
ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

29 de Maig del 2014
DHUB



1.  Benviguda de la Presidenta

2.  Lectura Acta Assemblea 2011. Aprovació

3. Estat de comptes 2012 i 2013. Pressupost 2014

4.  Presentació Memòries 2012 i 2013

5. Presentació candidats renovació Junta

6. Programa activitats 2014

7. Sorteig invitació MAISON OBJET / Paris

8. Precs i preguntes
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2.  Lectura Acta Assemblea 2011. Aprovació
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ACTA	  ASSEMBLEA	  ORDINARIA	  2011	  ADP	  
DATA	  :	  	  17	  octubre	  	  de	  2012	  
HORA	  :	  20:00h	  
LLOC:	  	  ESPAI	  ARPA	  
	  
ORDRE DEL DIA : 
 
1.      Benvinguda	  del	  President.	  
2.	  	  	  	  	  	  	  Lectura	  de	  les	  actes	  de	  les	  darreres	  Assemblees	  i	  aprovació	  	  si	  s’escau.	  
3.	  	  	  	  	  	  	  Valoració	  i	  presentació	  de	  la	  Memòria	  de	  l'any	  2011:	  aprovació	  si	  s’escau.	  
4.	  	  	  	  	  	  	  Estat	  de	  comptes	  del	  2011	  i	  previsions	  per	  al	  2012	  
5.	  	  	  	  	  	  	  Presentació	  de	  candidats	  i	  elecció	  de	  la	  nova	  Junta	  
6.	  	  	  	  	  	  	  Pressupost	  i	  projectes	  2012:	  presentació	  i	  aprovació	  si	  s’escau.	  
7.	  	  	  	  	  	  	  Precs	  i	  preguntes	  
 
	  
TEMA	  1	  :	  BENVINGUDA	  DEL	  PRESIDENT	  	  
	  
L’	  Anna	  Calvera	  dóna	  la	  benvinguda	  als	  assistents	  i	  agraeix	  la	  tasca	  feta	  al	  Vicenç	  Marco	  i	  els	  
seus	  col.laboradors	  	  per	  a	  la	  confecció	  de	  la	  Memòria	  Anual.	  
Vicenç	  Marco	  explica	  que	  existeix	  una	  aplicació	  per	  actualitzar	  i	  descarregar	  la	  memòria.	  
	  
TEMA	  2	  :	  LECTURA	  DE	  LES	  DARRERES	  ASSEMBLEES	  I	  APROVACIÓ	  
	  
Es	  realitza	  la	  lectura	  de	  :	  
1)	  L’Assemblea	  prèvia	  Ordinària	  que	  va	  tenir	  lloc	  el	  dia	  10/06/2011	  	  
2)	  Assemblea	  Extraordinària	  del	  març	  del	  2012.	  
	  
Ambdues	  actes	  queden	  aprovades	  per	  unanimitat.	  
	  
TEMA	  3	  .	  VALORACIO	  I	  PRESENTACIO	  MEMÒRIA	  2011	  
	  
1)	  En	  Xavier	  Costa	  dóna	  la	  paraula	  a	  Francesc	  Carrera	  com	  a	  representant	  de	  l’ADP	  al	  BEDA.	  
Francesc	  Carrera	  explica	  les	  seves	  assistències	  a	  les	  reunions	  que	  ha	  convocat	  el	  BEDA	  durant	  
aquest	  any.	  
	  
2)	  REUNIÓ	  08/03/2012	  :	  
	  
Es	  fa	  una	  trobada	  d’associacions	  que	  formen	  part	  del	  BEDA	  a	  Londres.	  Hi	  ha	  algunes	  crítiques	  
pel	  que	  fa	  a	  la	  feina	  realitzada	  per	  aquesta	  Entitat	  i	  en	  el	  fet	  de	  què	  la	  política	  que	  es	  segueix	  
hauria	  d’estar	  més	  orientada	  als	  centres	  de	  promoció,	  per	  aconseguir	  difondre	  el	  disseny	  en	  
l’àmbit	  internacional.	  
Es	  remarca	  que	  l’assistència	  en	  aquestes	  reunions	  és	  totalment	  desinteressada.	  
Es	  fa	  una	  pluja	  d’idees	  de	  la	  qual	  surten	  100	  propostes	  per	  saber	  quina	  política	  s’hauria	  de	  
seguir	  i	  fer-‐ho	  extensiu	  al	  Govern	  per	  tal	  de	  treure	  més	  profit.	  
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Cada	  país	  membre	  del	  BEDA	  està	   fent	  un	  document	  amb	  Experts	  per	  mirar	  de	   resoldre	  el	  
tema	   de	   la	   promoció	   del	   disseny	   i	   l’Isabel	   Roig	   troba	   interessant	   organitzar	   sessions	  
informatives	  per	  parlar	  sobre	  aquest	  tema	  .	  
	  
