
NOTA DE PREMSA EMBARGADA FINS 24 DE NOVEMBRE A LES 22.00 

Guanyadors dels Premis ADI 2020 
 
Empreses i dissenyadors com ara SEAT, Brafim, ADDIT·ION,  
BD Barcelona, GOFI, ACID o Nacar Design, guanyen el Delta d’Or, el  
reconeixement més important dels Premis Delta, en el marc dels Premis 
ADI 2020, organitzats per l’Associació de Disseny Industrial ADI-FAD.  
 
En la seva 40ª edició, els premis han visibilitzat els equips  
multidisciplinaris, el treball realitzat per equips de disseny interns a les 
empreses fabricants, així  com el disseny de productes d’alt valor tecno-
lògic, ergonòmic o personalitzables, gràcies a l’ús de tecnologies com la 
impressió 3D o el disseny generatiu mitjançant IA. 
 

Barcelona, 24 de novembre de 2020. Avui al vespre s’han entregat 
els Premis ADI 2020 organitzats per l’Associació de Disseny Indus-
trial ADI-FAD. Uns guardons que aglutinen els principals reconeixe-
ments en l’àmbit del disseny de producte a l’Estat: Els Premis Delta, 
per a professionals i empreses de disseny industrial, atorgats des de 
1961; les Medalles ADI, per a estudiants de disseny de producte, 
atorgats des de 1976, en col·laboració amb la Fundació Banc Saba-
dell; i els Premis ADI Cultura, per aquells projectes que fomentin i 
posin de valor la cultura del disseny, incloent-hi un premi a la trajectò-
ria que reconeix la labor de professionals i entitats de l’àmbit del dis-
seny. 

Salvi Plaja, president de l’associació ADI-FAD, destaca la importància 
del reconeixement al paper jugat per la indústria i la necessitat urgent 
d’integrar encara més el disseny a les empreses. “El disseny és crític 
per a l’èxit de les empreses, per al futur de la nostra economia i per a 
la reindustrialització del país. El disseny pot salvar empreses a punt 
de tancar o rescatar l’economia d’un país a les portes de l’abisme”. 

A causa dels condicionants marcats per la pandèmia de la COVID-19 
i amb objectiu de complir les mesures de seguretat, enguany la ceri-
mònia s’ha celebrat en streaming i pot visualitzar-se al canal de You-
Tube de l’ADI-FAD. 

Tots els productes seleccionats en l’edició d’enguany dels Premis ADI 
formen part de l’ADI Book 2020, una nova publicació que substitueix 
el catàleg d’anteriors edicions, i que aquest any edita Experimenta. 
Els guanyadors dels premis passaran a integrar la col·lecció del “Mu-
seu del Disseny de Barcelona, i juntament amb la resta de seleccio-
nats, es mostraran en una futura exposició. 
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Premis Delta 2020 
El jurat integrat per l’italià Davide Groppi, dissenyador i editor, 
creador d’una personal i poètica narrativa en el món de la il·lu-
minació; Matali Crasset, dissenyadora industrial francesa, 
creadora d’escenografies, mobiliari, espais interiors i disseny 
gràfic; l’alemany Frank Zierenberg, director del premi interna-
cional iF Design Award; Marta Alonso, arquitecta i dissenyado-
ra, fundadora de Mayice Studio; i Vicenç Aguilera, exdirector 
del Clúster de la Indústria de l’Automoció, ha decidit atorgar 8 
Deltes d’Or, 16 Deltes de Plata i una Menció als següents pro-
jectes seleccionats: 

Mobilitat: 
Delta d’Or 
Projecte: CUPRA FORMENTOR 
Disseny: CUPRA DESIGN TEAM - Alejandro Mesonero-Romanos 
Empresa: SEAT 
 

 

Descripció: un vehicle caracteritzat pel seu marcat caràcter formal. 
El cap Formentor, situat a Mallorca, serveix d'inspiració al nou Cupra 
Formentor. 

El vehicle té, com a punts forts del seu disseny, la bellesa de les se-
ves proporcions, la força de les seves línies, el refinament de les se-
ves superfícies i el seu concepte del color. Les seves formes i pro-
porcions es caracteritzen per la tensió, que vam descobrir des de 
qualsevol angle: el llarg capó que acaba en una part davantera verti-
cal, la cabina poc profunda i fluïda o la imponent part posterior del 
vehicle. 



