JUNTA ORDINARIA del 09 de gener de 2009 a les 14.00 al FAD.
Assistents: Uli Marchsteiner, Mia Serra, Josep Puig, Ariadna Miquel, Pilar Chiva, Ernest
Perera, Marc Morro, Marta Feduchi, Gemma Tost, Miguel Tito i Maite Felices.
S’excusen: Curro Claret i Viviana Narotzky.
Acta número 1/2009
1. Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’ultima acta sense cap comentari.
2. Benvinguda als nous vocals
L’Uli dona la benvinguda als vocals nous. A continuació fa una presentació de l’ADI i
explica el funcionament de les juntes i dels Deltes. Després de fer el repàs a les
diferents activitats, comenta l’última reunió de presidents amb la proposta del FAD
d’endegar un Patronat del FAD. Sembla que tots els presidents s’hi oposen. També
comenta les idees d’ArquinFAD per a col·laborar en diferents projectes, entre els quals
destaca el de Construmat “Bosque iluminado”.
3. Elecció del nou/nova secretari/a de la junta
Després de la deliberació, s’acorda que l’Ariadna Miquel sigui la nova secretària.
4. Iniciatives promocionals per captar nous socis
Es comenten diverses propostes per a socis professionals, empreses i estudiants.
S’acorda que el preu no és el punt principal d’atracció si no els avantatges. S’acorda fer
una estratègia per explicar què és l’ADI a les escoles. Un punt a tenir en compte com a
avantatge és els serveis de MATER. S’acorda que en Miguel i en Marc presentin una
proposta per a la propera junta.
5. Propostes “Making of” 2009
Ara la comissió del “Making of” queda formada per l’Ernest, l’Ariadna i en Miguel.
S’acorda proposar temes o materials, fer un dossier de promoció per “vendre” l’activitat
a possibles promotors i patrocinadors. S’acorda cobrar un preu simbòlic d’entrada. El
programa podria estar format per Mater, Making of i el sopar d’empresaris. S’acorda
demanar la documentació i ponències als ponents per pujar-ho a la web, amb cv i foto.
Es podria muntar un blog o un podcast.
6. Activitats socis 2009. Sopars d’empresa.
S’acorda organitzar una reunió de la comissió, formada per en Josep, en Mia i l’Uli la
setmana que ve. S’acorda proposar més serveis per a la industria. Ara tenim unes 6265 empreses sòcies. A la sala 2 hi caben un màxim de 15 persones. Es proposa
convidar un ponent i que hi hagi 1 moderador. S’acorda enviar la carta a totes les
empreses amb diversos temes i que cada empresa escolleixi el tema que més li
interessi.
7. Deltes 09. Dates i organització d’activitats.
Aquest tema ja s’ha comentat al comitè dels Delta celebrat prèviament a la junta.
S’acorda que per a l’organització d’activitats paral·leles les persones responsables del
comitè seran la Maite, l’Ernest i l’Ariadna. S’acorda que en Marc Monzó dissenyi el nou
trofeu. S’acorda preparar la tirada del catàleg i les condicions per als anunciants. Quant
a difusió, es proposa contactar amb el dpt. de màrketing de l’ajuntament i per la premsa
internacional, proposar-los ser media partners amb l’aparició del logo en el pòster.
8. Medalla ADI. Bases. Organització d’activitats.
S’acorda que en Marc i la Marta formin aquesta comissió. També s’acorda que es
contacti amb la guanyadora de l’any passat per demanar-li el disseny i que es fa la
proposta que es podria produir amb Chocolat Factory.
9. Precs i Preguntes.
No hi ha precs i preguntes. Sense cap altra tema a tractar, s’aixeca la sessió a les
17.00 hores. La propera junta serà el dia 23 de gener a les 14.00 al FAD.

JUNTA ORDINARIA del 23 de gener de 2009 a les 14.00 al FAD.
Assistents: Uli Marchsteiner, Mia Serra, Josep Puig, Ernest Perera, Marta Feduchi,
Gemma Tost, Viviana Narotzky i Maite Felices.
S’excusen: Pilar Chiva, Miguel Tito, Marc Morro, i Ariadna Miquel.
Acta número 2/2009
1. Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’ultima acta sense cap comentari.
2. Iniciatives promocionals per captar nous socis
Aquest tema es deixa per la propera junta.
3. Possibilitat de convocar un premi europeu de disseny, convocat
conjuntament per les associacions europees
En Mia explica la proposta de l’ADI Itàlia. Estan preparant la proposta i buscant els
països que donarien suport per presentar-ho a Europa. També proposen reunir-se amb
nosaltres al Salone Mobile a Milà si l’Uli hi va.
4. Propostes “Making of” 2009
Es proposa demanar que la Cristina de Premsa del FAD prepari una nota de premsa
per cada sessió i d’aquesta manera puguem estar presents a les agendes culturals de
les revistes i premsa diària.
5. Activitats socis 2009. Sopars d’empresa
Es proposa organitzar els sopars de 20 persones en un reservat d’un restaurant. Es
proposa que sigui a les 21.00 un dia entre setmana, dimarts o dijous. Es proposa
demanar pressupost a diversos restaurants que tinguin aparcament, menjador reservat
tranquil amb un menú tancat per al vespre. S’acorda preparar carta per les empreses i
després fer la trucada de cortesia.
6. Medalla ADI. Propostes organització d’activitats
S’acorda organitzar una reunió amb la Marta per al dimecres per informar-la del que
s’ha fet fins ara.
7. Web
Aquest tema queda pendent per a la propera junta. Encara que l’Uli informa que els
avanços en la web del FAD són ràpids.
8. Premis Habitácola
S’acorda que la Marta sigui la representant de la junta com a membre del jurat dels
premis Habitácola.
9. Certamen de disseny jove centre de disseny de Castelló
S’acorda que l’Ernest sigui el representant de la junta en aquestes jornades.
10. Precs i Preguntes
L’Uli informa la junta sobre la Fundació i patronat del FAD. Es comenta. S’acorda
esperar a tenir més informació per prendre una decisió. L’Uli també informa que la
Generalitat, a través d’un fons especial, donarà subvencions als artesans i
dissenyadors industrials que col·laborin per dissenyar productes. S’acorda preparar una
conferència juntament amb Artesania per informar als socis.
Queda pendent per a la propera junta parlar del “timing” dels Delta, i l’organigrama dels
Delta i la Medalla.
No hi ha més precs i preguntes. Sense cap altra tema a tractar, s’aixeca la sessió a les
17.00 hores. La propera junta serà el dia 6 de febrer a les 14.00 al FAD.

JUNTA ORDINARIA del 06 de febrer de 2009 a les 14.00 al FAD.
Assistents: Uli Marchsteiner, Mia Serra, Josep Puig, Ariadna Miquel, Ernest Perera,
Gemma Tost, Viviana Narotzky i Maite Felices.
S’excusen: Pilar Chiva, Marta Feduchi, Miguel Tito, i Marc Morro.
Acta número 3/2009
1. Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’ultima acta sense cap comentari.
2. Quatre Ratlles
En Josep ofereix a la Viviana que se’n faci càrrec dels propers comunicats. Es comenta
actualitzar el format i també convidar als socis a que puguin enviar algun article
d’opinió.
Es torna a plantejar el blog com a mitjà per a difondre el que es fa des de l’ADI i saber
que en pensa el soci. S’acorda que pot ser una eina paral·lela, però que el comunicat
actual ha de ser una cosa senzilla i ràpida.
3. Iniciatives promocionals per captar nous socis
Actualment no es fa res. Es comenta analitzar les avantatges per al soci i crear una
altra comissió per a seguir aquet tema. S’apunten l’Uli i la Viviana.
4. Propostes Making of 2009
La propera edició prevista per a l’abril s’està pensant entorn el món de l’automoció.
L’Ernest suggereix fer-ho coincidir amb el saló de l’automòbil, cal mirar les dates i si
tindríem l’auditori.
L’Uli proposa el tema del Low cost fent-ho coincidint amb la inauguració de l’exposició
al setembre. El proper dimecres la Maite mirarà de venir per enregistrar la sessió. Més
endavant ja mirarem que es pot fer amb aquest material.
5. Propostes “Making of” 2009
Es proposa demanar que la Cristina de Premsa del FAD prepari una nota de premsa
per cada sessió i d’aquesta manera puguem estar presents a les agendes culturals de
les revistes i premsa diària.
6. Activitats socis 2009.
Encara no hi ha un lloc decidit per al sopar. Cal buscar una sala una mica privada per a
unes 20 persones i un menú al voltant dels 30€. Tampoc hi ha data per al primer sopar
ni decidit el personatge que faria la xerrada. Es comenten els següents noms: Jordi
Muntanya, Ramón Prat o Anatxu Zabalbeascoa.
7. Medalla ADI. Propostes organització d’activitats
No hi ha ni la Marta ni el Marc, per tant es deixa aquest tema per a la propera junta.
En Marc Morro ha comunicat a l’Uli la seva intenció de deixar el seu lloc de vocal. Diu
que pot proposar a algú com a substitut. Ens sembla encertat que sigui algú amb un
perfil com el seu.
8. Premis Delta.
S’acorden els honoraris per al comitè d’experts en 300€ i per al jurat internacional en
500€ per a tots igual, encara que vinguin de fora, despeses de desplaçament a part. Es
comenta comunicar al jurat que reservin tot el dia i no de 10 a 14h com se’ls ha dit fins
ara.
La Maite i la Gemma expliquen els resultats dels primers contactes amb les revistes, de
moment hi ha confirmat Blueprint i estan a l’espera de resposta de la resta.
L’Uli comenta que amb la gràfica s’està treballant amb una segona opció, en cas que
no es poguessin cobrir els números. El David podria fer la gràfica de la portada i una
maqueta de l’interior perquè la treballés On. La Gemma suggereix fer un canvi en el
format del catàleg, mantenint la mateixa alçada per tal d’afavorir l’aparició de publicitat i
que llueixin més els productes. En el proper comitè dels Delta, hi assistirà per a
començar a moure pressupostos del catàleg.
9. Precs i Preguntes
No hi ha més precs i preguntes. Sense cap altra tema a tractar, s’aixeca la sessió a les
17.00 hores. La propera junta serà el dia 20 de febrer a les 14.00 al FAD.

