fer-ne 
una publicació.

L’assaig de juntes obertes segons aquesta 
proposta es va fer el dia de l’assemblea 
general en el taller sobre les activitats 
a desenvolupar per l’ADP. 

31.08. 2011
Esmirna 2012: continuïtat d’activitats 
entorn la Mediterrània 

Tot just començar el curs acadèmic, 
a través de PAD arribà a l’ADP la 
convocatòria d’un congrés a celebrar 
els dies 27, 28 i 29 d’abril del 2012 
a Esmirna. Estava previst dedicar-lo 
al disseny per al camp, o Agroindustrial 
Design per dir-ho en anglès, 
i es convidava la gent de l’associació 
a proposar workshops, ponències 
i exposicions sobre cuina i disseny. 
Es proposà l’Anna Calvera de formar part 
del comitè científi c, cosa que acceptà tan 
bon punt li va ser possible connectar-se. 
Es va distribuir la convocatòria entre els 
socis de l’ADP. Gemma Bernal hi va 
enviar una proposta de taller que va ser 
acceptada en relació a un dels seus treballs 
sobre disseny de vaixelles fet treballant 
amb els mestres cuiners del país.

Projectes i activitats de l’ADP 06
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Enguany tampoc no s’ha pogut cobrar 
la subvenció que ens devia el Consell 
Balear en motiu de l’organització de la 
Jornada de presentació del Living Lab 
que vem fer a Mallorca el 2010. Al llarg 
del 2011, a Mallorca no han respost a les 
nostres consultes ni a les telefòniques 
ni tampoc a les fetes per escrit. 

Atesa la situació econòmica pel que 
passen les illes, els escàndols fi nancers 
haguts i el canvi d’orientació política dels 
governants arran de les darreres eleccions 
autonòmiques, a l’ADP s’ha decidit doncs 
comptabilitzar-ho com a pèrdues 
a la comptabilitat de l’associació.

Temes i projectes pendents
del 2010
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23-24.02.2011
L’ADP a Easy Fairs Packaging 
Innovations / Labelling Innovations

L’ADP va ser al saló internacional de 
tendències en packaging i labelling que 
va tenir lloc els dies 23 i 24 de febrer 
al recinte del Fòrum de Barcelona. 
Per tercer any consecutiu, la fi ra va oferir 
un stand a l’ADP i, a canvi, l’ADP havia 
de coordinar una sala on s’hi dictessin 
conferències sobre branding. Va coordinar 
el cicle de xerrades LearnShops. 

L’ADP va convidar als seus socis 
a exposar des d’aquest escenari 
el procediment seguit en alguna feina 
especialment destacada o a parlar sobre 
algun aspecte del packaging que 
coneguessin de prop o els preocupés 
especialment. Els socis Vicenç Marco, 
Nomon Design i Aktiva Design hi van 
presentar ponències. 

Tant l’ADP com Easy Fairs-Packaging 
Innovations estan molt satisfets d’una 
col·laboració gràcies a la qual han 
intervingut en les tres edicions de la fi ra 
diversos socis: a més dels d’enguany, 
Pere Duran i 2Creativo.

Quant al stand, la fi ra Packaging 
Innovations / Labelling Innovations 
va oferir a l’ADP un espai perquè hi 
tingués una certa presència. Era la Sala 
Brandpack-ADP. A la seva reunió del 10 
de gener, la Junta va decidir que calia 
aprofi tar millor l’oferiment perquè 
la solució adoptada en anys anteriors 
era satisfactòria però ja s’havia adoptat 
masses anys sempre igual. Atès el títol 
i l’alt grau d’especialització de la fi ra, 
la Junta de l’ADP pensà en assajar una 
nova fórmula i decidí oferir cada any el 
stand a un soci perquè l’aprofi tés donant 
a conèixer les innovacions i avenços 
impulsats des del seu estudi. Podrien 
posar-se els pòsters de l’ADP a una banda 
i cedir l’espai al soci interessat. 
Per provar-ho, es va pensar oferir-lo 
a l’estudi Vicenç Marco, especialitzat 
en packaging i propulsor d’un nou sistema 
per desenvolupar dissenys en aquest 
sector. Després d’haver organitzat 
un stand, en Vicenç va manifestar 
a la Junta estar molt satisfet amb 
l’experiència perquè el 2011 hi havia 
hagut molt més moviment a la fi ra 
que altres anys i li havia estat molt 
profi tós per fer i reforçar contactes.
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28.04.2011-01.05.2011
Fira i premis de disseny EbreAmbient 
(Tortosa)

EbreAmbient és el Saló del Medi Ambient 
i la Sostenibilitat però també són uns 
premis a la sostenibilitat en propostes 
de disseny organitzats com una de les 
activitats integrades a la 67a edició 
de l’EXPOEBRE, la fi ra multi-sectorial 
de les Terres de l’Ebre. El 2011 tingueren 
lloc el 6è Saló i la 2a edició dels premis 
alhora. Tot s’havia instal·lat al Pavelló Firal 
de Tortosa promogut per l’Ajuntament de 
la mateixa ciutat. Premis i fi ra van ser 
coordinats un cop més pels socis Joan 
Antoni Blanc i Manel Martínez Espuny.