Els dissenyadors de Cupra juguen amb les superfícies, aparentment 
no controlades. Volums inesperats que apareixen o desapareixen 
segons les condicions de llum o des de l'angle en el qual observem la 
carrosseria. L'interior mostra la seva cura pels detalls i la perfecció. 

Comentari del jurat: per ser un gran repte, és el disseny llançadora 
d'una nova marca. Un disseny únic, complex i amb molt d'esforç al 
darrere que representa el treball in-house de centenars de dissenya-
dors invisibles que volem reconèixer. 

Delta de Plata 
Projecte: OOHBIKE 
Disseny: ÀNIMA Barcelona 
Empresa: OOHBIKE 
 

 
 
Descripció: OOHBIKE és una innovadora bicicleta elèctrica que pre-
senta una roda davantera "hubless" (sense radis). Això permet utilit-
zar l'espai interior de la roda per a diverses solucions enginyoses 
com: emmagatzematge i transport de paquets, usos publicitaris i il·-
luminació nocturna. El quadre realitzat mitjançant impressió 3D i la 
utilització de materials reciclats, així com una estètica refinada i ele-
gant, la fan innovadora per dins i per fora. A més, treballa el confort 
adequant-se a la conducció de la persona amb múltiples maneres de 
conducció i permet connectar el telèfon intel·ligent com a mitjà de 
gestió dels trajectes. 

Comentari del jurat: per ser una bicicleta innovadora, es valora po-
sitivament la màxima varietat de bicicletes al mercat per donar accés 
a tota mena de consumidors a l'ús d'aquest mitjà de transport, tan 
necessari per al medi ambient. D'altra banda, és una proposta extre-
madament estètica, amb una alta complexitat i elevat cost en el sis-
tema de frens, sense beneficis funcionals i amb dubtes sobre el bon 
funcionament amb impactes i pols. 



Delta de Plata 
Projecte: PURSANG E-Track 
Disseny: Jim Palau-Ribes Roger 
Empresa: PURSANG Motorcycles 
 

 
 
Descripció: la Pursang E-Track és una moto 100% elèctrica, el re-
naixement d'una moto de motocròs amb unes característiques ex-
cepcionals que ràpidament es va convertir en un mite en 1967, adap-
tada a les noves tecnologies i amb un motor elèctric. 
Comentario del jurat: per ser un disseny clàssic que et fa sentir com 
a casa, i amb l'avantatge que a l'ésser elèctrica redueix la seva pet-
jada ecològica. 

Equipament exterior: 
 
Delta d’Or 
Projecte: Garbet 
Disseny: emiliana design studio — Emili Padrós & Ana Mir  
Empresa: Cerámica Ferrés 

 



Descripció: peça modular de ceràmica que permet crear múltiples 
configuracions de gelosies amb suggerents jocs de llums i ombres, 
tant en espais exteriors com interiors. La versatilitat de la peça, al 
costat del seu sistema d'acoblament simple, facilita la construcció 
d'aquest tipus de divisòries que fins i tot poden ser auto-portants en 
l'espai. Dissenyada originalment i ad hoc per a l'exposició 'Inspired in 
Barcelona: Mediterranean Design', Fuori Salone Milà 2019, Garbet es 
pot realitzar en una extensa gamma de colors a partir de les pròpies 
argiles i dels òxids aplicats mitjançant la tècnica del vidriat o esmaltat. 

Es fabrica amb argiles autòctones de la Bisbal (Girona), una zona 
d'alta tradició ceràmica, on Ceràmica Ferrés combina la innovació i el 
disseny contemporani amb l'ús de tècniques artesanals. La compan-
yia utilitza les argiles locals i combina l'ús de tècniques artesanals 
amb la innovació i el disseny contemporani. 

Comentari del jurat: per ser una peça diferent i nova dins de la tra-
dició ceràmica mediterrània. La modularitat de la gelosia ofereix llum i 
ombra creant espais poètics i interessants. 

Delta de Plata 
Projecte: Kodolé 
Disseny: ESPINÀS I TARRASÓ - OLGA TARRASÓ CLIMENT (arqui-
tecta) & JULIÀ ESPINÀS CASAS (dissenyador). 
Empresa: Breincosmart 
 

 
 
Descripció: el Kodolé és una llamborda que incorpora un taló inferior 
continu. Aquest taló aconsegueix un sistema de pavimentació que 
permet l'obtenció d'una junta entre peces, de dimensió suficient per 
acollir un material drenant sense la utilització d'una peça complemen-
tària (separadors). 