JUNTA ORDINARIA del 20 de febrer de 2009 a les 14.00 al FAD.
Assistents: Uli Marchsteiner, Mia Serra, Josep Puig, Ariadna Miquel, Ernest Perera,
Gemma Tost, Viviana Narotzky, Maite Felices, Pilar Chiva, Marta Feduchi, Miguel Tito, i
Marc Morro.
S’excusen:a la reunió d’avui hi assisteix tota la junta.
Acta número 4/2009
1. Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’ultima acta sense cap comentari.
2. Iniciatives promocionals per captar nous socis
Aquest tema es deixa pendent per una propera junta. Es comenta usar el Making of per
ajudar als socis a difondre els seus productes, per suggeriment de la Silvia de
Patrocinis.
3. Propostes Making of 2009
Es comenta la última sessió i surten els següents suggeriments: seria bo saber de
quina escola venen els estudiants, establir una fila 0 i fer preguntes als ponents per
animar els assistents. S’està organitzant una sessió per a l’abril amb SteelCase i Mario
Ruiz, amés de la de maig per a automoció. S’acorda que és bona idea proposar als
socis que hi participin.
4. Propostes “Making of” 2009
Es proposa demanar que la Cristina de Premsa del FAD prepari una nota de premsa
per cada sessió i d’aquesta manera puguem estar presents a les agendes culturals de
les revistes i premsa diària.
5. Activitats socis 2009. Sopars d’empresa.
En Josep Puig explica a la junta el plantejament de la nova activitat. Encara no hi ha un
lloc decidit ni data per al primer sopar ni decidit el personatge que faria la xerrada.
S’acorda que el Miguel Tito ajudi a l’Uli a plantejar la introducció dels sopars. També
s’acorda que l’Uli contacti en Ramon Prat per proposar-li ser ponent.
6. Medalla ADI. Propostes organització d’activitats
En Marc Morro s’acomiada de la junta. La seva intenció era proposar en Guillem Ferran
o Marc Ligos però com que tots dos volen presentar el seu projecte de final de carrera
a les Medalles ADI 09 es creu convenient de posposar-ho.
7. Premis Delta.
La Gisela confirma que ja hi ha diverses activitats previstes pel novembre: Making of,
O2, activitat d’ecodisseny i potser una conferència del Konstantin. S’acorda crear un
comitè d’activitats dels Delta i Medalla format per l’Ariadna, la Marta, l’Ernest, la
Viviana, la Maite i la Gemma.
La Gemma presenta diverses possibilitats de producció del Catàleg.: amb tapa tova o
dura, diferents mides i gruix de paper. Planteja la necessitat d’aconseguir 14 anuncis
per arribar al complet autofinançament.
S’acorda imprimir invitacions per al lliurament de premis que donaria dret a disposar del
catàleg gratis. Els socis disposarien d’un catàleg gratis, i a partir del dia -11-09 el
catàleg valdrà 5€.
8. Precs i Preguntes
L’Uli informa la junta de les activitats Low Cost, l’observatori del disseny, la fundació
FAD, la presidència del FAD, l’associació d’empreses pel disseny. La Gisela informa
que ASPAC ha confirmat el seu interès en continuar el concurs de Pro Cartón sense
imprimir ni exposició. La junta comenta que el catàleg és una bona eina de difusió i
vincle entre les edicions i que serveix de material de treball per als professors. No hi ha
més precs i preguntes. Sense cap altra tema a tractar, s’aixeca la sessió a les 17.00
hores. La propera junta serà el dia 06 de març a les 14.00 al FAD.

JUNTA ORDINARIA del 06 de març de 2009 a les 14.00 al FAD.
Assistents: Uli Marchsteiner, Mia Serra, Ariadna Miquel, Gemma Tost, Viviana
Narotzky, Maite Felices, Pilar Chiva, Marta Feduchi.
S’excusen: Josep Puig, Ernest Perera, i en Miguel Tito.
Acta número 5/2009
1. Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’ultima acta sense cap comentari.
2. Iniciatives promocionals per captar nous socis
Aquest tema es deixa pendent per una propera junta. Es comenta usar el Making of per
ajudar als socis a difondre els seus productes, per suggeriment de la Silvia de
Patrocinis.
3. Propostes Making of 2009
S’acorda anular la sessió del Making of de l’abril perquè coincideix amb la Fira de Milà i
hi haurà molta gent fora.
4. Activitats socis 2009. Sopars d’empresa.
Es decideix organitzar el sopar d’empreses al restaurant “Cuines de Santa Caterina”
proposat per la Marta Feduchi. Hem rebut la confirmació d’en Ramon Prat per al 2
d’abril. D’aquesta manera queda el pressupost en 30€ pel lloguer de la sala i 33€ per
als menús. Es demanaria 40€ als participants per pagar la sala i el ponent.
5. Medalla ADI. Propostes organització d’activitats
Aquest punt es deixa pendent de les propostes que sorgeixin de la reunió que tindrà
lloc després de la junta.
6. Concurs Nuevos envases, embalajes y aplicaciones de cartón.
Es comenten les diferents possibilitats i informació disponible. La junta acorda proposar
l’activitat d’ASPACK a l’octubre o novembre en el marc de les activitats dels Delta.
També es considera que seria millor deixar-ho per al proper curs acadèmic perquè ara
hi hauria pocs assistents.
7. Precs i Preguntes
Es proposa vendre el llibre històric a la web. També es parla de la possible distribució
del catàleg dels delta després de l’exposició del novembre, com per exemple a través
de Index Book. Es torna a confirmar que els participants i els socis de l’ADI tindran un
catàleg gratis. La Gemma Tost comenta que aquest any és el 30è aniversari de la
revista ON i pensaven en la possibilitat d’organitzar la celebració per tal que coincidís
amb els Premis Delta. A la junta li sembla bé. Ara però, la situació canvia i s’ha de
replantejar el lliurament de premis i la festa d’una manera diferent. Es proposa que es
contacti al CCCB per a una possible col·laboració. El contacte seria en Rafael Vila San
Juan.
No hi ha més precs i preguntes. Sense cap altra tema a tractar, s’aixeca la sessió a les
17.00 hores. La propera junta serà el dia 20 de març a les 14.00 al FAD.

JUNTA ORDINARIA del 20 de març de 2009 a les 14.00 al FAD.
Assistents: Uli Marchsteiner, Josep Puig, Ariadna Miquel, Gemma Tost, Viviana
Narotzky, Maite Felices, Ernest Perera i Marta Feduchi.
S’excusen: Mia Serra, Pilar Chiva, i en Miguel Tito.
Acta número 6/2009
1.Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’ultima acta sense cap comentari.
2. Propostes organització d’activitats Medalla ADI i Delta.
La Marta informa juntament amb la Maite sobre les propostes: activitat Making of amb
Chocolate Factory, fer una gimcana per Barcelona buscant peces Delta, segellar un
carnet amb els llocs Delta que tindria com a premi el llibre històric, fer un concert amb
música dels dissenyadors, com per exemple en Jorge Pensi, fer un sopar de tapes
dels dissenyadors a la fàbrica Moritz, també una Portfolio Night. La junta acull les idees
amb entusiasme. La comissió treballarà en aquestes idees, que queden aprovades per
la junta. S’acorda que l’Uli faci el contacte amb en Konstantin Grcic per tal de confirmar
que accepta donar la conferència abans del lliurament dels Premis Delta. Referent al
catàleg dels Delta 09, s’acorda publicar-lo com a l’edició 07, és a dir en castellà i
anglès.
3. Propostes Making of 2009.
S’acorda fer la sessió de maig amb el tema d’automoció. L’Ernest demana si es tenen
contactes amb empreses d’automoció. La Gisela proposa a instàncies de la Silvia que
es facin Making of amb productes dels socis de l’ADI i els àngels i protectors. Es
proposa fer un Making of amb BGA, de tres casos que hagin defensat ells com a
exemples del que ha passat, fet i possibles solucions.
4. Activitats socis 2009. Sopars d’empresa.
Ja s’han enviat les cartes. Tenim 7 confirmats i 4 que no podran assistir. S’acorda que
si una empresa no pot assistir, que s’enviï la carta a una altra. Per al segon sopar, es
convocaran les empreses que no hagin pogut assistir.
5. Concurs Nuevos envases, embalajes y aplicaciones de cartón.
La Gisela informa la junta sobre la conversa mantinguda amb ASPACK. Ells també són
una associació, per tant, hem d’esperar a que la seva junta es reuneixi i prengui els
acords pertinents.
6. Precs i Preguntes
L’Uli comenta diversos temes: en Miguel Tito li ha comunicat que per temes de treball,
actualment no pot venir sovint a les juntes – comenta la reunió amb el Palau Robert per
a l’exposició dels premis Delta el 2010 – i que l’han convocat com a jurat dels premis
Voilà. També es parla sobre la possibilitat de convocar la festa del lliurament de Premis
Delta amb la Revista On perquè ells també volen celebrar el seu 30è aniversari. Es
queda a l’espera de les gestions que la Gemma dugui a terme amb el Macba per poder
contactar amb les empreses de càtering. La Maite confirma que gràcies als seus
contactes, tindrem formatge suís disponible per a la inauguració. S’aprova imprimir les
bases dels Premis Delta només per als contactes nacionals. També s’acorda que en
David especifiqui que el termini d’inscripció acaba el 30 d’abril. La junta està d’acord en
poder tenir vídeos del Making of. S’acorda que la Maite faci una proposta amb un
pressupost alternatiu al de Balzak. També s’acorda que la Viviana sigui l’administradora
del blog de l’ADI.
La Gisela informa la junta que ahir ens van contactar de la Direcció general de
projecció internacional per plantejar-nos la possibilitat d’accedir a ajuts per activitats
internacionals de l’associació. S’acorda presentar-hi la pertinència a l’ICSID, el viatge a
Corea del president i vicepresident per acompanyar els guanyadors dels premis Delta
09, l’assistència i viatge a l’assemblea i congrés de l’ICSID a Singapur.
No hi ha més precs i preguntes. Sense cap altra tema a tractar, s’aixeca la sessió a les
17.00 hores. La propera junta serà el dia 3 d’abril a les 14.00 al FAD.