Per segon any consecutiu, en Joan Cinca 
fou el membre del jurat que representava 
a l’ADP. Va valorar molt positivament que 
en aquesta segona edició hi hagués hagut 
una participació més gran i va fer arribar 
a la Junta la inquietud de l’organització 
per poder-ne fer major difusió en els 
propers anys i arribar molt especialment 
a les Escoles de Disseny. La Junta 
assenteix i es preocuparà per com 
organitzar això de fer arribar a les escoles 
aquesta informació quan surt. 

23.09.2011
Premis Anuaria, “Premios de diseño 
gráfi co español”

Com en edicions anteriors, aquest any 
l’ADP també va ser convidada a formar 
part del jurat dels Premis de Disseny 
i Comunicació Visual Anuaria. Ja fa 
quatre anys que s’exigeix una deliberació 
del jurat de forma presencial. Enguany, 
Nomon Design va delegar en Marga 
Garcia la representació de l’ADP a la 
convocatòria 2011-12 dels Premis. 
Un any més, l’Associació va col·laborar 
en l’elecció dels guanyadors d’aquests 
guardons, ara ja considerats com els 
premis en disseny gràfi c de les 
associacions. S’atorga una distinció 
en quinze categories diferents. 
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20.10.2011
6ena Edició del Premi Disseny 
per al Reciclatge

Convocats anualment per l’Agència 
de Residus de la Generalitat 
de Catalunya, aquests premis es 
caracteritzen pel plantejament següent: 
«Desprès de 6 edicions, el Premi s’ha 
consolidat com un punt de referència 
i trobada per al reconeixement i la 
promoció pública de productes, projectes, 
estratègies i materials, donant cabuda 
a estudiants, professionals i institucions 
que han optat per integrar en el disseny, 
aspectes que contemplin la prevenció 
i el reciclatge de materials.»

Per al jurat de la convocatòria del 2011, 
l’ADP nomenà Abel de Benito com 
a membre que la representés. La reunió 
del jurat va tenir lloc el dia 12 de juliol 
mentre que l’acte de concessió dels 
premis, el 20 d’octubre. Aquell mateix dia 
s’inaugurava també l’exposició dels 
projectes presentats. Tot va tenir lloc al 
Palau Robert de Barcelona (Passeig de 
Gràcia 107). El lliurament dels premis 
donava el tret de sortida al Mes del 
Disseny per al Reciclatge 2011, 
un esdeveniment que va programar 
jornades, conferències i tallers sobre 
la temàtica de l’Eco-disseny i el reciclatge. 
L’objectiu era «difondre les novetats 
en aquesta matèria entre els professionals 
del sector i també d’acostar aquest 
concepte al públic en general».

A parer de l’Abel, l’organització havia estat 
molt correcta i tot va desenvolupar-se com 
cal. L’organització, és a dir, l’Agència 
de Residus de Catalunya, va agrair l’ADP 
la seva col·laboració a més a més 
d’anunciar que seguiria comptant amb ella 
en properes edicions, cosa de la qual 
ens n’alegrem molt.
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24.02.2011
Sopar i assemblea anual de la Design 
for All Foundation (Barcelona)

El sopar anual de la Design For All 
Foundation és el moment escollit per 
aquesta organització per fer entrega dels 
premis amb els que fer destacar aquelles 
administracions, empreses i entitats que 
aposten pel “disseny per a tothom” 
i el posen en pràctica per aconseguir 
benefi cis concrets per a les persones que 
utilitzen els serveis, equipaments 
i instal·lacions. En aquesta segona edició 
dels Design for All Foundation Awards, 
es van premiar, en la categoria d’empresa, 
la companyia Landscape Structures Inc.; 
en la categoria d’administracions, 
l’Ajuntament de Màlaga; i, en la d’entitats, 
l’ONG Baskin. DfA Foundation va 
presentar també els projectes en curs, 
les publicacions previstes i les recerques 
endegades. 

La cerimònia va transcórrer en el context 
del sopar en que se celebrava el desè 
aniversari de la Fundació i al que van 
assistir representants de les diverses 
entitats vinculades a l’associació. 
En representació de l’ADP hi va anar 
l’Anna Calvera, la seva president.

Hivern 2011
Reunió de l’ADP amb representants 
d’AGEXPORT, l’Agència d’Exportació 
de Guatemala, organitzada per BCD

La senyora Maya-Colop Ketzali es va 
reunir amb l’Adrià Guiu, secretari 
de l’ADP, al local del carrer Església 
de l’ADP. La reunió, organitzada pel BCD, 
formava part del pla de visites als agents 
del sistema disseny de Barcelona perquè 
la visitant conegués l’associació 
en primera persona i es pogués així fer 
càrrec del seu funcionament 
i de l’activitat que habitualment 
du a terme l’ADP. S’emmarcava 
en un projecte de cooperació que el BCD 
realitzava amb AGEXPORT i el suport 
d’ACC1Ó basat en la transferència de 
coneixement per al foment del disseny 
com una eina d’enfortiment del teixit 
empresarial Guatemaltec. 