Aquest sistema aporta dos beneficis: 

1 / Configurar una sèrie d'espais lliures entre les bases de les peces, 
que són adequades per afavorir la filtració d'aigua de superfície i 
crear un paviment drenant. 

2 / Permet la distribució de les càrregues a través de les llambordes 
veïnes. 

A més, el contorn trapezoïdal corbat del Kodolé fa possible, amb una 
disposició aleatòria, adaptar el paviment a contorns irregulars sense 
necessitat de tallar peces. En termes de sostenibilitat, el Kodolé és 
un sistema de pavimentació reutilitzable, reciclable i reciclat que in-
corpora la propietat fotocatalítica descontaminant que redueix els 
NOx de l'atmosfera. 

Comentari del jurat: per ser un disseny amb missió ecològica, l'ai-
gua pot córrer a través del paviment, també poden créixer les plantes 
i el sistema permet diferents composicions. La idea és crear superfí-
cies discontínues a les nostres ciutats, que deixen aparèixer la natu-
ralesa difuminant i desbancant el gris del formigó continu. 

Delta de Plata 
Projecte: Satellite 
Disseny: Gerard Arqué & Martín Caneda 
Empresa: Escofet 1886 

 
 
Descripció: Satellite encarna un concepte fronterer entre element 
paisatgístic i mobiliari urbà, que aprofita les capacitats del formigó 
UHPC per crear una plataforma de seient que es fa servir com una 
chaise-longue individual o compartida. El seu disseny formal d'estil 
contemporani i línies amables genera una pell envoltant que es trans-
forma en un sofisticat i ergonòmic suport. 



De caràcter híbrid i intel·ligent, Satellite és un element creador de 
llocs singulars que exemplifica la importància de crear un llaç emo-
cional entre producte i usuari fomentant els processos d'interacció 
entre les persones. Incorpora una nova forma d'ús i d'ocupació de 
l'espai urbà substituint les rígides linealitats de tipologies tradicionals 
per una alternativa més flexible, que propicia les relacions socials en 
diferents contextos com parcs, passejos marítims o miradors. 

Comentari del jurat: per ser una nova manera de seure col·lectiva-
ment, de forma orgànica i informal en l'espai públic. 

Equipament interior: 
Delta d’Or 
Projecte: Butaca Grasso 
Disseny: Stephen Burks 
Empresa: BD Barcelona Design 

 

Descripció: una butaca que persegueix el confort i convida a  
seure-hi. L'entapissat de pell desborda sobre l'estructura de ferro  
que es queda nua per contrastar amb el tacte luxós de la pell. 
L'estructura i els entapissats estan disponibles en diversos colors. 
El tamboret destaca per la seva tou coixí encaixat en l'estructura me-
tàl·lica. 

"Grasso no és gros. És més que gros. És desbordant.”  
Així és com resumeix Stephen Burks la seva nova col·lecció. 

Comentari del jurat: per una narrativa interessant en tot el producte, 
des del nom de la peça fins a la relació amb la resolució formal. Con-
fortable i amb bons acabats que ens recorda als dissenys de Lina Bo 
Bardi o Joe Colombo. Es veuen poques costures, s'entén molt bé la 
peça, és un disseny icònic i còmode. 



Delta de Plata 
Projecte: IN 
Disseny: Gastón Gil i Zulema Josa 
Empresa: Hoioh Design 

 

Descripció: IN és una família formada per 2 parelles d'objectes nas-
cuts de la idea de trobada. Cada parella es compon d'elements idèn-
tics en nombre, forma i dimensió. El subtil desplaçament dels com-
ponents d'un permet complementar-se amb l'altre. La unitat que for-
men conté un espai intern per a una nova parella més petita. IN és un 
objecte multifuncional. Concebut com un conjunt de tamborets, la 
seva morfologia promou el joc i la interacció, podent ser utilitzat com 
a taula auxiliar, lluminària, objecte contenidor... o simplement com a 
element decoratiu. 

IN està produït localment (Girona) utilitzant un tauler contralaminat de 
bedoll mitjançant un procés de producció que combina tecnologia 
CNC i acabat manual. El producte ha estat desenvolupat a manera 
de flat-pack amb peces auto-acoblables. S'optimitzen, així, els costos 
de producció, es facilita l'enviament i s'involucra a l'usuari en el seu 
muntatge, permetent una apreciació total dels components i fomen-
tant la seva naturalesa lúdica. 