3)	  L’Anna	  Calvera	  proposa	  convocar	  durant	  el	  mes	  de	  novembre	  una	  reunió	  per	  parlar	  sobre	  
la	   Política	   del	   Disseny	   a	   Europa	   i	   la	   seva	   aplicació	   a	   Espanya,	   en	   aquesta	  mateixa	   reunió	  
també	   seria	   convenient	   establir	   unes	   bases	   per	   tenir	   una	   comunicació	  més	   fluida	   amb	   el	  
BEDA	  .	  
	  
4)	  S’insisteix	  en	  que	  a	  la	  pàgina	  Web	  del	  BEDA	  hi	  ha	  molta	  documentació	  legal	  que	  podria	  ser	  
de	   gran	   utilitat	   pels	  membres	   de	   l’ADP,	   com	  per	   exemple	   :	   contractes	   	   i	   tarifes	   europees	  
actualitzades.	  
Aquesta	   Entitat	   durant	   30	   anys	   ha	   lluitat	   perquè	   el	   disseny,	   com	   a	   part	   d’una	   indútria	  
intangible,	  	  tingui	  un	  lloc	  reconegut	  en	  tots	  els	  àmbits.	  
	  
Als	  socis	  de	  l’ADP	  els	  hi	  agradaria	  recuperar	  els	  principis	  del	  BEDA.	  
	  
En	  	  posa	  de	  	  manifest	  que	  	  hi	  ha	  manca	  d’	  implicació	  de	  les	  comissions	  delegades	  pel	  BEDA	  ,	  
fruit	   d’aquest	   comentari	   en	   Josep	   Mª	   Monguet	   i	   Toni	   Clariana	   proposen	   fer	   un	   informe	  
competent	  on	  s’exposin	  què	  és	  el	  que	  pot	  aportar	  l’ADP	  al	  BEDA	  ,	  	  la	  Junta	  Executiva	  l’hauria	  
de	  fer	  extensiu	  a	  l’Isabel	  Roig	  per	  portar-‐lo	  a	  terme.	  
	  
5)	  La	  Sison	  Pujol	  explica	  la	  reunió	  que	  va	  assistir	  del	  R.E.D.	  i	  del	  R.E.A.D.,	  en	  els	  quals	  l’ADP	  no	  
hi	  està	  associat	  :	   	  no	  s’arriba	  a	  cap	  decisió	   important	   i	  tan	  sols	  es	  confecciona	  una	  llista	  de	  
punts	  importants	  que	  es	  voldrien	  demanar	  al	  Ministeri.	  
	  
6)	  Es	  fa	  menció	  del	  Premi	  entregat	  a	  l’Abril	  del	  2011	  “Premi	  Disseny	  Mediterrani”	  
	  
La	  Memòria	  queda	  aprovada.	  
	  