JUNTA ORDINARIA del 03 d’abril de 2009 a les 14.00 al FAD.
Assistents: Uli Marchsteiner, Mia Serra, Josep Puig, Ariadna Miquel, Viviana Narotzky,
Maite Felices, Ernest Perera i Marta Feduchi.
S’excusen: Pilar Chiva, i Gemma Tost.
Acta número 7/2009
1. Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’ultima acta sense cap comentari.
2. Propostes organització d’activitats Medalla ADI i Delta.
Aquest tema queda pendent per a la propera junta.
3. Propostes finalistes de la Medalla ADI 2009.
Es revisen totes les propostes presentades. Hi ha hagut 68 inscripcions, de les quals
s’han rebut 38 projectes. D’aquests, els 10 finalistes són:
Projecte número 2599, Kaask,
Projecte número 3557, Zai, cultivo de objetos
Projecte número 5281, Obsessive Compulsive Disorder project,
Projecte número 5284, Gra’ss,
Projecte número 5287, Remembrance-chairs,
Projecte número 5307, Box,
Projecte número 5315, DNA,
Projecte número 5345, Heartbit,
Projecte número 5352, Ciboulette,
Projecte número 5355, Kitco Mida.
4. Activitats socis 2009. Sopars d’empresa.
Es valora positivament el primer sopar d’empresa. Es troba a faltar una major
participació.
5. Concurs Nuevos envases, embalajes y aplicaciones de cartón.
Encara estem a l’espera de les seves decisions.
6. Precs i Preguntes
L’Uli comenta diversos temes: el projecte Low Cost, el 50è aniversari dels Premis Delta
amb l’exposició al Palau Robert el 2010. Es decideix que l’ADI no pot assumir el cost
del comissariat i de tota la feina associada. S’acorda parlar amb el FAD i amb la
Generalitat.
No hi ha més precs i preguntes. Sense cap altra tema a tractar, s’aixeca la sessió a les
17.00 hores. La propera junta serà el dia 17 d’abril a les 14.00 al FAD.

JUNTA ORDINARIA del 17 d’abril de 2009 a les 14.00 al FAD.
Assistents: Mia Serra, Josep Puig, Ariadna Miquel, Pilar Chiva, Maite Felices, Gemma
Tost i Marta Feduchi.
S’excusen: Uli Marchsteiner, Viviana Narotzky, i Ernest Perera.
Acta número 8/2009
1. Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’ultima acta sense cap comentari.
2. Propostes organització d’activitats Medalla ADI i Delta.
Es comenten les gestions dutes a terme i algunes propostes noves, com ara fer un
concurs de fotografia: “fotografiat amb el teu objecte Delta”. Falta preparar el document
de presentació. Aquest tema queda pendent per a la propera junta.
3. Premis Delta 2009.
La Maite suggereix que aniria bé millorar la difusió del concurs. Una de les propostes
per millorar-la és el Blog. També demana que es prepari un mail amb la difusió que
s’ha fet fins ara per enviar a tots els patrocinadors i col·laboradors, inclosos els Media
Partners.
4. Reglament intern del FAD.
Es comenta la proposta del FAD per a un nou reglament intern. També es comenta la
proposta de resposta que ha elaborat l’ADG. S’aprova recolzar el suggeriment de
l’ADG. S’aprova proposar una reunió amb el nou president.
5. Activitats socis 2009. Sopars d’empresa.
Es valora positivament el primer sopar d’empresa tot i trobant a faltar una major
participació. Es proposa enviar la carta de convocatòria 15 dies abans de la data
proposada del 28 de maig. Es debat la qüestió “per què serveixen les associacions
actualment?” sense arribar a cap conclusió.
6. Precs i Preguntes
Es revisen totes les propostes presentades a la Medalla ADI i es comenten diversos
temes relacionats amb les Medalla 2009. S’acorda demanar la factura a cada finalista i
intentar proporcionar un tutor-supervisor només si ho demana el finalista. Queda
pendent d’organitzar-se la comissió de la Medalla. S’acorda proposar als comissaris de
Low Cost els següents dissenyadors: Curro Claret, David Abad, Joan Gaspar i Josep
Puig.
S’acorda contactar el DDI per demanar suport financer de cara a viatges internacionals
o del jurat.
Es comenta la reunió amb el conseller de Medi ambient. L’Uli comenta diversos temes:
el projecte Low Cost, el 50è aniversari dels Premis Delta amb l’exposició al Palau
Robert el 2010. Es decideix que l’ADI no pot assumir el cost del comissariat i de tota la
feina associada. S’acorda parlar amb el FAD i amb la Generalitat.
No hi ha més precs i preguntes. Sense cap altra tema a tractar, s’aixeca la sessió a les
17.00 hores. La propera junta serà el dia 17 d’abril a les 14.00 al FAD.

JUNTA ORDINARIA del 08 de maig de 2009 a les 14.00 al FAD.
Assistents: Uli Marchsteiner, Viviana Narotzky, Mia Serra, Josep Puig, Ariadna Miquel,
Pilar Chiva, Maite Felices, Gemma Tost i Ernest Perera.
S’excusen: Marta Feduchi.
Acta número 9/2009
1. Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’ultima acta sense cap comentari.
2. Propostes organització d’activitats Medalla ADI i Delta.
Es comenten les propostes noves: concurs de fotografia amb Delta, una gincana, premi
de 3 paneres de disseny, conferències. Falta preparar el document de presentació i
acabar de determinar les dates. Aquest tema queda pendent de tancar a la propera
junta. Es parla també del trofeu i les possibilitats de produir-lo amb una empresa de
Mater o d’Artesania. S’acorda que el Mia parli amb Mater i l’Uli parli amb Artesania. La
Gemma comenta la possibilitat d’organitzar el lliurament de premis a l’hotel Vela. La
Maite, la Marta i ella l’han anat a visitar i han ofert la possibilitat de col·laborar aportant
l’espai per al lliurament, potser també l’exposició, les activitats i el càtering. Es
comenten els pros i contres i s’acorda organitzar una reunió coincidint amb al junta del
22.
3. Premis Delta 2009.
La junta pregunta sobre les inscripcions i la problemàtica de la web. La Gisela explica
els diferents problemes apareguts a l’hora d’inscriure els productes: validació de la
contrasenya, documents que no pujaven, formats que no eren correctes, de vegades el
sistema no ha funcionat i després de fer tot el procés, no ha donat la inscripció per feta.
Després de valorar i discutir el servei, s’acorda que de moment no es paga la factura
d’Alfa9. Aquest any tenint en compte la crisi i el descontent d’alguns participants del
2007, el nombre de 177 inscripcions ha estat prou bona.
4. Dia Mundial del Disseny Industrial (29 juny).
Es comenta el suggeriment de la Pilar Chiva de proposar l’exposició del Concurs d’Eco
Disseny a Palo alto. Es podria aprofitar per fer una avançada de les activitats dels
Delta.
5. Activitats socis 2009. Sopars d’empresa.
S’acorda canviar la data prevista del proper sopar a mitjans de juny. Es proposa enviar
la carta de convocatòria 15 dies abans de la data proposada. Es debat diferents
propostes de ponents sense arribar a cap acord.
6. Precs i Preguntes
L’Uli explica què va passar a l’assemblea de socis del FAD i que avui ha rebut la carta
convocant als socis a les eleccions del 3 de juny. Pregunta a la junta com creuen que
ens hauríem de posicionar? S’acorda esperar el desenvolupament dels esdeveniments.
Es comenta la reunió amb el conseller de Medi ambient. Es resta a l’espera del
contacte per part d’ells.
No hi ha més precs i preguntes. Sense cap altra tema a tractar, s’aixeca la sessió a les
17.00 hores. La propera junta serà el dia 22 de maig a les 14.00 al FAD.
7. Marquesina de transports de la Generalitat.
En Mia Serra informa a la Junta de la sol·licitud que li ha fer el Director General de
Transports referent a la col·laboració de l’ADI en tutoritzar el desenvolupament del
prototip de la proposta guanyadora del concurs d’ Elements identificadors dels
Transports públics de la Generalitat : Pal i marquesina. S’acorda que, a falta de tenir
més informació referent a com s’ha desenvolupat tot aquest tema i perquè no ho fa
l’equip guanyador (!), l’ADI recomani tres empreses especialitzades en produccions de
micro-arquitectura de les que té referències per la relació amb els Premis Delta.

JUNTA ORDINARIA del 22 de maig de 2009 a les 14.00 a l’hotel Vela i restaurant
Kaiku.
Assistents: Uli Marchsteiner, Viviana Narotzky, Mia Serra, Josep Puig, Ariadna Miquel,
Maite Felices, Marta Feduchi, Gemma Tost i Ernest Perera.
S’excusen: Pilar Chiva.
Acta número 10/2009
1. Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’ultima acta sense cap comentari.
2. Medalla ADI i Delta.
a. Necessitem un ordinador per la persona que vingui a ajudar. S’aprova la compra
d’un ordinador portàtil per a la secretaria de l’ADI.
b. Propostes de brífings per a estudiants de pràctiques: exposició, gràfica, general.
S’acorda que diverses persones de la junta redactin els brífings per les escoles.
c. Trofeu Delta. La Marta informa de les gestions que ha dut a terme amb Lladró.
Tornem a quedar a l’espera de la seva reconfirmació si es farà o no. També tenim la
possibilitat de dues empreses proposades per Mater, que queden pendents a l’espera
de la resposta de lladró. També tenim la possibilitat que Artesania patrocini el trofeu per
a l’edició 2011, tal com va informar l’Uli a la darrera junta.
d. Trofeu Medalla Chocolate factory. La Gisela informa sobre les gestions dutes a
terme amb la guanyadora de la Medalla 07 i Chocolate factory. Si tot va bé rebrem una
proposta durant el mes de juny.
e. Voluntaris com a tutor o tutora d’un finalista de la medalla.
La relació de tutors queda de la següent manera:
KAASK

Enoc

Armengol Bermúdez

Alex Fernándz

ZAI, cultivo de objetos

Marc

Vicens Mesquida

Ariadna Miquel

Lajara Godino

Uli Marchsteiner

Obsessive compulsive disorder project Ferran
GRA'SS

Catalina Forteza Sureda

Mia Serra

REMEMBRANCE-CHAIRS

Isabel

Fernández Cambiella

Curro Claret

BOX

Marc

Puigbò Montull

Ernest Perera

DNA

Cristina

Bolanos catalan

Josep Puig

HEARTBIT

Elisabet

Esteva Sarrión

CIBOULETTE

Marta

Abás subirana

Josep Novell

KITCO MIDA

Paul

Heredia martinez

Gonzalo Milà

f. Propostes d’activitats per als premis Delta i la Medalla
Es comenten les propostes noves: concurs de fotografia amb Delta, una gincana, premi
de 3 paneres de disseny, conferències. Falta preparar el document de presentació i
acabar de determinar totes les dates que tenim reservades. Aquest tema queda
pendent de tancar a la propera junta. Es parla també del trofeu i les possibilitats de
produir-lo. Lladró encara no ha contestat a la segona tentativa i de Mater tenim dues
propostes. S’acorda esperar a la resposta de Lladró per contactar amb Mater. L’Uli
informa que ha parlat amb Artesania i poden patrocinar el trofeu de cara a l’edició del
2011.
2. Premis Delta 2009.