Comentari del jurat: per ser una nova tipologia o nova manera de 
fer un tamboret, ben realitzada i amb diversitat d'usos. Part del con-
cepte de trobada, una idea simple però amb gran esforç constructiu. 



Delta de Plata 
Projecte: Prestatgeria FLAP 
Disseny: Pepe Andreu 
Empresa: DAE 

 

Descripció: la prestatgeria Flap va ser dissenyada per solucionar 
problemes d'espai, emmagatzematge i conservació de llibres. 

Donada la seva configuració per prestatges independents orientats a 
esquerra i dreta, fa possible l'emmagatzematge de llibres també de 
grans dimensions en un moble amb profunditat total de 17 cm. La 
disposició de les diferents lames verticals fa de la prestatgeria un cos 
que estableix un diàleg harmònic amb l'entorn a partir de la llum que 
incideix frontal o tangencial produint llums, ombres i variacions cro-
màtiques molt suggerents. 

Es construeix superposant mòduls horitzontals; això permet ajustar-la 
a les dimensions de l'habitació i paret en la qual estigui col·locada. 
També és un moble adequat per col·locar en passadissos o espais 
estrets. 

Els llibres poden col·locar-se de forma oculta o mostrant el llom, això 
fa que encara Flap estigui buida, sense llibres, estèticament mantin-
gui una presència i creï una atmosfera càlida i decorativa. 

Comentari del jurat: per innovar en la manera de guardar els llibres 
en poc espai, mostrant la coberta i no només el llom. 



Il·luminació: 
 
Delta d’Or 
Projecte: Fa Mini 
Disseny: Goula / Figuera Studio - Pablo Figuera & Álvaro Goula 
Empresa: GOFI 
 

 

Descripció: una lluminària sorprenentment senzilla: una base i una 
vareta d'acer, un focus, un imant i un anell de goma. El producte es 
va realitzar en dues mesures diferents i permetia il·luminar desenes 
de quadres des de diferents posicions, passant totalment desaperce-
but. Dos anys més tard, els dissenyadors van començar a produir la 
versió comercial de la lluminària sota el nom de Fa, a través de la 
seva pròpia editora GOFI. Més gran, amb un sistema magnètic millo-
rat i disponible en una varietat de colors i acabats, la nova Fa resultar 
ser increïblement versàtil. Pot funcionar com a llum de lectura, focus, 
llum ambiental o fins i tot com llum de capçalera. El seu nom és cla-
rament una al·lusió a la nota musical Fa, com a homenatge al lloc per 
al qual va ser dissenyat originalment, el Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona. 

Comentari del jurat: pel seu aspecte old fashion, que et transporta a 
l'imaginari de l'arquetip de lluminària. Destaca el sistema per pujar i 
baixar, fàcil d'usar i amb un gest amable. 



Delta de Plata 
Projecte: Bolita 
Disseny: kaschkasch - Florian Kallus & Sebastian Schneider 
Empresa: Marset 

 

Descripció: en una era tan digital com l'actual en què es compra a 
cop de clic i es llegeix lliscant el dit, de vegades es troba a faltar una 
cosa tan humana com el tacte -amb tota la seva intenció-. La nova 
llum Bolita convida a tocar la llum per modular-la. 

La seva estructura és tan senzilla com màgica: una superfície rodona 
que allotja un led situat en el seu eix central i una bola de vidre su-
perposada que al desplaçar produeix, de manera constant, l'efecte 
d'un eclipsi. Al moure la Bolita atenuem o augmentem la llum i aquest 
joc captiva pel seu bonic efecte visual. 

Bolita busca que l'usuari interactuï amb ella. La idea del estudi Kas-
chkasch era dissenyar una lluminària en la qual el procés de dimerit-
zar la llum fos de forma mecànica i no electrònica. 

Un disseny tecnològicament innovador que reivindica el sentit del tac-
te. 

Comentari del jurat: per aportar una experiència d'usuari i interacció 
amb la llum a través de l'objecte, amb el sistema innovador de light 
dimming tàctil. Una lluminària que convida a tocar la llum per modu-
lar-la al gust. 

 



Delta de Plata 
Projecte: Làmina 
Disseny: Antoni Arola 
Empresa: Santa&Cole 

 

Descripció: en tots els seus formats, Làmina defensa les bondats de 
la llum reflectida utilitzant formes senzilles i evidents que res ama-
guen i tot mostren. L'elegància del seu arc és visible per als ulls dis-
trets, aviat complaguts per la seva placidesa lumínica. Una reflexió 
lluminosa defensada ja en 1907 per Mariano Fortuny Madrazo amb el 
seu cèlebre llum homònim, encara avui vigent, 

Sola o en repetició, de menor o major grandària, Antoni Arola ens 
emociona amb aquesta combinació de puresa formal i virtut funcio-
nal. 