L’entrevista va ser curteta. Es va comentar 
de manera informal la situació actual del 
disseny a Barcelona i a Guatemala així 
com també la dels artesans i de com 
col·laboren amb dissenyadors a cada país. 
Després se la va informar sobre l’ADP 
i se li explicà la seva funció.
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24-25.02.2011
Jornades d’immersió estratègica 
del moble i l’hàbitat: noves 
oportunitats de negoci

Vinculades amb el clúster de l’Hàbitat 
impulsat pel CENFIM, Centre de Recerca 
sobre la Fusta i el Moble de la Sènia, 
se celebraren a La Garriga aquestes 
jornades i es convidà a l’ADP a assistir-hi. 
Les promovien el CENFIM, el seu 
principal inspirador i promotor, amb el 
suport d’ACC1Ó (Generalitat de 
Catalunya) i l’Ajuntament de La Garriga. 
A més de promoure més el disseny entre 
els empresaris del sector del moble, 
van servir perquè el CENFIM presentés 
i promocionés una sèrie de projectes. 
Hi va anar en Ricard Andrés com 
a delegat de l’ADP, el qual va fer 
un informe per a l’ADP i els seus socis. 
Essencialment, deia el que segueix.

«Resum. Les jornades han tingut com 
objectiu trobar elements de dinamització 
del sector del moble, de la construcció 
i de totes les indústries que estan al 
voltant del concepte hàbitat. Això s’ha 
desenvolupat mostrant quatre projectes 
engegats pel CENFIM: 

1. Presentació de les Plataformes 
d’exportació en mercats emergents 
organitzades i promogudes pel CENFIM

2. Consorci canal contract: global, diversa

3. Integració de tecnologies a l’hàbitat

4. Verticalització de fabricants: arribar al 
consumidor fi nal.» 

Durant les dues jornades, tant el disseny 
com «els que ens dediquem al disseny 
vam ser motiu de molts comentaris 
i preguntes». Es van descriure quatre 
camps que són aquells en els que s’està 
centrant la pràctica del disseny avui en 
dia: «disseny de concepte, disseny de 
l’entorn, disseny gràfi c i disseny del 
producte».

«Pel que fa a les aportacions concretes 
del disseny a la innovació, segons es va 
comentar aquestes tendeixen a estar 
directament relacionades amb la 
“personalitat” i “la forma d’entendre 
el treball” pròpia dels dissenyadors. Totes 
les empreses presents a les jornades 
estaven d’acord en la necessitat d’aplicar 
disseny i en la seva importància, però l’alt 
cost de la producció industrial sembla 
resituar el paper del dissenyador 
i redefi nir el rendiment que s’ha de treure 
al disseny com a valor afegit. Aquest valor 
es podria resumir bàsicament en deu punts:

- Infl uencia/emoció de compra

- Possibilita estratègies/nous mercats

- Facilita productes i innovació de serveis

- Genera valor de notorietat/
reconeixement/marca

- Millora el time to market/processos

- Satisfacció de clients

- Estalvi de costos / ROI

- Desenvolupament

- Utilització

- Sostenibilitat»

1. Plataformes d’exportació en mercats 
emergents 
El CENFIM coordina un projecte adreçat 
a les empreses fabricants de productes 
complementaris de l’hàbitat perquè 
comparteixin un show room i un gestor 
en destí en un mercat emergent, 
i que treballa contactes en un canal 
determinat (retail o contract). No és un 
consorci d’exportació sinó una manera 
de compartir despesa durant les primeres 
passes d’introducció en un mercat. 
El CENFIM informa que ja hi ha un 
projecte en funcionament amb 6 
empreses a Casablanca (Marroc). 
El projecte és obert a qualsevol empresa 
de l’hàbitat interessada en ser present a 
un segon show room al Marroc, o en un 

Participacions, col·laboracions
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possible show room a Guinea en els tres 
mesos següents.

2. Consorci canal contract: Global diversa
Global diversa és un grup de treball 
format per sis empreses de productes 
complementaris que comparteixen una 
estructura comercial adreçada al canal 
contract (hoteleria i geriatria 
preferentment). Ja estan operant 
a Espanya i al Marroc. Aquesta estructura 
comercial consisteix en una ofi cina 
comercial situada a Sabadell en la qual 
dos arquitectes treballen directament 
amb els prescriptors/promotors.

El projecte és obert a empreses 
d’il·luminació, domòtica i banys. 
Ja funciona i espera la incorporació 
immediata d’empreses 

3. Integració de tecnologies a l’hàbitat
Tal i com el nom indica, el projecte 
consisteix en facilitar la integració 
de tecnologies en els productes per 
a l’hàbitat per tal que l’hàbitat esdevingui 
‘intel·ligent’. Consisteix en l’anàlisi del 
catàleg de solucions tecnològiques, 
proposta de noves funcionalitats 
i demostració en productes concrets 
(moble, il·luminació, aixetes, llars 
de foc). S’adreça a empreses interessades 
en integrar prestacions complementàries 
basades en l’ús de tecnologia en els seus 
productes; són empreses com 
desenvolupadors de tecnologies, 
o fabricants de productes per a la llar 
o el contract. El projecte consisteix en la 
convocatòria d’ajuts.