Es comenta el catàleg i les propostes de la Gemma. S’acorda seguir l’estructura similar
al catàleg del 2007. S’acorda que la Gemma i la Gisela es reuneixin el dimecres per
parlar-ne i començar a organitzar-lo.
Quant als espais que hem acabat de veure a l’hotel Vela, després de certa deliberació,
s’aprova valorar amb IT, l’agència de comunicació, què ens ofereixen. El que seria més
adequat seria poder fer servir la sala gran per a l’exposició, les sales petites per
conferències i poder fer la inauguració a la terrassa. S’acorda que la Gisela prepari un
document explicant les nostres necessitats. S’acorda pagar uns honoraris de 500 € als
conferenciants.
4. Dia Mundial del Disseny Industrial (29 juny).
Es comenta la proposta de realitzar una activitat dins de les activitats de l’exposició del
Concurs d’Eco Disseny a Palo Alto. S’acorda contactar amb Figueras i Aridi per
complementar la conferència d’Steelcase.
5. Cevisama 2010.
S’acorda enviar els possibles temes o lemes per al concurs.
6. Activitats socis 2009. Sopars d’empresa.
S’acorda canviar la data prevista del proper sopar a finals de setembre. Es proposa
enviar la carta de convocatòria 15 dies abans de la data proposada. Es proposa que
sigui el nou president del FAD.
7. Precs i Preguntes
L’Uli explica què va passar a l’assemblea de socis del FAD i que avui ha rebut la carta
convocant als socis a les eleccions del 3 de juny. Pregunta a la junta com creuen que
ens hauríem de posicionar? S’acorda en principi no posicionar-se per cap candidatura i
enviar un comunicat que també inclogui els dos programes.
No hi ha més precs i preguntes. Sense cap altra tema a tractar, s’aixeca la sessió a les
17.00 hores. La propera junta serà el dia 5 de juny a les 14.00 al FAD.

JUNTA ORDINARIA del 05 de juny de 2009 a les 14.00 al FAD.
Assistents: Uli Marchsteiner, Viviana Narotzky, Mia Serra, Josep Puig, Maite Felices,
Marta Feduchi, Pilar Chiva, Gemma Tost i Ernest Perera.
S’excusen: Ariadna Miquel.
Acta número 11/2009
1. Aprovació de l’acta anterior.
Es deixa per la propera junta.
2. Medalla ADI.
a. Propostes de brífings per a estudiants de pràctiques: exposició, gràfica, general.
S’acorda que diverses persones de la junta redactin els brífings per les escoles, queda
pendent per a la propera junta.
b. Propostes d’activitats.
La Comissió estarà formada per l’Ernest, l’Ariadna i en Josep. Es comenta les
possibilitats d’exposició amb el patrocinador Print it! S’acorda que en Josep es reuneixi
amb en Xavier Pascual.
3. Premis Delta 2009.
Catàleg. Es comenta el catàleg i les propostes de la Gemma. S’acorda demanar als
seleccionats les imatges segons la mida del catàleg acordada prèviament.
Espai. Quant als espais a l’hotel Vela s’acorda comunicar als d’IT que no s’adapta a les
necessitats dels esdeveniments que s’organitzaran per als Premis Delta.
Trofeu Delta. La Marta presenta les dues possibilitats proposades per Mater. Encara
que el material amb memòria de forma és molt atractiu, es pensa que el fet d’haver de
tenir aigua calenta o foc al lliurament de premis és un aspecte negatiu. S’acorda
aprovar la proposta de Rapid Manufacturing, negociar els termes econòmics i el
disseny. Com que el sistema ja és conegut es proposa que el disseny sigui trencador.
Exposició: s’acorda convocar en Jaume a la propera junta. Activitats. La Jomi ha
contactat amb en Josep per proposar moure dues activitats dels Delta perquè la
Generalitat ha demana l’auditori 3 dies de novembre. S’acorda demanar que expliquin
quina activitat és, veure quines alternatives hi ha i negociar el canvi. S’acorda que l’Uli
contacti amb en Konstantin i en Roberto Feo per proposar-los donar una conferència el
4 o 5 de novembre. Patrocinadors. S’acorda que l’Uli contacti amb en Josep Piqué de
22@ i amb l’Isabel Roig del BCD. S’acorda que la Pilar contacti amb Ambilamp i
Ecolum. Lliurament de premis. Degut a la situació actual del pressupost s’acorda
oferir només beguda i un petit pica pica de rosetes, patates fregides i chupa chups per
exemple.
4. Comunicació amb la nova junta del FAD.
S’acorda esperar el contacte per trobar una data i fer la presentació d’ambdues juntes.
5. Activitats socis 2009. Sopars d’empresa.
S’acorda proposar com a ponent el nou president del FAD.
6. Precs i Preguntes
L’Uli explica com va el projecte Low Cost i els premis que ha assistit com a jurat a
Àustria. No hi ha més precs i preguntes. Sense cap altra tema a tractar, s’aixeca la
sessió a les 17.00 hores. La propera junta serà el dia 19 de juny a les 14.00 al FAD.

JUNTA ORDINARIA del 19 de juny de 2009 a les 14.00 al FAD.
Assistents: Uli Marchsteiner, Mia Serra, Josep Puig, Maite Felices, Marta Feduchi, Pilar
Chiva, Ariadna Miquel i Ernest Perera.
S’excusen: Viviana Narotzky, Gemma Tost.
Acta número 12/2009
13.00 reunió dissenyadors (Xavier Tuto i Katia Glossmann), Javier Peña, Mia Serra, Uli
Marchsteiner i Josep Puig.
Es comenten les quatre propostes presentades i les idees i suggeriments que fa la
junta. S’acorda que els dissenyadors presentin dues propostes i que en Javier Peña
parli amb EOS per consultar les possibilitats del materials a usar.
14.00 Exposició dels Delta 09. Convidat: Jaume Ramírez, Zoocreative.
Es comenten les possibilitats, el pressupost ajustat. S’acorda que en Jaume prepari
una proposta d’exposició usant els materials del 07 i una proposta de flux d’assistents
per al lliurament.
1. Aprovació de les dues actes anteriors.
S’aproven les dues actes sense comentaris.
2. Medalla ADI.
a. Propostes de brífings per a estudiants de pràctiques: exposició, gràfica, general.
Queda pendent per a la propera junta.
b. Propostes d’activitats.
La Comissió hi està treballant. Es parla d’una taula rodona, una activitat de preguntes i
respostes i el Portfolio Night.
Quant a la proposta de trofeu presentat per la Laura, s’acorda assegurar que el diàleg
Chocolat - dissenyadora sigui operatiu en tot moment per tal d’assegurar que les
propostes siguin produïbles.
2. Premis Delta 2009.
Trofeu Delta. Es comenta la reunió mantinguda amb Mater i els dissenyadors.
S’acorda que l’Ernest redacti el brífing per al trofeu. Activitats. Es van concretant les
dates. Ara tenim el problema d’haver de moure dues activitats perquè el FAD ja ha
confirmat a la Generalitat les dates que ens havia reservat a l’ADI. L’Uli informa que ha
estat en contacte amb en Konstantin i que li va bé fer la conferència el dia 3 de
novembre. Patrocinadors. S’acorda que la Gisela contacti primer amb Ambilamp i
després els contacti la Pilar. S’acorda seguir fent les gestions amb l’ajuntament i el
BCD per tal d’aclarir la situació de patrocini.
4. Proper Making of. Proposta Material de Mater.
La comissió d’activitats està treballant amb Mater per a una sessió Making of durant el
mes de novembre.
5. Activitats socis 2009. Sopars d’empresa.
S’acorda proposar com a ponent el nou president del FAD.
6. Precs i Preguntes
L’Uli explica la participació com a jurat dels Premis Disseny pel reciclatge, la reunió
amb el Palau Robert i la signatura d’un document de col·laboració amb la DGTT.
També fa un resum de la inauguració de l’exposició Low Cost, i com va el projecte Low
Cost. Sense cap altra tema a tractar, s’aixeca la sessió a les 17.00 hores. La propera
junta serà el dia 19 de juny a les 14.00 al FAD.

JUNTA ORDINARIA del 10 de juliol de 2009 a les 14.00 al FAD.
Assistents: Mia Serra, Josep Puig, Marta Feduchi, Pilar Chiva, Gemma Tost, i Ernest
Perera.
S’excusen: Uli Marchsteiner, Viviana Narotzky, Maite Felices, Ariadna Miquel.
Acta número 13/2009
1. Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’acta sense comentaris.
2. Medalla ADI.
a. Propostes de brífings per a estudiants de pràctiques: exposició, gràfica, general.
Queda pendent per a la propera junta.
Propostes d’activitats. La Comissió hi està treballant. Es parla d’una taula rodona,
una activitat de preguntes i respostes i el Portfolio Night.
Trofeu. La Gisela informa que la Laura està treballant amb Chocolat i la proposta
presentada està aprovada. Només s’hauran de canviar les mides de gruix de les
diferents anelles. També consulta la possibilitat de proporcionar el contacte d’un
metal·lista per a la fabricació de la medalla permanent.
Col·laboració amb Print it! en Josep informa de la reunió i porta una mostra del
producte. Es comenten les possibilitats i s’acorda trucar als finalistes de la Medalla 07 i
triar-ne 3 per a preparar un projecte d’exposició. S’acorda organitzar una reunió entre
Print it!, els tres finalistes interessats, en David Torrents i en Jaume.
3. Premis Delta 2009.
Possible personal a contractar. En Josep informa la junta sobre l’entrevista a la
Marisa Fustero. S’acorda fer una petita selecció i entrevistar a dues persones que
proposa la Gemma. Seleccionats. La Gisela informa que hi ha tres empreses que es
retiren de la selecció. Tal com s’informa a les bases, s’acorda que aquests productes ja
no es podran tornar a presentar. S’han de treure de la web també. La Gisela informa
que hi ha dues empreses que han sol·licitat ajornar el pagament. S’acorda que el límit
del pagament sigui el 15 de setembre. Trofeu Delta. En Mia informa sobre la reunió
mantinguda am Mater. El que proposàvem era una xarxa que envoltés el trofeu. Hauria
de tenir una mida de 20x20x5cm. Estem a l’espera de la nova proposta. Activitats. La
Gisela informa que l’activitat de la Generalitat per al novembre s’ha anul·lat, per tant,
podem seguir les activitats tal com estaven previstes inicialment. Es van concretant les
dates. L’Uli informa que ha estat en contacte amb en Konstantin i que li va bé fer la
conferència el dia 3 de novembre. Patrocinadors. la Gisela informa que ja ha parlat
amb Ambilamp. Estem a l’espera d’aprovar el conveni. S’acorda que qui tingui
contactes amb hotels faci les gestions per aconseguir les nits necessàries. Catàleg.
S’acorda demanar el nom de l’autor de les fotografies dels seleccionats i posar el seu
nom al catàleg. Corea. En Josep informa sobre la reunió mantinguda amb el Sr
Taewan Kim. Ells desitgen tenir 30 productes que representin els Premis Delta 09. Es
discuteix la fórmula que seria adequada per fer la selecció de 30 productes. No s’arriba
a cap conclusió. Jurat. En Mia informa que Santa & Cole ha valorat la situació dels
productes i del Sr Nieto i prefereix renunciar a formar part del jurat. S’acorda que l’Uli
parli amb en Jordi Arnau de BD per solucionar el tema de la taula del Konstantin Grcic.
4. Proper Making of. Proposta Material de Mater.
La comissió d’activitats està treballant amb Mater per a una sessió Making of durant el
mes de novembre i amb la Pilar per al Making of d’octubre.
5. Conveni amb Secartys.
En Josep informa la junta sobre les propostes del conveni.
6. Precs i Preguntes
Es comenta la proposta d’anunci de la Guia Creativity. S’acorda enviar el mateix
disseny que a Pasajes de Diseño. Sense cap altra tema a tractar, s’aixeca la sessió a
les 17.30 hores. La propera junta serà el dia 24 de juliol a les 14.00 al FAD.