Comentari del jurat: per la seva voluntat de crear espais amb llum 
càlida, reforçat amb l'efecte de llum indirecta. Un disseny atemporal i 
lleuger, amb línies netes i simples 

Menció Delta 
Projecte: Baldufa Light 
Disseny: ÀNIMA Barcelona - Diego Quiroga 
Empresa: ARTIKA 

 



Descripció: Baldufa light és una original làmpada d'ambient amb 
forma de baldufa de fusta natural. No està concebuda per a usar com 
baldufa encara que pot ser emprada com a tal. La seva forma subtil i 
elegant inspira moviment tot i estar quieta sobre una taula de llar, res-
taurant o terrassa. 

Baldufa dirigeix la majoria del seu feix de llum en angle cap avall per 
la qual cosa funciona perfectament com a llum ambiental banyant la 
taula, el prestatge o suport sobre el qual es troba. El seu angle greu 
fa que si roda ho faci en un espai molt reduït pel que genera llum di-
nàmica sense necessitat d'espai per a girar. A més, té l'opció d'una 
base que l'exposa opcionalment en vertical. És de tecnologia LED i 
recarregable, al no necessitar estar connectada, és ideal per portar-la 
per diferents ambients. La fusta és natural FSC d'origen sostenible i 
la pantalla en polímer reciclable. 

Comentari del jurat: per la idea de poder reposar la lluminària i 
crear llum ambient en angle, pel seu aspecte lúdic que inspira movi-
ment, i pel dispositiu compacte recarregable. 

Delta d’Opinió (atorgat pels socis d’ADI-FAD) 
Projecte: Circ 
Disseny: Nahtrang – Daniel Vila & Ester Pujol 
Empresa: Estiluz 

 

Descripció: Circ fa un pas endavant i transgredeix els límits de la 
seva tipologia per fusionar-se amb petits objectes quotidians. Les 
versions d'exterior estan fabricades a partir d'una resistent panta-
lla de polietilè, mentre que les d'interior incorporen vidre. El model 
més emblemàtic és la versió portàtil, amb una bateria de sis hores 
de durada, proveïda d'una còmoda càrrega per inducció. Apta per 
a ús interior i exterior, es basa en una semiesfera de llum càlida 
combinada amb dues estructures amb les que interactua a el límit 
de la tangència i l'equilibri visual. 



Complements i Eines: 
 
Delta d’Or 
Projecte: EX3 
Disseny: Nacar Design - Bern Donadeu (Creative Director) & Florian 
Schroeder (Industrial Design) 
Empresa: Crem International Spain 
 

 

Descripció: la cafetera EX3 està dissenyada per poder adaptar-se a 
qualsevol tipus de negoci de cafè, ja sigui una petita cafeteria o una 
gran cadena. Per a ells s'ha dissenyat de manera minuciosa i acura-
da, creant un concepte atractiu, compacte i versàtil, que compleix 
amb les demandes de personalització tant externes com tècniques. 

L'ergonomia i l'experiència de l'usuari també han estat clau en aquest 
projecte. Utilitzant mètodes "agile", s'ha treballat conjuntament amb 
l'equip intern de Crem per crear un mapa global de la indústria del 
cafè i les seves tendències, adquirint coneixement d'estils, entorns i 
trets propis d'aquest sector. 

Comentari del jurat: per ser un projecte complex, ben resolt, amb 
una perspectiva nova sobre la màquina de cafè. Línies clares, mini-
malistes, "revival of crafts", té una imatge de tornada a les línies clàs-
siques arquetípiques de la cafetera tradicional. 

 



Delta de Plata 
Projecte: Eslabón 
Disseny: Andrés Martínez Clemente 
Empresa: NOMON 

 

Descripció: rellotge inspirat en el disseny de joieria, on la vareta 
corbada sosté el plat de marbre o noguera natural dotant al producte 
d'una subtil lleugeresa. El seu refinat disseny es completa amb unes 
agulles de noguera i llautó que eleven la peça. 