TEMA	  4	  	  .ESTAT	  DE	  COMPTES	  DEL	  2011	  I	  PREVISIONS	  PEL	  2012	  
	  
La	   Sison	   Pujol	   fa	   una	   explicació	   del	   resultat	   comptable	   del	   2011	   i	   de	   la	   previsió	   del	  
pressupost	  pel	  2012.	  
S’aprova	   destinar	   1.000€	   anuals	   per	   la	   dedicació	   de	   l’Andrea	   Sabaté	   en	   les	   tasques	   de	  
funcionament	  de	  l’ADP.	  
La	  partida	  dedicada	  al	  BCD	  és	  prou	  important	  per	  tenir	  més	  serveis	  d’aquesta	  Entitat,	  és	  per	  
això	   	  que	  es	  suggereix	  que	  per	   la	  propera	  assemblea	  es	   	  posin	  de	  manifest,	   si	  n’hi	  ha,	   	   les	  
queixes	  que	  puguin	  arribar	  a	  l’ADP	  sobre	  els	  serveis	  rebuts	  del	  BCD.	  
S’ha	  de	  solucionar	  el	  tema	  de	  la	  factura	  que	  emet	  el	  BCD	  pels	  seus	  serveis,	  aquesta	  inclou	  un	  
IVA	  del	  21%	  no	  desgravable	  degut	  al	  règim	  fiscal	  de	  l’ADP.	  
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TEMA	  5. PRESENTACIO	  DE	  CANDIDATURA	  I	  ELECCIÓ	  DE	  LA	  NOVA	  JUNTA 
 
Es	  presenta	  la	  nova	  candidatura	  formada	  per	  :	  
	  
SISON	  PUJOL	   	   	   PRESIDENT	  
XAVIER	  COSTA	  	   	   VICE-‐PRESIDENT	  
JOAN	  CINCA	   	   	   TRESORER	  
ADRIÀ	  GUIU	   	   	   SECRETARI	  
ABEL	  DE	  BENITO	  	   	   VOCAL	  
VICENÇ	  MARCO	   	   VOCAL	  
ESTHER	  AGUSTENCH	  	  	   VOCAL	  
ANNA	  CALVERA	   	   VOCAL	  
JOSEP	  Mª	  MONGUET	  	   VOCAL	  
	  	  
	  
S’aprova	  la	  candidatura	  presentada	  i	  s’agraeix	  la	  tascar	  realitzada	  durant	  aquests	  anys	  a	  
l’Anna	  Calvera.	  
	  
TEMA	  6.	  PRECS	  I	  PREGUNTES	  
	  
En	  Toni	  Clariana	  fa	  menció	  de	  les	  coses	  importants	  que	  està	  fent	  la	  gent	  jove.	  S’ha	  de	  fer	  tot	  
lo	  possible	  per	  fer	  més	  atractiva	  l’ADP	  i	  guanyar	  associats.	  
	  
Es	  tanca	  i	  s’aixeca	  la	  sessió	  a	  les	  22	  h.	  Es	  convida	  als	  socis	  assistents	  a	  prendre	  un	  aperitiu	  en	  
el	  mateix	  espai	  on	  s’ha	  celebrat	  l’Assemblea.	  	  
	  
	  
	  



3.  Estat de comptes 2012 i 2013. Pressupost 2014



4.  Memòries 2012 i 2013 



MEMÒRIA 2012

Entrada al Club d’Empreses 
En data 5 de Març del 2012 es celebrà una Assemblea Extraordinària amb un 
únic tema del dia: decidir l’entrada col.lectiva com a grup compacte de l’ADP al 
Club d’Empreses del BCD.

S’analitzà durant prou temps els avantatges i inconvenients per a l’ADP de la 
decisió. La idea era que l’entrada es faria com a grup integrat i sense perdre la 
identitat de l’ADP que podria, així, actuar com un grup de pressió i de lobby dins 
el Club.

L’avantage principal es basava en que, sense incrementar la quota, els socis podrien gaudir de totes les activitats que es 
generessin des del BCD i comptar amb la seva infraestructura.

La proposta quedà aprovada per unanimitat, si bé cal tenir en compte que no tots els socis son membres del BCD. 

Al final d’aquesta memòria, trobareu un resum de totes les activitats organitzades pel BCD durant el 2012 i el 2013.



MEMÒRIA 2013

Premi Disseny Reciclatge 2013. 
Participació com a Jurat.
Juny 2013

Convocat per Agència Residus Catalunya. 
Altres membres del Jurat: BCD, ADI-FAD, Dpt Enginyeria 
química U. Rovira i Virgili, Dpt Territori i Sostenibilitat, Eco In-
telligent Growth, Agència Residus Catalunya.

És la segona vegada que ens demanen participar.

Smoking Chair del sXXI 
Participació com a Jurat
Juny 2013

Convocat Club Pasión Habanos, Madrid.
Aquest any 2014 tornarem a participar.
En aquesta foto podeu veure el projecte guanyador del 
2013.