JUNTA ORDINARIA del 24 de juliol de 2009 a les 14.00 al FAD.
Assistents: Uli Marchsteiner, Mia Serra, Josep Puig, Ariadna Miquel, Marta Feduchi,
Gemma Tost, i Ernest Perera.
S’excusen: Viviana Narotzky, Maite Felices, Pilar Chiva.
Acta número 14/2009
1. Aprovació de l’acta anterior.
L’Uli llegeix l’acta i s’aprova.
2. Medalla ADI.
Propostes d’activitats. La Comissió ha decidit organitzar una activitat a l’estil de mini
conferències per presentar projectes que es dirà Marató Medalla.
3. Premis Delta 2009.
Possible personal a contractar. En Josep informa la junta sobre l’entrevista a la
Gemma Esteban. S’acorda contractar-la a mitja jornada del 7 de setembre al 7 de
desembre en un horari de 3 a 7 i amb un sou igual al de la Shellah. S’acorda que la
Gisela la truqui per demanar la documentació pertinent. Trofeu Delta. En Mia informa
sobre la reunió mantinguda amb Mater. Presenta les dues noves propostes i s’acorda
demanar la base de la proposta 01 i la malla de la proposta 02. La informació hauria
d’anar al davant i els logos al lateral. S’hauria de gravar el nom del producte del
dissenyador i del fabricant el dia 4 de novembre. També s’acorda demanar que facin un
vídeo del Making of del trofeu. S’acorda demanar a Marc Monzó el contacte del
gravador, ja que s’haurà de fer el mateix dia que es fallin els premis i coordinar-ho, amb
el cost que suposi, ja que era una feina que va fer ell en la edició passada. Activitats.
La Gisela informa sobre la reunió de la comissió i les dates tancades. Ara falta que es
comencin a redactar els textos. S’acorda fer un llistat de necessitats de nits i contactar
l’hotel Om o Vela per demanar el patrocini hoteler. Patrocinadors. Avui es signa el
conveni amb Ambilamp. Corea. En Josep informa sobre la reunió i mails rebuts del Sr
Taewan Kim. Ells desitgen tenir 30 productes que representin els Premis Delta 09. Es
discuteix la fórmula que seria adequada per fer la selecció de 30 productes. Es va
concloure que si volien els premiats, i pagaven el transport per avió, sí. La selecció de
30 no. Jurat. L’Uli informa que ha parlat amb BD. Prefereixen tenir el producte a la
selecció i prescindir de Konstantin Grcic de ser membre del jurat. S’acorda enviar un
mail al jurat i participants amb aquest canvis. Seleccionats. La Gisela informa que de
les dues empreses que han demanat ajornar el pagament, una ho ha acceptat i l’altra
ho ha de comentar amb direcció, perquè la diferència és de tres mesos. S’acorda treure
els 4 productes de la web i el Sr Nieto i Grcic del jurat. Conveni Ambilamp i Ecolum.
La junta acorda proposar una activitat sobre la llei de la bombeta incandescent.
4. Proper Making of. Proposta Material de Mater.
La comissió d’activitats està treballant amb Mater per a una sessió Making of durant el
mes de novembre i amb la Pilar per al Making of d’octubre. Tothom està confirmat.
5. Conveni amb Secartys.
En Josep informa la junta sobre les propostes del conveni.
6. Tipus de socis
Després de rebre la comanda de la junta directiva, la junta comenta les diferents
opcions i suggeriments de tipus i quotes. Finalment s’acorda proposar de treure la
categoria semi-professional i allargar la d’estudiant.
7. Precs i Preguntes
Es comenta el preu a demanar per un anunci al catàleg dels Delta 09. S’acorda que el
preu sigui de 1.800 Euros per als socis i 2.200 Euros per als no socis. S’acorda que la
Gisela faci una proposta de conveni per a Print it i els canvis proposats per en Josep
pel de Secartys. Sense cap altra tema a tractar, s’aixeca la sessió a les 17.30 hores. La
propera junta serà el dia 4 de setembre juliol a les 14.00 al FAD.

JUNTA ORDINARIA del 4 de setembre de 2009 a les 14.00 al FAD.
Assistents: Uli Marchsteiner, Mia Serra, Ariadna Miquel, Marta Feduchi, Gemma Tost,
Viviana Narotzky, Maite Felices,i Ernest Perera.
S’excusen: Josep Puig, Pilar Chiva.
Acta número 15/2009
1. Aprovació de l’acta anterior. L’Uli llegeix l’acta i s’aprova.
2. Medalla ADI.
Propostes d’activitats i propostes exposició Cripta i Fort Pienc. La Gisela informa
del canvi de sala i dates que ens ha comunicat recentment la Biblioteca Fort Pienc.
Després de valorar les possibilitats, s’acorda plantejar dates alternatives per acollir tota
l’exposició amb els prototips. Referent al trofeu s’acorda contactar amb la Laura per
disposar de cotes, descripció del projecte, etc i buscar subministrador.
3. Premis Delta 2009.
Trofeu Delta. En Mia assistirà a la reunió del 10 de setembre. Activitats:
conferències i textos. La Gisela informa sobre les diferents tasques dutes a terme.
S’acorda reunir-se el dimarts 8 a ON a les 19.00. Jurat. L’Uli informa que ha parlat amb
BD. Prefereixen tenir el producte a la selecció i prescindir de Konstantin Grcic de ser
membre del jurat. S’acorda enviar un mail al jurat i participants amb aquest canvis.
Confirmació seleccionats i pagaments segona inscripció. La Gisela informa que els
de mobles 114 encara no han confirmat el pagament. S’acorda que l’Ernest parli amb el
Martín Azúa i que si el 15 de setembre no es pot parlar amb ells, es traurà el producte
del catàleg. Media Partners. S’acorda que la Gemma Tost s’encarregui de contactar
els Media Partners per a l’anunci del catàleg. Catàleg: la Gemma presenta la maqueta
del catàleg. S’acorda demanar una tipografia més gran i que no hi hagi icones. Pel que
fa al pressupost, s’acorda esperar més temps a demanar el pressupost definitiu a
l’espera de veure l’evolució de la publicitat aconseguida. També s’acorda proposar a la
junta directiva poder vendre les publicacions del FAD a recepció. La Gemma demana la
llista de socis per enviar-los la proposta de publicitat. S’acorda que la contraportada es
vengui a 3.000€ amb un descompte del 20% per als socis i un 50% per als
patrocinadors. Queda pendent: organitzar una reunió amb el Jaume i Decoexpo, buscar
patrocinador de patates fregides, el Delta honorífic, si oferirem visites guiades per a
escoles, si es dissenyaran samarretes i contactar amb en Bruno per la presentació del
lliurament.
4. Proper Making of.
L’Ernest informa que el proper serà de disseny sostenible i que hi haurà 4 productes.
S’està organitzant juntament amb l’agència de residus.
5. Tipus de socis
L’Uli informa sobre l’última junta directiva. Sembla que la proposta de simplificar de
l’ADI va agradar, especialment treure la categoria de semi-professional i passar-la a
junior. L’AFAD va proposar una categoria nova per a grups científics (temporal). Es va
discutir sobre la consideració d’apujar quotes i es va acordar que no era adient.
6. Precs i Preguntes
La Gisela informa la junta que Muji s’ha fet soci de l’Adi. L’Uli comenta les gestions
dutes a terme per a l’Exposició dels 50 anys Delta amb el DDI i Surgenia. Sembla que
hi hala possibilitat de poder obtenir una subvenció de la UE per a la innovació.
També comenta l’activitat de Mestres del FAD. La propera es retrà homenatge a
Massana/Tremoleda i es plantegen possible comissaris com ara en Jordi Blasi.
La Maite Felices va comentar que era important tenir una persona encarregada de
patrocinis. Es van comentar diverses possibilitat i es pensa que seria interessant que
apart de tenir una persona de la casa, s’agafés una o diverses persones de fora a
comissió. La Viviana demana poder disposar d’un document que inclogui informació de
tots els seleccionats i una imatge del producte. Sense cap altra tema a tractar, s’aixeca
la sessió a les 17.45 hores. La propera junta serà el dia 18 de setembre juliol a les
14.00 al FAD.