Comentari del jurat: la percepció de el temps ha canviat en aquesta 
situació de confinament i el seu valor ha pres importància en les nos-
tres cases. El rellotge Baula és una peça formalment interessant i 
d'acabats molt fins que li confereixen una bona estètica. Alhora l'ob-
jecte convida a interactuar. 



Delta de Plata 
Projecte: Gama de limpieza BOB 
Disseny: Studio Inma Bermúdez 
Empresa: Sp. Berner 

 

Descripció: és nova gamma de neteja que es caracteritza per la 
seva estètica atemporal, dissenyada per adaptar-se a cada estil de 
decoració de la llar. El seu disseny és intuïtiu, honest i humil sense 
estridències, i els articles individuals encaixen perfectament entre si, 
de manera que quan s'agrupen, un pot emmagatzemar fàcilment, 
adaptant-se a espais reduïts. 

A més, està fet amb una mitjana d'entre el 50% i el 80% de material 
reciclat. El 40% de la matèria primera reciclada es processa en les 
pròpies instal·lacions. El producte està dissenyat aprofitant al màxim 
les dimensions del palet per minimitzar el volum en el transport, i així 
reduir els costos i l'impacte ambiental. Tota la línia és ergonòmica. 

Comentari del jurat: per ser un producte molt integrat en la cultura 
material de país. De línies clares, fàcil de netejar, sostenible i per 
evocar a la senzillesa i a la bona usabilitat quotidiana. Innova en les 
línies dels objectes de la llar, un àmbit amb poques propostes de va-
lor. 



Disseny pel cos: 
 
Delta d’Or 
Projecte: AI Snowboard Binding 
Disseny: ADDIT·ION 
Empresa: ADDIT·ION & Nidecker 
 

 

Descripció: la primera fixació snowboard amb impressió 3D i dis-
senyada completament per Intel·ligència Artificial, fabricada pels dis-
senyadors especialistes en Intel·ligència Artificial Addit · ION. Han 
creat una fixació sensible, optimitzada al gir, amb la màxima duresa 
però amb la mínima massa. Per fer això, Addit · ION va portar el seu 
domini d'AI al disseny i la impressió 3D. 

Comentari del jurat: per ser un objecte d'alta personalització i dis-
senyat per una intel·ligència artificial amb impressió 3D, ajuda a có-
rrer més, és flexible, facilita el gir, és ergonòmic i lleuger. 



Delta de Plata 
Projecte: Closca Bottle 
Disseny: Juan Sanz & Perrin Metzger 
Empresa:  Closca Design 

 

Descripció: Closca Bottle és una icona de la lluita contra el plàstic 
d'un sol ús que permet identificar-te en front dels altres, generar 
consciència i fer-ho d'una forma elegant. La seva solapa de silicona 
es subjecta a la teva motxilla,  bossa, maleta o quadre de la teva bi-
cicleta. 

Gràcies a la Closca Water App i al Xip NFC integrat a la Closca 
Bottle, pots trobar la font més propera i obtenir recompenses per om-
plir la teva ampolla sense utilitzar plàstics d'un sol ús. 

La seva doble obertura facilita la neteja de l'interior de l'ampolla. El 
vidre a l'borosilicat de el cos de l'ampolla, a més de proporcionar gran 
resistència, no afegeix sabor ni olor de l'aigua. 

Closca Bottle disposa d'accessoris com l’infusor per dur-te o preparar 
aigües saboritzades. A més, es poden adquirir taps d'altres colors per 
personalitzar la teva ampolla. 

Comentari del jurat: per formar part d'una família d'objectes quoti-
dians portàtils. Una ampolla que s'acobla a diferents suports, pensa-
da en un material amable per beure aigua: el vidre. Té un look high-
tech i el concepte de l'aplicació d'aigua gratuïta geolocalitza les fonts 
en tot el món. 



Delta de Plata 
Projecte: INFINIT DENIM 
Disseny: BACK TO ECO 
Empresa: INFINIT DENIM 

 

Descripció: INFINIT DENIM és una marca barcelonina que treballa 
amb una visió circular, incorporant fibres reciclades en totes les se-
ves peces. La confecció dels seus productes és local i ètica. 

Un 50% dels productes que s'ofereixen estan fets amb fils i teixits 
INFINIT DENIM, un material autoproduït per Back To Eco i que conté 
sempre entre un 20 i un 30% de denim post-consum combinat amb 
altres fibres reciclades i / o ecològiques. 

La resta de materials de la col·lecció són fibres que busquen la sos-
tenibilitat, ja sigui per ser ecològiques i haver utilitzat els mínims trac-
taments químics o per ser reciclades i haver requerit mínims con-
sums d'aigua i CO2 per a la seva producció. 