4. Verticalització de fabricants: 
arribar al consumidor fi nal
Projecte adreçat a empreses fabricants 
que volen arribar directament al client 
fi nal sense que la distribució tradicional 
se senti amenaçada. Tres propostes:

- Compartir un community manager 
que treballi la notorietat de l’empresa 
a Internet i a les xarxes socials.

- Compartir un comercial que visiti 
prescriptors (arquitectes i interioristes), 
els expliqui els productes de les empreses 
participants i reporti intel·ligència 
de mercat. D’aplicació a empreses 
no competidores entre sí. 

- Nou canal de comercialització. Projecte 
molt trencador que possibilita la venda 
directa al consumidor fi nal sense que 
la distribució se senti amenaçada. 
Desenvolupat amb José Luis Nueno. 

[Ricard Andrés, 20.03.2011]. 

De moment, l’ADP no disposa de dades 
relatives al seguiment d’ambdós projectes 
durant l’any 2011. Per a qualsevol tipus 
d’informació, millor consultar directament 
la web i el personal del CENFIM.
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08-09.06.2011
Assistència al Barcelona Innovative 
Product 

Al llarg de l’hivern 2011, l’ADP va rebre 
reiteradament la proposta d’aparèixer 
com a partner d’aquest esdeveniment 
que s’organitzava a Barcelona per primera 
vegada. Es tractava d’un congrés 
interdisciplinari, unes jornades en les 
que «conèixer les opinions i els criteris 
de les persones responsables de la presa 
de decisions en el disseny de productes 
de les empreses punteres a diversos 
sectors, per exemple, Ebay, Coca Cola, 
Nestlé, BMW, Segway, 3M, Electronics 
Arts, Toyota, Bayer, Western Union, 
Nokia, Bosch y Siemens, Philips, Tetra 
Pack, Vodafone y MySpace…». 

El preu de la inscripció era molt alt, 
gairebé 3000 per dos dies d’activitat. 
Atès que l’ADP havia acceptat fer de 
partner en la promoció de l’esdeveniment, 
va ser convidada a assistir-hi, cosa que 
va comunicar entre els socis i membres 
de la Junta. L’empresa protectora Lékué 
va ser la primera en manifestar interès 
per anar-hi i hi assistí el Sr. José Antonio 
Gago. Va trametre un informe després 
de les jornades que deia el següent: 

«Ha sido muy interesante poder escuchar 
a altos cargos en el ámbito de la gestión 
del diseño de primeras compañías 
multinacionales, para tener una visión 
global de cómo se trabaja en las áreas 
de diseño de estas empresas y el papel 
del diseño en las mismas. Se constata 
el cada vez más relevante papel del 
diseño dentro de las estrategias de las 
empresas, donde ya no es una disciplina 
que interviene al fi nal para dar forma 
a las estrategias, sino que participa 
en la defi nición de las estrategias, 
aportando su visión 360 (usuario, 
negocio, tecnología, diseño)2». 

2 Per consultar alguns dels articles i ponències dels autors que van participar en aquest congrés, 
vg. http://scholar.google.es/scholar?q=innovative+product+design+barcelona&hl=es&as_
sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ei=EpTnT97gJKHE0QX81fn0CA&ved=0CBQQgQMwAA
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23.09.2011
Acte de lliurament del Premis Design 
Management Europe (DME Award)

Com en anys anteriors, la xarxa Design 
Management Europe (DME Network) 
va convocar aquests premis adreçats a les 
empreses que destaquen per tenir una 
política o fi losofi a de disseny clarament 
defi nida i ben gestionada, o a equips 
de disseny considerats pel seu 
funcionament com empresa. DME 
Network està formada per 20 entitats 
europees que són majoritàriament centres 
de disseny. Entre elles hi ha el BCD, 
el seu agent a Espanya. Des del 2007 
quan s’instituïren, cada any un d’aquests 
centres es fa càrrec d’organitzar-los. 

D’acord amb la web del BCD, «el DME 
Award és una iniciativa per identifi car 
i premiar les millors pràctiques de gestió 
de disseny a les empreses i les 
organitzacions europees. (...) 
Les pràctiques de gestió de disseny 
poden variar de manera signifi cativa entre 
diferents empreses i organitzacions 
a causa d’una àmplia gamma de factors, 
com ara les dimensions de l’organització, 
les possibilitats del disseny, el mercat, 
els serveis i els productes. Per valorar 
l’efi càcia de la gestió del disseny des d’un 
gran nombre de situacions, el procés 
del DME Award permet que els candidats 
donin a conèixer el context, 
el plantejament i els resultats. 
El fet de guanyar un DME Award implica 
el reconeixement per part d’un jurat 
internacional d’experts en gestió.» 
[http://bcd.cat/ca/page.asp?id=26]

La cerimònia de lliurament de premis 
de l’edició 2011 va tenir lloc el 23 de 
Setembre a la ciutat de Tallin, capital 
d’Estònia, en el marc de l’IF Innovation 
Festival d’allà, un esdeveniment que 
organitzen diversos membres de la DME 
Network al llarg de tot l’any.

Els guardonats a la convocatòria del 
2011 foren:

Lékué, DME Award en la categoria 
d’empresa mitjana.

nanimarquina, DME Award en la categoria 
de petita empresa.