Trobada Nacional d’Associacions
de Disseny
Juny 2013
Central del Diseño (Matadero) Madrid

Una nova oportunitat de reunir totes les associacions. 
Gran èxit de convocatòria.
Es va consensuar un document de conclusions: 
 - s’acorda demanar a l’Administració polítiques de
   recolzament al disseny,  i 
 - crear un Consell Nacional de Disseny.

Aquest any hi tornarem a participar. 

Taller de Gintonics
Gener 2013

Cookiteca, Barcelona

Trobada Social

MEMÒRIA 2013



MEMÒRIA 2013

Sessió formativa “La protecció dels drets de la professió”
Novembre 2013

Atenent una consulta realitzada per un soci sobre un aspecte contractual, vam proposar al BCD d’organitzar una sessió 
per a resoldre dubtes sobre aspectes contractuals.

Els advocats de J.Isern, advocats i agents de la propietat industrial,  van preparar una sessió per destacar mínims que han 
d’aparèixer en un contracte, aspectes què no s’han de signar mai en un contracte per a protegir els drets professionals 
dels dissenyador, etc.

  



MEMÒRIA 2013

Aprovació nous estatuts
Febrer 2013

A principis del 2013 es van requerir el serveis de l’advocat Euclides Badia per a fer l’adaptació dels estatuts fundacionals 
vigents des del 1985 a les noves normatives que s’havien aprovat a nivell autonòmic en matèria d’associacions.

En Assemblea General Extraordinària, en data 12 de Febrer del 2013, n’Euclides Badia va presentar la proposta de 
modificació dels estatuts, va atendre totes les consultes que van sorgir i ,tot seguit, es va procedir a votació.

Els nous estatuts van quedar aprovats per unanimitat. Els trobareu adjunts en la documentació que s’us ha lliurat a 
l’entrada de la reunió.

Inscripció i registre dels nous estatuts
Pendent

Va quedar pendent, però, procedir a la inscripció i registre dels estatuts. N’Euclides Badia no va poder constatar que 
l’Associació hagués estat mai inscrita en cap registre d’associacions ni a nivell estatal ni a nivell autonòmic.  

Inscriure l’ADP en els corresponents registres no és un requisit per tal de donar validesa a l’existència de l’ADP. El registre 
només té efectes informatius i declaratius, no constitutius. Però de cara a tercers per a demostrar l’existència de l’ADP 
de forma ràpida, o bé per a demanar qualsevol tipus de subvenció o ajuda, es necessari la inscripció en el registre 
d’associacions de la Generalitat, o bé el seu homòleg estatal.

Es una qüestió d’estratègia política dels associats voler o no incoar el procés d’inscripció de l’ADP. És, per això, que ens 
ha semblat important sotmetre a votació aquest punt.



Comunicació 2012 - 2013



Facebook

COMUNICACIÓ 2012/2013



Twitter

COMUNICACIÓ 2012/2013



Twitter

COMUNICACIÓ 2012/2013



Linkedin

COMUNICACIÓ 2012/2013



Recull activitats BCD 2012 i 2013 



BCD Barcelona Centre de Disseny

Missions empresarials

• A l’Stockholm Furniture & Light Fair (Estocolm) 
del 6 a l’11 de febrer

• A Bristol (Regne Unit) sobre Smart Cities i 
regeneració urbana
del 17 al 19 de setembre 

Activitats 2012



BCD Barcelona Centre de Disseny

Accions de promoció de la marca Barcelona Design

• Beijing Design Week 2012
de l’1 al 5 d’octubre

• China Creative Design Week a Qingdao
(Beijing) del 12 al 16 de novembre

Activitats 2012



BCD Barcelona Centre de Disseny

Trobades amb delegacions estrangeres

• Visita delegació institucional de Fukuoka 
(Japó) a Barcelona - 14 de maig

• Còctel-Networking a Barcelona amb delegació
empresarial i institucional del Regne Unit i de 
Malàisia - 13 de novembre