JUNTA ORDINARIA del 18 de setembre de 2009 a les 14.00 al FAD.
Assistents: Uli Marchsteiner, Mia Serra, Josep Puig, Ariadna Miquel, Marta Feduchi,
Gemma Tost, Viviana Narotzky, Maite Felices,i Ernest Perera.
S’excusen: Pilar Chiva.
Avui presentem la Gemma Esteban a la junta.
Acta número 16/2009
1. Aprovació de l’acta anterior. L’Uli llegeix l’acta i s’aprova l’acta de la junta
anterior.
2. Medalla ADI.
Trofeu. La Gisela informa sobre les gestions amb Lepaué, Chocolat Factory i la Laura
Millán. S’acorda plantejar com s’aguantarà, si es veurà el text, fer evident l’or, plata i
bronze amb les cintes. Activitats. La Maite s’encarrega de la gestió d’aquesta activitat i
ha convocat tots els finalistes aquesta tarda. Finalment només en venen 5. Catàleg. En
David Torrents ja està treballant en el catàleg. Presentarà la proposta a la propera
junta. Exposició. La Gisela informa sobre les gestions amb Fort Pienc i el canvi de
dates. En Josep comenta les opinions recollides el 2007 dels finalistes.
3. Premis Delta 2009.
Trofeu Delta. S’aprova que a la part frontal hi hagi el logo de l’ADI i Delta 09, al lateral
el logo de Mater i de l’empresa, i que no es gravi el nom del producte ni dissenyador ni
empresa. Això estarà reflexat al diploma. En total són 3 d’or, 21 de plata, 2 disseny per
tothom, 2 honorífics i 2 d’opinió. En total 28 de plata i 3 d’or. S’acorda filmar el procés i
la Maite s’encarregarà d’editar-lo. Activitats: textos, dates i catàleg. S’acorda que la
Gisela i la Gemma redactin els textos que falten i la junta els aprovi per mail. La Maite
informa sobre els contactes que ha mantingut amb Bombay. Ara només falta tancar la
data d’un possible Making of “nòrdic”. Jurat. L’Uli informa que ha parlat amb en
Konstantin i finalment ha dit que no podrà venir. Catàleg: S’acorda que els productes
es denominin sense la definició. Per exemple, Cadira Belloch sigui Belloch. La Gisela
informa sobre el pagament de Mobles 114. Han canviat d’opinió i faran el pagament
abans del 23 de setembre. S’acorda que en David presenti a la propera junta la imatge
de la portada. Exposició 50 anys dels Delta 2010. L’Uli comenta les gestions dutes a
terme per a l’exposició dels 50 anys Delta amb el DDI i Surgenia. Sembla que ara la
possibilitat de poder obtenir una subvenció de la UE no és possible per a activitats
dutes a terme a Catalunya. S’acorda que la Viviana i l’Uli preparin un pressupost.
4. Proposta 2011: tots els premis del FAD junts?
Es comenta la possibilitat una altra vegada i es veu amb bons ulls aquest plantejament.
S’ha d’estudiar les possibilitats. S’acorda que en Mia i en Josep elaborin la proposta per
a la propera junta directiva. També s’ha de preparar un document on es reflecteixin els
avantatges dels socis.
5. Tipus de socis i quotes
L’Uli informa sobre l’última junta directiva. S’ha tornat a parlar de la proposta de
simplificar els tipus de socis.
6. Precs i Preguntes
En Josep comenta la proposta d’assessorament de la DGTT. Hem rebut ja aprovat el
pressupost presentat a la Generalitat. El projecte puja a 11.310 Euros a pagar el 30 de
desembre. S’ha proposat que cada part en cobri el 33%: ADI, Ernest i Uli. L’Uli demana
si és possible fer un avançament del 50% i la junta ho aprova.
Es parla també de la web i del blog. S’acorda demanar l’opinió de l’ADG. La proposta
seria fer un blog en wordpress i la plantilla standard i llavors penjar-ho del servidor de
l’ADI. S’hi hauria de poder accedir des de la pàgina d’inici. S’acorda que durant el mes
d’octubre les juntes es convoquin cada divendres. S’acorda convocar el segon i tercer
sopar d’empreses. S’acorda posposar el Making of del 14 d’octubre perquè la Jomi
demana la data per a un client del FAD. Sense cap altra tema a tractar, s’aixeca la
sessió a les 17.00 hores. La propera junta serà el dia 2 d’octubre a les 14.00 al FAD.

JUNTA ORDINARIA del 2 d’octubre de 2009 a les 14.00 al FAD.
Assistents: Uli Marchsteiner, Mia Serra, Josep Puig, Ariadna Miquel, Marta Feduchi,
Gemma Tost, Viviana Narotzky, Pilar Chiva, Maite Felices, i Ernest Perera.
S’excusen: ningú s’excusa avui.
Acta número 17/2009
1. Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’acta de la junta anterior.
2. Medalla ADI.
Trofeu. La Gisela informa que tot va endavant. Activitats. La Maite s’encarrega de la
gestió d’aquesta activitat. Està en contacte amb els finalistes. Catàleg. En David
Torrents presenta el catàleg. S’aprova. Exposició. En Jaume està treballant en les
possibilitats de presentar l’exposició al cub, la cripta o al fòrum.
3. Premis Delta 2009.
Trofeu Delta. En Mia comenta que els productors del trofeu demanen una quantitat.
S’ha de valorar si interessa continuar. Activitats: textos, dates i catàleg. La Gemma
va treballant en aquest tema. Només falta tancar l’activitat del dia 12-11-09 i les
imatges. En David presentarà la proposta a la propera junta. S’acorden els moderadors
de cada activitat. Catàleg: La Gisela informa que Mobles 114 han pagat. En David
presenta la portada. S’acorda que no hi hagi productes reconeixibles, que s’eliminés
l'ipod i ell va comentar que substituiria la setrilleres. També es va dir que provés una
imatge de la contra amb forma de delta (de moment no hi ha publicitat per la contra i si
es volgués provar de distribuir el catàleg a llibreries, funcionarà millor sense anunci).
Diria que varem quedar que divendres portaria el disseny definitiu. La Gemma presenta
el que s’ha maquetat fins ara. Comenta el fet que és una època difícil per aconseguir
publicitat. S’acorda enviar un mail als socis oferint. Exposició 50 anys dels Delta
2010. l’Uli comenta que es va parlar a la junta directiva i s’ha començat a treballar
4. Precs i Preguntes
En Josep comenta la proposta d’assessorament de la DGTT. Hem rebut ja aprovat el
pressupost presentat a la Generalitat. El projecte puja a 11.310 Euros a pagar el 30 de
desembre. S’ha proposat que cada part en cobri el 33%: ADI, Ernest i Uli. L’Uli demana
si és possible fer un avançament del 50% i la junta ho aprova.
Es parla també de la web i del blog. S’acorda demanar l’opinió de l’ADG. La proposta
seria fer un blog en wordpress i la plantilla estàndard i llavors penjar-ho del servidor de
l’ADI. S’hi hauria de poder accedir des de la pàgina d’inici. S’acorda que durant el mes
d’octubre les juntes es convoquin cada divendres. S’acorda convocar el segon i tercer
sopar d’empreses. S’acorda posposar el Making of del 14 d’octubre perquè la Jomi
demana la data per a un client del FAD.
Sense cap altra tema a tractar, s’aixeca la sessió a les 17.00 hores. La propera junta
serà el dia 9 d’octubre a les 14.00 al FAD.

JUNTA ORDINÀRIA del 9 d’octubre de 2009 a les 14.00 al FAD.
Assistents: Uli Marchsteiner, Mia Serra, Josep Puig, Ariadna Miquel, Marta Feduchi,
Gemma Tost, Viviana Narotzky, Maite Felices, i Ernest Perera.
S’excusa: Pilar Chiva.
Acta número 18/2009
1. Aprovació de l’acta anterior. Es farà la propera junta.
2. Medalla ADI
3. Premis Delta 2009.
David Torrents presenta portada aprovada (menys logo). Es qüestiona com
assenyalarem els guanyadors (etiquetes). També es comenta com la qüestió de les
pàgines “en blanc”, David no comptava en dissenyar aquestes pàgines. Es posaran
d’acord amb la Gemma Tost.
Gemma Tost i Edu Filomeno (dissenyador ON) presenten catàleg: Les fotos del jurat i
comitè millor totes en blanc i negre, cal revisar els noms de tots els productes,
dissenyadors i empreses, demanaran la foto a Andreu World del producte seleccionat
(ara només tenen un render), enviar logos, demanar les línees del Delta.
- 1ª edició 1.500 unitats; - 2ª edició 3.500 unitats
Gràfica de l’Auditori: com serà? Es preguntarà al Jaume (Zoocreative)
Preguntar qui ha fet el muntatge de l’audiovisual + premi
Guió 2007 adaptat.
Demanar vídeo 07 al David.
Trofeu. En Mia porta prototip del trofeu. Fer-lo en metall: cost massa alt (3.000 € en
plata i en or, només un bany). Es mirarà de metal·litzar només una part: la superfície de
les lletres. Ha d’anar amb un packaging però només amb la funció de transport. La
caixa la buscarà el Mia. Activitats: textos, dates i catàleg. S’incorporarà al calendari
d’activitats La Cadena del FAD del dia 2-11-09. Bombay no farà la nit blanca del
disseny el dia 12. Ho han aplaçat sense nova data. El FotoDelta’t finalment es farà el
dia 1 de desembre després del Making of dels socis. Si pot ser al fòrum i si no a
l’auditori.
Pel Making of del dia 1 es decideix que hi participin: CICLUS amb Cavallum, PUNT
MOBLES amb Po’light, SUPERGRIF amb Tots I FIGUERAS amb Bonamusa.
Gemma Tost contacta amb Tobias Jacobsen i confirma presència per activitat del dia
12-11-09. Li proposarà que sigui tipus workshop. Vol arribar el dia 11 i marxar el dia 1311-09. Es confirma Félix Solanguren com a moderador en l’activitat amb Tobias
Jacobsen. Gemma Esteban adverteix que no sabem res del Roberto Feo. Uli intenta
trucar-lo però sense èxit. S’emporta les seves dades de contacte per mirar de parlar
amb ell.
Exposició 50 anys Delta. El proper dimarts dia 13-10-09 hi ha la reunió al Palau
Robert. Presentarem el dossier. Georgina Curto i Montse Arnau (del FAD) ens ajuden
amb el tema del patrocini. Els del Palau Robert (Generalitat) volen l’exposició però no
pot ser que costegem el comissariat, que és la part més laboriosa.
4. Calendari ADI 2010
Logo 50è aniversari. Es decideix encarregar al David Torrents i incorporar-lo al
calendari. De color negre igual que l’any passat.
5. Precs i preguntes
Candidatura ADI. Uli presenta a la Viviana com a candidata a presidir l’ADI. Voldria
saber continuïtat de la Junta. Uli diu que en principi no continuarà però que si fa falta al
principi hi serà uns mesos. L’Uli també comenta que al Josep Puig (que ha hagut de
marxar) no li importaria continuar però sense càrrec. Mia diu que els que portin més
anys marxaran per donar lloc a noves incorporacions. Viviana redactarà un pla
d’intencions. Hotels. La Maite comenta que s’ha de treballar el contacte amb el Barceló
Raval. Vendre-li el fet de aparèixer en el catàleg i altres suports, la presència a l’hotel
dels dissenyadors convidats (ponents), etc. Sense cap altra tema a tractar, s’aixeca la
sessió a les 17.30 hores. La propera junta serà el dia 16 d’octubre a les 14.00 al FAD.