Teixidors, DME Award menció honorífi ca 
en la categoria de petita empresa.

No es tracta aquesta d’una activitat 
en la que ADP hi tingui una participació 
directa, ans al contrari. Tanmateix, atès 
que alguns dels socis els han guanyat 
en aquesta o anteriors edicions, volem 
deixar-ne constància i, des d’aquí, 
felicitar un cop més els guanyadors. 

Altres premis i distincions a socis; 
activitats destacables dels socis

11
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19.01.2011, 19-21h
Trobada amb Disseny Xarxa: 
la renovació dels estudis de disseny 
arran de la implantació de l’EEES. 
Local espai nanimarquina

Disseny Xarxa és un grup de joves 
dissenyadors coordinat per Jordi Mañà 
que es troben amb certa regularitat per 
parlar de les coses del disseny: la 
convocatòria d’aquesta nova reunió 
«es produïa com a continuïtat de les 
trobades que, d’ençà del 2006, han 
aplegat a un grup de dissenyadors sèniors 
amb d’altres que estan iniciant, o ja ho 
han fet, la seva carrera professional, 
amb el propòsit d’obrir un espai 
d’intercanvi d’experiències i de debat 
sobre les oportunitats i amenaces que ha 
d’afrontar avui l’exercici de la disciplina 
del Disseny». El text del document que 
introduïa les trobades manifestava: 

“A la professió li és urgent desenvolupar 
un discurs propi, que marqui 
explícitament el nostre camp de 
competència, en relació a les altres 
disciplines amb les que col·laborem 
habitualment, i que delimiti exactament 
allò sobre el que la nostre disciplina ens 
dóna autoritat”. 

Fa uns anys ja hi va haver una trobada 
d’aquest grup amb l’ADP. Se celebrà als 
locals de la Nau Ivanow i estava dedicat 
a tractar sobre el moviment associatiu en 
el camp del disseny. La reunió d’enguany 
sorgia de la inquietud de molts dels 
participants per saber el valor de les 
seves titulacions arran de l’aprovació dels 
graus en disseny i la implantació de 
l’EEES, l’Espai Europeu d’Ensenyament 
Superior. «Representants de la junta de 
l’ADP havien d’aportar la informació 
de la que ara es disposa». 

Trobades amb Disseny Xarxa, 
un grup de dissenyadors
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La trobada va tenir lloc a l’espai 
nanimarquina, la botiga de Rosselló-
Diagonal. Hi va haver una assistència 
prou nombrosa que combinava socis 
de l’ADP amb habituals del grup Disseny 
Xarxa així com convidats i coneguts d’ells. 
Anna Calvera va informar els assistents 
sobre el procés de redacció del Llibre 
Blanc per a la titulació de Grau en 
disseny elaborat el 2004 per les 
universitats i analitzà què signifi cava 
el fet que els estudis de disseny 
haguessin esdevingut universitaris. 
També explicà els criteris utilitzats en les 
decisions preses durant la programació 
i defensa d’aquests estudis. Posteriorment 
es comentaren diferents situacions 
derivades de la varietat d’opcions en la 
situació anterior i es mostraren els 
avantatges de la nova situació.

18.10.2011. 20:30h
2a. Trobada Disseny Xarxa als locals 
de GRUP IDEA

Coincidint amb la celebració de la 
Barcelona Design Week, el grup Disseny 
Xarxa, sempre coordinat per Jordi Mañà, 
va organitzar una nova trobada per xerrar 
entre tots sobre Todos los temas y ninguno 
en particular. Atesa la llarga col·laboració 
haguda entre l’ADP, en Jordi Mañà 
i el grup de dissenyadors joves coordinat 
per ell al llarg d’aquests anys, l’ADP 
se sumà a la convocatòria i la difongué 
entre els seus socis. Deia així:

«Con el carácter independiente que 
caracterizan nuestros encuentros, 
y aprovechando la estancia en Barcelona 
de buenos amigos y colegas del resto del 
Estado con motivo de la BCN Design 
Week, al margen de los acontecimientos 
ofi ciales, convocamos a un nuevo 
encuentro. Especialmente para cargar las 
pilas con aquel calor humano que da 
la camaradería, y nos permite seguir 
afrontando la inacabada lucha 
por la dignidad de nuestra profesión.» 

Aquest cop, la trobada va tenir lloc 
als locals de l’empresa Grup Idea.
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Primers contactes amb MATER cara 
a una futura col·laboració

En Joan Cinca es va reunir amb el Centre 
Mater per tal d’aconseguir algun tipus 
de conveni que suposi avantatges per als 
socis de l’ADP quan vulguin fer-lo servir. 
Actualment, Mater és com una 
“biblioteca” de materials que proporciona 
informació i assessorant sobre materials, 
els seus possibles usos, proveïdors, 
composició... Tenen més de 4.000 tipus 
de materials registrats, alguns de 
veritablement sorprenents. De fet, 
Mater es va muntar per donar informació 
sobre la recerca en curs sobre materials, 
els nous materials apareguts o d’altres 
novetats vinculats amb ells. 
Mater disposa d’una web on s’hi troben 
les referències de cada material amb les 
altres informacions que corresponen, 
com la descripció tècnica, possibles usos 
i proveïdors actuals. Es paga una quota 
fi xa per entrar-hi. A més a més, disposen 
d’un magatzem físic que es pot consultar 
i visitar pagant una entrada. També tenen 
un servei d’assessorament personalitzat 
previ pagament. 