Comentari del jurat: per ser més que un producte. És un procés que 
explota un nou material eco-reciclat que autoprodueixen com Back To 
Eco, un fil per crear nous teixits per a productes i interiors. El procés 
és molt important en els nous materials, per això han creat un siste-
ma d'industrialització en massa basat en l'economia circular. 



Dispositius digitals: 
 
Delta d’Or 
Projecte: Metalquimia Signature 
Disseny: ACID (Andreu Carulla Industrial Design) 
Empresa: Metalquimia 
 

 
 
Descripció: família de màquines creades per a la indústria càrnica, 
que integren una injectora d'esprai, una màquina de massatge i una 
embotidora contínua. 
Fabricades al 100% en acer inoxidable, a causa de la necessitat de 
pulcritud absoluta, el seu disseny ha portat a decisions com la de 
substituir les manetes tradicionals per simples ranures, així com 

eliminar els plànols inclinats per evitar el risc de possibles contami-
nacions. 

L'aplicació de la marca s'ha dut a terme sota el mateix criteri de pul-
critud. El logotip apareix gràcies a un tractament sobre el mateix acer 
inoxidable, evitant així la utilització de materials superflus o superfí-
cies irregulars, on seria possible l'acumulació de bactèries. 
 
Comentari del jurat: per ser una maquinària industrial atractiva estè-
ticament, equilibrada en volums i ben resolta. La maquinària del sec-
tor carni, tan important a Catalunya i tantes altres regions, és un tipus 
de producte complex i difícil de valorar però, en aquest cas, l'harmo-
nia de les peces i globalitat de la família destaquen gràcies al valor 
del disseny. 



Delta de Plata 
Projecte: DynamicSpeaker 
Disseny: Arthur Holm 
Empresa: Albiral Display Solutions  

 

Descripció: DynamicSpeaker és un altaveu motoritzat especialment 
dissenyat per a la seva instal·lació en mobiliari, de manera que resul-
ta visible, audible i accessible tan sols quan es necessita. 

Consta d'un sistema motoritzat que permet ocultar l'altaveu mitja-
nçant un mecanisme elèctric que realitza un primer moviment de ro-
tació seguit d'un altre d'ocultació. Aquest sistema motoritzat pot acti-
var mitjançant la pulsació d'un sensor tàctil o bé a través d'una app 
sense fils desenvolupada per a tal propòsit (AHlink). 

L'altaveu actiu proporciona una gran qualitat acústica; disposa d'un 
difusor omnidireccional de 360 graus, un sistema de doble amplifica-
ció de 36 W mitjançant tecnologia DSP integrada i entrada d'àudio 
equilibrada. 

Facilita l'optimització de l'espai i una difusió natural del so optimitzant 
l'acústica de qualsevol tipus d'ambient, limita la pol·lució de l'àudio i 
la seva instal·lació és neta i senzilla requerint mínims consums d'ai-
gua i CO2 per a la seva producció. 

Comentari del jurat: per ser un producte innovador en l'àmbit de la 
tecnologia de reproducció de so. Un objecte que aporta noves possi-
bilitats de configuració, perquè es pot amagar en un moble o en una 
paret. 



Delta de Plata 
Projecte: Router Mesh 
Disseny: BQ Engineering Design Team 
Empresa: BQ Engineering 

 

Descripció: en un escenari en el qual les llars estan cada vegada 
més connectats i les smart homes són ja una realitat, aquest router 
és una solució premium que compleix els requisits més demanats per 
les operadores: fiabilitat, seguretat, facilitat d'ús i una connexió ràpida 
i de qualitat. 

Consisteix en un sistema de routers de triple banda on el principal i 
els nodes es connecten formant una xarxa sense fils mallada que 
assegura una xarxa Wi-Fi uniforme i estable en totes les habitacions 
de la casa, sense perdre el senyal o patir talls pels salts entre ban-
des. 

Amb un disseny atemporal, suposa un abans i un després en l'equi-
pament que les operadores posen a disposició de les llars tant a ni-
vell de prestacions com estètic. La qualitat dels components i la seva 
acurada construcció converteixen un producte tradicionalment injuriat 
per la indústria en un exhibible. 