Activitats 2012



BCD Barcelona Centre de Disseny

Trobades amb delegacions estrangeres

• Matchmaking amb empreses austríaques
1 d’octubre

• Matchmaking amb empreses sueques
3 d’octubre

Activitats 2012



BCD Barcelona Centre de Disseny

Càpsules de coneixement
• Protecció del disseny (1a edició)      29 de febrer 
• Protecció del disseny (2a edició)      12 d’abril 
• Finances per a no financers              19 d’abril
• Aprèn a negociar                                  3 de maig
• Contractació dissenyador-empresa 9 de maig
• Presentacions d’èxit                          17 de maig
• PI i disseny en l’entorn digital           21 de novembre
• Sessió finançament ENISA 29 de novembre

Activitats 2012



BCD Barcelona Centre de Disseny

Sessions de networking / Trobades empresarials

• Speednetworkings amb RED
11 d’abril – Disseny d’interiors
23 de maig - Disseny gràfic

• Sessió RED & Twitter - 11 d’abril

• Econetworks: packaging al sector de l’alimentació
15 de maig

• Sessió Speednetworking al BIZbarcelona
13/14 de juny

Activitats 2012



BCD Barcelona Centre de Disseny

Sessions de networking / Trobades empresarials

• Econetworks sobre mobiliari urbà i d’interior
19 de juliol

• Trobada entre emprenedors, empreses i 
inversors 27 de setembre

Activitats 2012



BCD Barcelona Centre de Disseny

Sessions de networking / Trobades empresarials

• Econetworks multisectorial - 4 d’octubre

• Jornada portes obertes estudis de disseny   
BDW - 5 d’octubre

• Festa de cloenda BDW – BDF - 5 d’octubre

• Econetworks sobre tèxtil - 14 de desembre

Activitats 2012



BCD Barcelona Centre de Disseny

Conferències

• Conferències: Decoding Innovation / 24 de març

• Trobada amb co-fundadora YouTube / 14 de juny

• Cas d’èxit per Xavier Verdaguer / 26 de setembre

• Trobada “Disseny i envelliment actiu” / 1 d’octubre

• Congrés Disseny 2020 / 2 d’octubre

Activitats 2012



BCD Barcelona Centre de Disseny

Conferències

• Congrés. País convidat: Suècia - 3 d’octubre

• Ecodesign Day: Ecodisseny, oportunitat de   
negoci - 4 d’octubre

• Ecodesign Day: Disseny + aigua - 4 d’octubre

Activitats 2012



BCD Barcelona Centre de Disseny

Seminaris

• Internacionalització

20 de març / 26 d’abril / 29 de maig / 23 d’octubre

• Dinamització de la Recerca en Disseny (dRD)

24 de maig / 18 de setembre / 4 de desembre

Activitats 2012



BCD Barcelona Centre de Disseny

Seminaris

• Workshop Living Lab / 13 de setembre

• BCN City Walkshop BDW / 2 d’octubre

• Curs d’anglès “Successful presentations” / 13, 
20,  27 de novembre i 4 de desembre

Activitats 2012



BCD Barcelona Centre de Disseny

Accions de promoció internacional

• Stockholm Furniture & Light Fair (Estocolm) 
del 6 a l’11 de febrer

• Seminari Internacional Disseny a Chengdu (Xina) 
del 2 al 5 de juliol

Activitats 2013



BCD Barcelona Centre de Disseny

Càpsules de coneixement
• Protecció del disseny, full ruta 24 de gener 
• Xecs d’innovació FAD-INS 20 febrer
• Protecció del disseny, proj. col·laboratius     21 de febrer 
• Sessió finançament ENISA 8 de març
• Protecció del disseny, eines per créixer      18 d’abril
• Anglès per exportar oct.- nov.
• Sessió protecció drets dels professionals 28 novembre

Activitats 2013



BCD Barcelona Centre de Disseny

Actes empresarials i networking

• Sessió xarxes socials - 20 de febrer
• Acte Disseny, Tendències i Automoció – 11 de maig
• Econetwork amb Club EMAS - 15 de maig
• Activitats a la BDW – de l’11 al 21 juny

• Sessió tendències hàbitat - 19 de setembre
• Programa Marca Barcelona – 23 d’octubre
• Econetwork – 18 de desembre

Activitats 2013



BCD Barcelona Centre de Disseny

Seminaris / Sessions

• Dinamització de la Recerca en Disseny (dRD) 
17 gener / 22 gener / 20 març / 22 octubre

• Mercats internacionals
Xina (19 de març) 
Colòmbia (30 d’octubre)

Activitats 2013



5.  Presentació candidats renovació Junta 



6.  Programa 2014 Junta actual 



PROJECTES 2014

1.  Activitats per fer-nos visibles enfora

 

> Invitació per a un soci a visitar Maison Objet Paris

Sorteig d’una invitació a viatjar per visitar una fira europea de renom en disseny (valor € 1.000,-)

El soci guanyador viatja a la fira triada i a la tornada, s’organitza dinar/sopar on s’expliquen impresions de la fira, 

tendències, ...