JUNTA ORDINÀRIA del 16 d’octubre de 2009 a les 14.00 al FAD.
Assistents: Uli Marchsteiner, Mia Serra, Josep Puig, Ariadna Miquel, Marta Feduchi,
Pilar Chiva, Maite Felices, i Ernest Perera.
S’excusa: Gemma Tost, Viviana Narotzky.
Acta número 19/2009
1. Aprovació de l’acta anterior.
Es farà a una de les properes juntes.
2. Medalla ADI.
Està previst que els finalistes lliurin els seus prototips el dia 30, divendres i en Jaume
els dediqui el dia a col·locar el seu prototip.
3. Premis Delta 2009.
Es planteja la possibilitat o no de fer acompanyament al jurat quan arribi. Es decideix
no fer acompanyament ni plantejar la possibilitat d’organitzar un sopar. Es valora la
intimitat i flexibilitat. Quant a la documentació a preparar pel jurat s’acorda oferir les
memòries mediambientals dels productes, un pdf del catàleg en baixa i el mateix
material que per al comitè.
Per a l’acte de lliurament s’acorda oferir aigua, sucs, vi negre, Moritz i Bombay.
S’acorda intentar un patrocini amb Aquabona a través de Morillas. Per al càtering, s’ha
contactat amb Casa Gay i Dasler. Ambdós han recomanat cambrers. S’ha demanat una
entrevista i també demanar una reducció del servei al pressupost que ja tenim.
S’acorda que la Shellah i la Gisela preparin un document en PowerPoint amb tots els
seleccionats i que en David Torrents prepari la plantilla i també el document de
presentació en el lliurament de premis. S’acorda que en Bruno ens faciliti la música.
S’acorda pujar les activitats al Blog, al Facebook i a la web de l’ADI.
La Gisela informa sobre les gestions amb Print-it, David Torrents, Decoexpo i
Zoocreative. Tot està ben engranat.
Trofeu. En Mia informa de les gestions per la caixa i el trofeu. Tot va endavant sense
problemes. S’acorda fer el bany d’or al trofeu Delta d’Or. Activitats: textos, dates i
catàleg. Els textos i imatges ja estan aprovats i es porta a impremta el dilluns. Està
previst tenir el fulletó a l’ADI el dia 2 de novembre.
Exposició 50 anys Delta. La reunió al Palau Robert ja s’ha celebrat. La conclusió és
que no hi ha pressupost previst ni per part del Palau ni per part de l’ADI, però es té molt
d’interès en fer-la. S’acorda reunir-se novament al novembre havent parlat amb el FAD
i amb l’agència de patrocini de la Generalitat.
4. Precs i preguntes
S’està treballant el tema dels hotels, però a pesar de vendre la idea del fet de aparèixer
en el catàleg i altres suports, la presència a l’hotel dels dissenyadors convidats
(ponents), etc. No acaba de sortir el patrocini, ni amb el Barceló Raval ni amb altres
contactats. Seguim treballant.
Sense cap altra tema a tractar, s’aixeca la sessió a les 17.30 hores. La propera junta
serà el dia 23 d’octubre a les 14.00 al FAD.

JUNTA ORDINÀRIA del 23 d’octubre de 2009 a les 14.00 al FAD.
Assistents: Uli Marchsteiner, Mia Serra, Josep Puig, Ariadna Miquel, Marta Feduchi,
Pilar Chiva, Gemma Tost, i Ernest Perera.
S’excusa: Maite Felices, Viviana Narotzky.
Acta número 20/2009
1. Aprovació de l’acta anterior.
Es farà a una de les properes juntes.
2. Medalla ADI.
Està previst que els finalistes lliurin els seus prototips el dia 30, divendres i en Jaume
els dediqui el dia a col·locar el seu prototip.
3. Premis Delta 2009.
S’acorda demanar l’ISBN i el codi de Barres. El paper serà de 135 gr., per tant, serà
més prim que el de l’edició anterior. Degut al sistema d’enquadernació serà més fàcil
d’obrir. Es faran les etiquetes de la següent manera: 1 d’or, 1 de premi d’opinió, 1 de
disseny per tothom i la resta de plata. S’ha aconseguit un anunci més, d’en Jordi Mas.
S’acorda que durant l’acte es faci de 18.00 a 21.00 un loop dels productes més la
música del Bruno, de 21.00 a 22.00, es projectarà el lliurament de l’auditori en directe a
les dues pantalles, i de les 22.00 a les 23.30 una altra vegada el loop dels productes i la
música.
S’acorda donar el vot d’opinió a l’entrada i el catàleg a la recepció. S’aproven les
activitats presentades pel David. Es parla llargament sobre les possibilitats de com
oferir les patates fregides. Es parla d’unes pantalles de llums, unes 8-10 de 60 cm de
diàmetre per uns 40 cm d’alçada.
La Gemma Tost planteja la possibilitat de col·laborar amb ACTAR i fer la presentació
del catàleg al desembre a un local seu. S’acorda continuar les gestions amb una
previsió de 1500 catàlegs i vendre’ls a 15 €. S’acorda que ON pengi el pdf del catàleg a
l’ FTP de la revista i el jurat pugui veure’l abans d’assistir a la reunió.
S’acorda pujar les fotos del Fotodelta’t al Blog, al Facebook i a Picasa. També s’acorda
pujar les activitats al Facebook, a més a més de la web de l’ADI, clar.
S’acorda enviar la invitació digital com a recordatori de la invitació enviada per correu
postal.
Per al jurat, s’acorda preparar un esmorzar a la sala d’exposicions, també el dinar al
restaurant Ànima i potser un sopar al Bar Lobo. Per a la roda de premsa, un aperitiu.
La Gisela continua les gestions amb l’hotel Confortel, el contacte que li ha passat la
Gemma Tost. La Gisela informa que finalment ens han confirmat que disposarem d’opis
per a la setmana del 10 al 16 de novembre amb Cemusa.
S’acorda enviar un mail a jurat per confirmar l’assistència al dinar, “the winner is...” i al
lliurament de premis.

4. Precs i preguntes
Sense cap altra tema a tractar, s’aixeca la sessió a les 17.30 hores. La propera junta
serà el dia 30 d’octubre a les 14.00 al FAD.

JUNTA ORDINÀRIA del 30 d’octubre de 2009 a les 14.00 al FAD.
Assistents: Uli Marchsteiner, Mia Serra, Josep Puig, Ariadna Miquel, Marta Feduchi,
Pilar Chiva, Gemma Tost, Maite Felices, Viviana Narotzky i Ernest Perera.
En aquesta junta no s’excusa ningú.
Acta número 21/2009
1. Aprovació de l’acta anterior. Es farà a una de les properes juntes.
2. Premis Delta 2009.
Es comenta el tema de les setrilleres que ha tret Alessi, que són una còpia de les de
Mobles 114. S’acorda enviar la invitació de les activitats 2 dies abans de cada activitat.
També penjar-les al Blog, a la web de l’ADI i al Facebook. Es parla de la difusió
internacional. Es comenta el pressupost i les possibilitats. S’acorda comparar els
pressupostos que teníem de l’Ana Maio i de la Maite i demanar al FAD quina difusió
internacional faran. Per a la presència de la junta durant la setmana que ve, confirmen
l’assistència el dia 5 quasi tota la junta. Tant l’Uli com la Viviana també vindran el 3 i el
4. Es comenta el tema del trofeu. Hi ha diverses parts implicades: Mater, els
dissenyadors, EOS, l’empresa anglesa i l’ADI. S’acorda preparar un vídeo amb la
següent informació: documentació aportada per Mater, els dissenyadors i el vídeo de la
fabricació aportat per RMS-EOS. El vídeo el prepararà la Maite i es passarà durant
l’acte de lliurament. La Pilar comenta que en Pere Fullana està de baixa i no podrà
assistir a la conferència del dia 26 tal com estava previst.
Es torna a parlar de la possible conferència de Gijs Bakker amb col·laboració amb
Roomservice. S’acorda que la Gemma faci les gestions pertinents per organitzar-ho al
FAD pels dies 19 o 25 de novembre. S’acorda que el funcionament del jurat sigui amb
una benvinguda de l’Uli, es comenti i acordi la dinàmica del funcionament, després la
Gisela presenti la documentació, s’esculli el president del jurat i es passi a treballar.
L’horari previst és a les 10.00 benvinguda, a les 11.00 primera reunió amb dubtes, a les
13.00 reunió definitiva i cap a les 14.30 o 15.00 dinar i redacció de l’acta. S’acorda
preparar per al dossier del jurat: la llista de productes, llapis o bolígraf, gomets,
assegurar carteles i catàlegs posar una numeració provisional als productes. S’acorda
pujar les fotos del FotoDelta’t al Blog. La Gisela informa que encara no s’ha pogut
tancar l’acord amb Aquabona per al patrocini de la beguda al lliurament i les activitats.
3. Precs i preguntes
L’Uli informa la junta sobre la reunió de la Junta directiva del FAD. Ens explica que la
junta directiva del FAD es planteja diferents supòsits pel futur, especialment ara que no
hi ha seguretat de les subvencions de les institucions. Es pensa en reforçar la
comunicació amb i per als socis, millorar patrocini per tal d’incrementar els ingressos.
Plantegen una proposta d’augment de les quotes dels socis col·laboradors, només per
a les empreses que seria de la següent manera: actualment hi ha 109 empreses que
paguen 1356 Euros, dels quals el FAD en rep 35.000 i les associacions 113.000. La
proposta seria augmentar la quota 2 anys successius per sobre de l’IPC, per altra
banda augmentar el nombre de socis, i també canviar el percentatge que en rep el FAD
de manera que en rebés el 50%. La junta acorda demanar més informació sobre els
avantatges per a les associacions i en què es destinarien els fons de més rebuts pel
FAD. Després es comenta el següent tema de la junta directiva que era la quota a
pagar per les activitats desenvolupades al FAD per parat de les associacions. La junta
ho discuteix llargament i s’acorda que no sembla adequat. Es demana saber primer els
números reals de despeses i guanys del FAD, una auditoria i saber el context de
l’augment. També es demana el document de subvenció de la Generalitat amb els
projectes. Han canviat els responsables dels projectes. L’Associació d’Estudi del Moble
demana que l’ADI FAD aporti un membre de la junta com a jurat del seu concurs
d’aparadors coincidint amb l’aniversari Darwin. S’acorda que la Viviana representi la
junta. Sense cap altra tema a tractar, s’aixeca la sessió a les 17.30 hores. La propera
junta serà el dia 30 d’octubre a les 14.00 al FAD.