Atès que està ubicat al FAD, els socis 
de l’entitat gaudeixen de descomptes 
en tots aquests serveis. Per això, en Joan 
Cinca es compromet a investigar quines 
possibilitats pot haver-hi per a l’ADP 
de gaudir d’un conveni similar. 

Abril 2011
Reunió informal ADP i AEPD (Madrid) 

L’Anna Calvera i la Pilar Villuendas van 
trobar-se amb Emilio Gil, actual president 
de l’AEPD, l’Asociación Española de 
Profesionales del Diseño, per comentar 
sobre les relacions possibles entre 
ambdues entitats. Val a dir que l’AEPD 
a l’actualitat no és encara membre de 
READ i que està valorant si ser-ne. 
El fet que l’ADP es retirés de tota 
l’aventura els ha fet veure la qüestió 
de manera diferent, especialment després 
d’haver estat present a les darreres 
reunions. La conversa va ser molt 
informal doncs és difícil establir pautes 
de col·laboració sense un projecte 
concret. Més enllà d’informar-nos 
respectivament de les activitats 
programades per cada entitat, es pensà 
si no hi hauria manera de presentar-se 
conjuntament a alguna activitat, com per 
exemple, a algun dels projectes oberts 
i convocats per la DfA. De moment era tan 
sols una idea avançada per l’Emilio Gil. 

Col·laboracions i acords de l’ADP 
amb altres entitats





15.09.2011
Presentació del llibre BARCELONA cmyk 
editat per Guia Creativity i Estudi-6; 
distribuït per l’Editorial Gustavo Gili

Es tracta d’una publicació els autors 
de la qual són els socis de l’ADP Mari 
Carmen Aymar i Albert Isern. És un llibre 
de 336 planes amb fotografi es i textos, 
amb més de 300 localitzacions de la 
ciutat. L’acte va tenir lloc al Bar 
Velódromo de Barcelona. Es van repartir 
gratuïtament exemplars del llibre a les 
persones que havien estat les primeres 
a confi rmar la seva assistència.

01.01.2011-31.12.2011
Parèntesi en la col·laboració 
amb Proyecto Contract

Escriure a la premsa no és fàcil. Això ho 
sabem tots. Però encara és més difícil 
si els que ho han de fer no són ni 
periodistes professionals ni tertulians 
experimentats, ni líders d’opinió acostumats 
a fer valdre i manifestar regularment les 
seves opinions. No és estrany doncs que 
l’oportunitat que va suposar disposar des 
de l’abril del 2007 de la secció “Exit” 
a la revista Proyecto Contract perquè els 
dissenyadors socis de l’ADP, o d’altres 
professionals que ens podessin semblar 
interessants hi escriguessin, 
hagi esdevingut una tasca feixuga que 
necessita ser revisada a fons. 
Ser responsables i coordinar una secció és 
una tasca important i encara dóna projecció 
a l’ADP entre professionals i prescriptors. 
Per això es va acceptar i es va tirar 
endavant –i fi ns i tot, l’hem gaudit malgrat 
els mals de panxa que provoca haver 
de tenir preparat un article cada mes. 

Per això, només començar l’any, la Junta 
va decidir afrontar de cara la qüestió 
i començar a treballar per donar un altre 
sentit a aquesta col·laboració. Tanmateix, 
fer-ho ha estat complicat per moltes 
i diverses raons i és una tasca que ha 
anat quedant aparcada. Segueix pendent 
elaborar una nova proposta de secció. 
En qualsevol cas, tal com es va dir a 
l’assemblea del 2011, des de la Junta 
considerem tot un èxit haver aconseguit 
mantenir una secció fi xa a la revista 
Proyecto Contract durant quatre anys 
i que la majoria de socis hi hagin publicat 
una vegada o més les seves opinions. 
Tots aquests articles segueixen estant 
accessibles a la web de l’ADP, a la secció 
premsa.
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Publicacions
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Com es pot apreciar si es consulta la web 
de l’associació, hi fi gura una secció 
denominada Publicacions. Enguany 
no hi hem afegir cap altre llibre o informe 
de recerca nou. Considerem, però, 
altament positiu que publicacions 
encarregades o elaborades des de l’ADP, 
o textos que ens arriben i considerem 
interessants per als socis estiguin encara 
disponibles. Per això celebrem 
l’existència de l’apartat i animem 
a sumar-hi d’altres publicacions 
interessants sobre el món actual 
del disseny i el seu context.

Secció de publicacions 
a la web de l’ADP



Disseny estructural  
de display per a Franke.  
La seva funda protectora  
actua també com a  
pedestal del expositor.