> Participació Fira Internacional

Sota el paraigües ADP (i/o BCD), assistir a una fira de renom internacional en disseny de manera agrupada.

L’objectiu és fer possible l’assistència a una gran fira internacional i, en conseqüència, fer-nos visibles enfora, a un cost 

assequible, que de manera individual no podríem assumir.



Salone del Mobile. Milano
http://www.cosmit.it/ 
14-19 Abril 2015

Ambiente. Frankfurt
http://ambiente.messefrankfurt.com/
13-17 Febrer 2015

Maison Objet. Paris
http://www.maison-objet.com/
5-9 Setembre 2014 // 23-27 Gener 2015

Paris Design Week
http://www.parisdesignweek.fr/
6-13 Setembre 2014

Stockholm Furniture and Light Fair
www.stockholmfurniturefair.se/
3-7 Febrer 2015

Stockholm Design Week
http://www.stockholmdesignweek.com/
2-8 Febrer 2015

100% Design London 
http://www.100percentdesign.co.uk/
17- 20 Setembre 2014

Opcions de Fires Internacionals reconegudes en Disseny i Creativitat 

PROJECTES 2014

Hem fet sondejos amb MAISON OBJET, Paris.

Els interessa la nostra participació. Tenen molt bona experiència d’assistència agrupada d’Associacions i empreses

espanyoles. RED hi assisteix cada any. Ens ofereixen espai en el pabelló NOW, el seu buc insignia en creativitat. 

A continuació trobareu informació adicional (dimensió, preus, video corporatiu).



PROJECTES 2014



PROJECTES 2014

DESCRIPTION OF SERVICES

Standard Stand Package

BASIC RATE 298€ excl. VAT / m2
Standard stand package can be provided upon a stand presentation and upon the selection committe´s 
approval.

This price includes: · a sign board · a 3m high panel between your stand and the neighbouring stands.

”creator now!” Stand Package

  9m2  2.750€ excl. VAT Stand all inclusive pre-equipped

18m2  5.500€ excl. VAT Stand all inclusive pre-equipped

This price includes: · registration fees and exhibitor insurance · a surface area with floor and wall covering 
and 1Kw electricity meter · a sign board. 

Other services and complementary fitting will be detailed in the technical guide of exhibitor. 

http://vimeo.com/channels/maisonobjet/88062702


2.  Comunicació

> Continuïtat 

Continuarem usant i potenciant l’ús de les xarxes socials i mail per difusió d’events i notícies :

- relacionades amb el disseny en general
- notícies relacionades amb projectes vinculats als estudis de disseny dels socis

Us animem a que ens contacteu o ens envieu noticies que creieu interessants difondre per les xarxes o que trobeu con-
venient fer arribar a tots els altres socis.

PROJECTES 2014



3.  Família ADP

> Trobades socials

Programa de dinar/sopars.

> Activitats habituals ADP

Continuarem les activitats habituals com participació com a Jurat en concursos de disseny, etc.
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3.  Família ADP

 

> Portes obertes entre socis

Els socis que vulguin presenten el seu estudi, la seva feina i el seu espai als altres socis. L’objectiu es potenciar el coneixement 
entre nosaltres, les nostres facetes i afavorir la venda creuada entre nosaltres.

> Arxiu de l’ADP

En l’actualitat tenim el nostre arxiu històric en les dependències de la Nani Marquina. Allà no en pot gaudir ningú i ens costa uns 
diners per la custòdia.

Hem pensat en l’opció de donar-lo a l’Arxiu del Disseny de Barcelona a DHUB de la Plaça de les Glòries. Pensem que aquest 
és un tema que caldria decidir i votar en Assemblea.
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7.  Sorteig Viatge Maison Objet, Paris 



8.  Precs i preguntes 