JUNTA ORDINÀRIA del 13 de novembre de 2009 a les 14.00 al FAD.
Assistents: Uli Marchsteiner, Mia Serra, Marta Feduchi, Pilar Chiva, Gemma Tost,
Viviana Narotzky i Ernest Perera.
S’excusen: Josep Puig, Ariadna Miquel i Maite Felices.
Acta número 22/2009
1. Aprovació de l’acta anterior.
Es farà a una de les properes juntes.
2. Premis Delta 2009.
Es comenta una altra vegada el tema de les setrilleres que ha tret Alessi, que són una
còpia de les de Mobles 114. S’acorda preparar una carta que s’enviaria a l’ADI Itàlia i
ells adreçarien a Alessi.
S’acorda pujar totes les activitats i fotos al Blog, al Facebook i a la web.
S’acorda que per a la propera edició els productes estiguin més explicats a l’exposició.
La Marta informa que no hi ha el vinil amb la informació de l’exposició penjat a costat
de la porta.
Es comenta que algunes activitats atrauen poca assistència. S’acorda fer menys
activitats i que siguin més mediàtiques per a la propera edició. Es constata que els
assistents no solen ser socis. S’acorda enviar fulletons de les activitats a les escoles i
enviar el format digital a més contactes, incloent la junta. S’acorda millorar la difusió.
Es comenta la factura de Decoexpo. S’acorda que els canvis i ampliació es comentin
amb en Jaume.
S’acorda que el logo del 50è aniversari el faci en David Torrents.
Es demana informació a la Georgina Curto i la Montse Arnau sobre les possibilitats de
patrocini per a l’activitat i exposició dels 50è aniversari de l’ADI i els Delta.
Es comenta la queixa de l’Antoni Rosselló sobre el text del catàleg de la font d’HO.
S’acorda enviar un missatge de disculpa, però no es pot tornar a imprimir les 8 fulles
que comporta el canvi. La Gemma Tost explica el procés d’edició del catàleg on hi va
haver una periodista que va editar els textos en castellà, la traductora a l’anglès i el
maquetador.
S’acorda enviar la carta de convocatòria de l’assemblea el dilluns sens falta.
S’acorda vendre els catàlegs a l’exposició a 9 € i també els que difondrà ACTAR.
La Marta confirma que en José Ma Milà farà la presentació del Foto Delta’t.
3. Precs i preguntes
La Viviana demana que es confirmi l’hotel del Daniel Charny a la seva secretaria.
Sense cap altra tema a tractar, s’aixeca la sessió a les 17.30 hores. La propera junta
serà el dia 27 de novembre a les 14.00 al FAD.

JUNTA ORDINÀRIA del 27 de novembre de 2009 a les 14.00 al FAD.
Assistents: Uli Marchsteiner, Mia Serra, Josep Puig, Marta Feduchi, Pilar Chiva,
Gemma Tost, Viviana Narotzky, Maite Felices i Ernest Perera.
S’excusen: Ariadna Miquel.
Acta número 23/2009
1. Aprovació de les actes de l’octubre.
S’aproven sense comentaris.
2. Setrilleres Marquina
S’acorda que l’ADI recolzi Mobles 114 i en Rafael Marquina. També tenim el suport de
l’ADI italiana. Es pensa que l’ADI no ha de fer cap acció per iniciativa pròpia, sinó donar
suport a l’empresa productora i el dissenyador. S’acorda que la Gisela contacti amb
Mobles 114 per informar-los d’aquesta decisió i veure els passos a seguir.
3. Medalla ADI. Exposició, agraïments, exposició Fort Pienc.
S’acorda procedir a contactar amb el finalista de la Medalla 2007 per redissenyar el
plantejament de l’exposició de cara al març 2010.
4. Premis Delta 2009. Foto Delta’t, Activitats, exposició, pressupost, jurat,
agraïments, catàleg, comunicació, itineràncies.
Es fa un balanç molt positiu de l’activitat Foto Delta’t, s’han rebut prop de 70 fotografies.
Es comenta llargament el sistema de sorteig. Les fotos millors són les de Lungomare,
Rania, Cota, la màquina d’escriure, el Distilizer i el llum Coderch. S’acorda que la
Gemma Esteban faci un informe sobre les activitats dels Premis Delta 09. La Gisela
informa la junta sobre les gestions de desmuntatge de l’exposició. Informa que el
producte Aurea, de Delica, no el passaran a buscar, però se l’endurà l’Ernest Perera
amb el seu consentiment per a una altra exposició. També informa que el producte
Extra s’ha venut amb descompte a l’empresa Grao després d’haver enviat un mail als
socis. S’acorda que la Gemma Tost continuï les gestions pertinents amb ACTAR per a
la distribució del catàleg. Ells en demanen unes 2000 unitats. La resta (1500) es faran
servir a l’ADI pera a la promoció dels Delta. S’enviaran als socis i participants. S’acorda
guardar l’estructura per a la propera edició. La Gisela informa a la junta sobre el fet que
l’estudi JmHerrero i Punt Mobles no assistiran com a ponents del Making of del dimarts.
S’acorda aclarir el motiu amb Punt Mobles. Es comenta què fer amb la cortina del Cub.
S’acorda demanar a Print it! si en poden fer bosses. S’encarrega que la Marta faci les
gestions pertinents. Si no es podés aprofitar, l’Uli i la Viviana en demanen un tros de
record.
5. 50 anys, pressupost, gràfica i exposició Palau Robert.
S’acorda aclarir amb en David Torrents el tema del logo. El logo que ha presentat no és
un logo exactament, és temporal per al calendari només. S’acorda pagar-li de 300 a
400€. El logo “oficial” per als 50 anys de l’ADI s’encarregarà l’any que ve. S’acorda que
els projectes que arribin a l’ADI es comuniquin i s’ofereixin als socis com a ofertes de
projectes amb retribució econòmica per si hi poden estar interessats. A la reunió entre
l’ADI i el FAD es va concloure que ambdues institucions volen col·laborar i hi estan
interessades. Semblava que al FAD li incomodava el fet que els comissaris fossin el
president sortint i el president entrant i que el pressupost semblava car. Es va aclarir
que quan la junta va aprovar la proposta de l’exposició al Palau Robert la Viviana
només era un vocal més de la junta. Es va acordar coordinar contactes i patrocini, que
en Miquel Espinet parli amb el Sr. Clotes per coordinar esforços. Després de les
converses amb el FAD sobre el cost comissariat s’ha de concretar una xifra concreta i
tancada. El següent pas és trobar una data de reunió amb el FAD.

6. Junta directiva del FAD.
L’Uli informa dels temes tractats el dijous a la junta directiva. Per un cantó s’han
aprovat els avantatges de socis, el descompte que es fan als concursos, s’aplicaran a
tots els socis i el catàleg a tots els socis que el demanin. Es té previst endegar un
projecte d’unificació de tos els premis del FAD i concentrar-los tots en un mes per a
l’any 2011, seria un FAD Awards. El president creu que la concentració de premis i una
exposició conjunta donarien més importància als premis i s’apareixeria a més mitjans.
Es preveuen dues possibilitats, un mes d’exposició gran i tres mesos d’activitats o un
gran lliurament. Es va presentar l’ADCE (organisme semblant al Beda) que abans eren
a Londres i ara són al FAD. Paguen uns honoraris aproximats de 5000€ anuals.
Després de l’èxit de la cortina dels Delta, la junta directiva veu la importància del Cub i
apostar per la imatge del FAD des de la plaça. S’ha presentat la nova web del FAD i es
proposa que en Jesús la presenti a la propera junta. S’acorda que tota la junta rebi les
actes de la junta directiva.
7. Assemblea, informe econòmic.
S’acorda presentar la mateixa informació que a l’última assemblea.
8. 22@.
S’acorda abans d’enviar l’informe sobre el projecte de justificació dels Premis Delta o
una activitat que promocioni Barcelona, enviar una carta a Williams Carnes.
9. Organització ADI: juntes, comunicació i personal.
Es deixa per a una propera junta.
10. Precs i preguntes
Sense cap altra tema a tractar, s’aixeca la sessió a les 17.30 hores. La propera junta
serà el dia 11 de desembre a les 14.00 al FAD.

JUNTA ORDINÀRIA de l’11 de desembre de 2009 a les 14.00 al FAD.
Assistents: Uli Marchsteiner, Mia Serra, Josep Puig, Ariadna Miquel, Marta Feduchi,
Pilar Chiva, Gemma Tost, Viviana Narotzky, Maite Felices i Ernest Perera.
Acta número 24/2009
1. Web del FAD.
En Jesús Noé presenta la nova web del FAD, dissenyada per La Mosca. Presenta la
web pública i el funcionament del gestor. En general, agrada i es queda a l’espera que
en Jesús enviï les contrasenyes per començar a pujar informació al gestor.
2. Aprovació de l’acta de l’última junta.
S’aprova sense comentaris.
3. 22@.
L’Uli revisa la carta per enviar a l’il·lustríssim Jordi Williams Carnes. Després dels
canvis la signarà el dia de l’assemblea anual de socis.
4. Assemblea, informe econòmic.
Es comenta la presentació dels balanços 2008 tancat i 2009 a data del 30-11-09 a
l’assemblea de socis. Es comenta també el pressupost 2010 i les partides de la
celebració de l’aniversari dels 50 anys i el Making of. Per a l’assemblea s’acorda
projectar un PowerPoint amb l’estructura dels apartats i imatges. A més es prepararan
els dossiers corresponents en català i castellà per als socis assistents.
5. Medalla ADI. Agraïments.
S’acorda enviar un dossier d’agraïment als col·laboradors, i patrocinadors amb tota la
documentació publicada i els dossier de premsa i el cliping.
6. Premis Delta 2009. Agraïments, catàleg.
S’acora que el dossier per als col·laboradors i patrocinadors de la Medalla ADI s’enviï
també als dels Delta. Es comenta la possibilitat de portar l’exposició dels Delta a altres
espais. Vista la situació econòmica, es pensa en presentar “corners” dels guanyadors,
que seria més fàcil i econòmic. S’acorda desenvolupar la idea.
7. 50 anys, pressupost, gràfica i exposició Palau Robert.
S’acorda que en Mia sigui l’enllaç entre el FAD i el Palau Robert. Hi ha una reunió
planificada entre la Georgina Curto, en Mia i el Sr Clotes. Es tractarà de parlar de les
bases de col·laboració i forma de trobar patrocini per a l’exposició.
8. Precs i preguntes
Setrilleres Marquina
La Gisela informa que ha parlat amb Mobles 114. Vist que ja han enviat una carta a
Alessi, quedem a l’espera de la resposta. Sol·licitem còpia de la carta per als nostres
arxius. Es comenta també que en Marquina ha demanat al FAD poder presentar uns
llums en una exposició. S’acorda que segueixi el procés habitual a través d’espais.
Es parla de la dificultat de rebre subvencions de les institucions, les relacions amb el
Design Hub, nous processos de disseny.
Es presenta la candidatura de la Viviana Narotzky a la junta (que es va rebre en data i
forma segons els estatuts), s’acorda enviar-la a tots els socis el dilluns abans de
l’assemblea.
S’acorda organitzar un sopar de Nadal de la junta després de l’assemblea al restaurant
Carmelitas.
Sense cap altra tema a tractar, s’aixeca la sessió a les 17.00 hores. La propera junta
serà el dia 15 de gener a les 14.00 al FAD.