Premi Liderpack 2010
Best in Show  
Categoria PLV

Som experts en  
Innovació, Precisió  
i Creativitat 

Dissenyem solucions de PLV i Packaging 
estructural, obrint pas a la innovació 
tecnològica per oferir valor afegit real.  
En cada projecte, incorporem eines d’última 
generació, experimentem amb materials  
i explorem processos industrials per crear 
projectes factibles, eficaços  
i impactants.

CREATIVITAT + INNOVACIÓ 100% FACTIBLE

PACKAGING  ·  BRANDING  ·  EDITORIAL  ·  RETAIL PLV

a 

perts en



26.01.2011
Sopar d’hivern Dissenyadors a la cuina. 
Restaurant Pla dels Àngels (Barcelona) 

L’Ada Parellada és una cuinera ben 
coneguda dels socis de l’ADP 
especialment perquè fa uns anys 
va preparar el sopar d’hivern dedicat 
a la gastronomia de Tupperware. 
En començar el 2011 l’ambient de crisi 
havia fet difondre un gran pessimisme 
i les converses semblaven ja estar 
condemnades a un sol tema. Per això 
la Junta va decidir fer un sopar que fos 
diferent i podés convertir-se ell mateix en 
un tema de conversa. Vem trucar l’Ada 
i li vem proposar que ens donés un sopar 
molt bo per un preu molt mòdic. 
La creativitat arriba doncs a tots 
els nivells. Ella ens convocà a les 8 del 
vespre al restaurant del Pla del Àngels. 
Ens havia preparat uns davantals amb 
el nom de cadascú escrit al davant 
i ens havien distribuït en tres grups: 
un s’encarregaria de preparar el primer 
plat, l’altre, el segon i el tercer, 
les postres. I així va anar. Tots ens vem 
posar mans a l’obra i ens ho vem passar 
molt bé. L’Ada ens va explicar les 
propietats nutritives i les característiques 
culinàries del que menjaríem però tots 
vem haver d’embrutar-nos les mans 
i posar-nos mans a l’obra seguint les 
seves instruccions. No cal dir que 
l’activitat de taller va ser acompanyada 
per un bon vi, tal i com els agrada 
als bons cuiners. 

10.06.2011
Sopar d’estiu i Assemblea. Espai Plaça 
Mireia (Esplugues de Llobregat)

Atès que el sopar d’estiu es va celebrar 
coincidint amb l’assemblea anual 
de l’associació, ja se l’ha comentat 
abastament en iniciar aquesta memòria. 
Hem doncs tancat el cercle i ens 
remetem al principi del text. 
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Trobades amb els socis
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PROFESSIONALS

1. 2creativo – Abel de Benito

2. 2creativo- Mariona López

3. Aktiva - Joan Campderà 

4. Aktiva - Camil Castellà 

5. Aktiva - Mariano Lesser 

6. Joaquín Bagan

7. Ramon Bigas

8. Sigfrido Bilbao

9. Joan Bramona Coll

10. Anna Calvera

11. Pepe Calvo

12. Francesc Carrera

13. Antoni Casadesús

14. Bernat Casso Samsó

15. Ignasi Castelltort

16. Celma & Duran - Núria Duran 

17. Celma & Duran - Pere Celma 

18. Joan Cinca

19. Toni Clariana

20. Sebastià Duatis

21. Estudi de Disseny Blanc - Joan Antoni Blanc 

22. Estudi de Disseny Blanc - Pau Joan Vidal 

23. Enric Franch

24. Grotesk Design - Natàlia Cambello 

25. Grotesk Design - Fabián Taranto 

26. Marc Guitart

27. Albert Isern

28. La cuina - Inga Teixidor 

29. La cuina - Sandra Ametller

30. Sergio Laguna 

31. Lievore Altherr Molina - Alberto Lievore

32. Lievore Altherr Molina - Jeanette Altherr

33. Lievore Altherr Molina - Manel Molina 

34. Nani Marquina

35. Manel Martínez Espuny

36. Jordi Matas

37. Josep Ma. Massana

38. Miguel Milà Sagnier

39. Josep Ma. Monguet

40. Lluís Morillas

41. Pep Navarro Sánchez 

42. Nomon Design - Sison Pujol

43. Nomon Design - Esther Agustench

44. Overlord - Claudia Juncosa 

45. Montse Padrós

46. Lekué - Xavier Costa

47. Lluís Pau

48. Blai Puig

49. Antoni Riera

50. Ramon Robert

51. Ximo Roca

52. Albert Salarich

53. Josep Ma. Tremoleda

54. Jaume Tresserra

55. Turye - Bàrbara Flaquer

56. Turye - Isabel Bauza 

57. Vicenç Marco - Vicenç Marco 

58. Vicenç Marco - Alícia Moliner 

59. Oriol Ventura

60. Victor Vilaseca

61. Villuendas + Gómez disseny - Pilar 
Villuendas 

62. Villuendas + Gómez disseny - Alicia 
Gómez del Moral

63. Yves Zimmermann

Socis de l’ADP / Llistat de socis
el desembre del 2011
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EMPRESES PROTECTORES

1. AURA IDENTIDAD VISUAL SL

2. LÉKUÉ

3. SERVEI ESTACIÓ

INSTITUCIONS

ELISAVA Escola Superior 

ESTUDIANTS

David Caballero

AMICS

1. Gemma García Pros

2. Ignasi Morató

3. Carme Rubio

JOVES

1. Tomeu Darder Vidal 

2. Adrià Guiu 

PROTECTORS

1. AKTIVA 

2. AURA AURA IDENTIDAD VISUAL SL

3. LÉKUÉ

4. NANIMARQUINA 

5. NOMON DESIGN 

6. SERVEI ESTACIÓ

7. TURYE 

8. VICENÇ MARCO DESIGN

SOCIS HONORARIS

1. Joaquim Belsa

2. Isabel Campi

3. Rafael Carreras

4. Ferran Freixa

5. Gabriel Lluelles

6. Rafael Marquina

7. Álvaro Martínez Costa

8. Joaquim Pery

9. Josep Pla-Narbona

10. André Ricard

11. Jordi Rogé

12. Carlos Rolando

13. Josep Sarsanedas
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L’ADP

L’ADP és una associació integrada per 
dissenyadors de totes les especialitats 
i per empreses vinculades al món del 
disseny. Va nàixer l’any 1978 amb 
la fi nalitat prioritària de defensar 
els interessos professionals del sector.

L’ADP treballa per promoure el valor del 
disseny com a element diferenciador 
i factor d’innovació de productes, serveis 
i sistemes; per incentivar el seu ús 
quotidià en el món empresarial; 
per garantir l’exercici del disseny a través 
de pràctiques de rigor i qualitat; 
i per dignifi car la professió a nivell social.

Els principals serveis que ofereix l’ADP 
als seus associats són els següents:

Promoció
Orientada a fer arribar a les empreses 
l’obra i els serveis dels associats a través 
de diversos canals: exposicions, 
publicacions impreses, web ADP, 
bases de dades i presència a fi res.

Assessorament
Els socis de l’ADP reben assessorament 
en temes fi scals i jurídics a través de la 
col·laboració d’una gestoria i d’un gabinet 
d’advocats. El servei contempla que la 
primera consulta del soci sigui gratuïta 
i que les posteriors tinguin un descompte 
del 25%.

L’ADP també ofereix assessorament per 
a l’organització de premis i concursos a les 
empreses i a les institucions que puguin 
estar interessades a convocar-ne i, alhora, 
participa com a jurat en diversos d’aquests 
certàmens on vetlla perquè es respecti 
la normativa aprovada per l’ICSID, 
ICOGRADA i IFI en les seves bases.

Informació
A través de l’agenda del nostre web 
i de comunicats regulars, o esporàdics 
segons els casos, l’associat és informat 
dels esdeveniments locals, nacionals 
i internacionals relacionats amb el sector: 
premis, exposicions, seminaris, cursos, 
congressos, fi res.

Trobades entre els socis
L’ADP organitza regularment trobades 
entre els socis sia amb el format 
de debat, sia amb el de conferència, 
per tractar temes relatius a la 
problemàtica professional actual. 
A més, també organitza trobades de 
caràcter lúdic que ofereixen als assistents 
la possibilitat d’establir contactes entre 
ells i d’intercanviar experiències sobre 
la seva quotidianitat professional.

Realització de peritatges tècnics
L’ADP disposa de dissenyadors capacitats 
per realitzar informes pericials en casos 
de litigi per plagi de productes. 
La professionalitat demostrada pels 
nostres associats fa que tant organismes 
judicials com empreses i dissenyadors 
individuals puguin adreçar-se per l’ADP 
per sol·licitar la col·laboració en aquestes 
qüestions.

Relacions institucionals i professionals
L’ADP manté una connexió estreta 
i continuada amb totes les institucions 
relacionades amb el món del disseny, 
i col·labora en projectes d’interès comú.
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Avantatges ADP
Tots els membres de l’ADP disposen d’un 
carnet de soci que els permet obtenir 
descomptes i tractes preferencials 
en diverses empreses i entitats:

BANC SABADELL: Conveni de col·laboració 
pel programa Professional BS: 
ofereix condicions preferents i avantatges 
fi nancers molt favorables.

COOPERATIVA JORDI CAPELL: Descomptes 
en material d’ofi cina.

PELLISÉ ADVOCATS ASSOCIATS: Tracte 
preferencial en temes legals. 
Servei gratuït de consultes telefòniques.

DiR. CENTRES DE FITNESS: Inscripció 
gratuïta i altres avantatges.

FIRA DE BARCELONA: Entrades gratuïtes 
a fi res professionals concretes.

GRAFITEX: Descomptes entre el 5% 
i el 10% en tots els serveis.

GUIA CREATIVITY: 10% descompte 
en publicitat a la Guia Creativity.

INDEX BOOKS: 10% de descompte 
en les inscripcions a Select.

IDG COMMUNICATIONS: Descompte 25% 
en la suscripció a les seves publicacions.

SERVEI ESTACIÓ: Targeta professional 
amb un 10% de descompte.

RENDERPIXE: L12% descompte 
en els serveis d’una renderfarm dedicada 
exclusivament al renderitzat.

:FAQ: Coaching tecnològic per a disseny 
gràfi c: 50% descompte en tots els seus 
cursos.



www.adp-barcelona.com
adp@adp-barcelona.com