Comentari del jurat: per ser un objecte entre el necessari, l’escultò-
ric i el tecnològic. Per combinar una tecnologia innovadora amb una 
bona estètica. El router sol ser un producte que s'amaga a casa i en 
aquest cas la intenció és just l'oposada. El Router Mesh és un òptim 
exemple de com la tecnologia necessita d'el disseny. 



Packaging 
 
Delta d’Or 
Projecte: Scudopack 
Disseny: Estudi Brafim - Enric & Jordi Fiestas 
Empresa: Brafim Mecplast 
 

 
 
 
Descripció: un sistema d'embalatge fabricat amb tecnologia 3D en 
cartró 100% reciclable, que s'adapta per a la protecció de qualsevol 
producte. Es caracteritza per la seva alta resistència, l'absorció de tot 
tipus d'impactes, el seu competitiu cost més econòmic que les escu-
mes d'alta densitat i per ser totalment reciclable. És resistent, ecolò-
gic i econòmic. 
Els sistemes de protecció de Scudo s'empren per protegir mobles, 
finestres, marbres, portes. També per a la protecció de productes 
electrònics de tots els tipus, radiadors, panells fotovoltaics, etc. Dis-
senyat per adaptar-se a diferents gruixos, gràcies a el sistema de tall 
previ, adaptant còmodament i fixant-se sense cap tipus de cua. 
 
Comentari del jurat: per donar suport a un món més verd, un dis-
seny simple, fàcil d'usar, adaptable a qualsevol objecte, ecològic i 
econòmic. L'ús de cartró i el seu disseny redueix la quantitat de ma-
terial utilitzat. 



Delta de Plata 
Projecte: ed'o DELUXE 
Disseny: Selective Export Design Team 
Empresa: Selective Export 

 
 
Descripció: ampolles amb forma ergonòmica d’ona que ens trans-
porten a la Mediterrània. Són totalment opaques per preservar la 
qualitat del producte. Un oli més aromàtic i un altre més fort i lleuge-
rament picant: junts recorden el yin-yang i simbolitzen l'equilibri per-
fecte per a qualsevol recepta. Edició especial per fer maridatge amb 
oli d'oliva verge extra. 

Comentari del jurat: per ser, no només una solució estètica, en ter-
mes de disseny i funcionalitat, sinó també una ampolla amb una for-
ma que proporciona una correcta usabilitat 



Delta de Plata 
Projecte: LatCub® 
Disseny: Damm & Alzamora Packaging 
Empresa: Damm 

 

Descripció: nou format d'agrupació de llaunes LatCub®, desenvolu-
pat per Alzamora i implementat per Estrella Damm. Un sistema que 
permet agrupar les llaunes amb un embalatge de cartró 100% biode-
gradable, fabricat amb 100% fibres naturals provinents d'arbres ges-
tionats de manera sostenible i responsable que compten amb el se-
gell FSC i l'eliminació de les anelles de plàstic utilitzades anterior-
ment. 

La implantació del nou sistema d'embalatge de packs de llaunes su-
posa un gran avanç en el compromís d'Estrella Damm amb el medi 
ambient i la seva protecció. 

S'aplicarà a la totalitat de la producció de llaunes de la companyia, 
permetent l'eliminació del 100% de les anelles de plàstic utilitzades 
per a l'agrupació de llaunes de totes les marques de Damm. Aquest 
fet suposaria la reducció de més de 260 tones de plàstic a l'any, 
l'equivalent a gairebé 89 milions d'unitats d'anelles de plàstic. 

Comentari del jurat: per ser una gran marca que produeix en massa 
i genera gran impacte, que aporta una solució eco-friendly i respon-
sable en el mercat. És una bona notícia per canviar alguna cosa al 
món, i esperem que serveixi d'exemple per a altres empreses del 
sector. 



Premi Delta a la Trajectòria: 
 
CENTRE DE DISSENY SEAT 
Departament que integren prop d'un centenar de professionals enca-
rregats de conceptualitzar i desenvolupar els nous vehicles de l'em-
presa. Empresa: SEAT 

La junta de l’ADI-FAD ha decidit concedir el Premi Delta Trajectòria al 
Centre de Disseny de SEAT, el departament que integren prop d’un 
centenar de professionals encarregats de conceptualitzar i desenvo-
lupar els nous vehicles de l’empresa. 

Un equip multidisciplinari que al llarg dels anys ha sabut gestionar 
amb professionalitat i excel·lència aquells aspectes tècnics i emocio-
nals que intervenen en la definició dels seus productes, contribuint 
així a la construcció d’una identitat sòlida i reconeixible en el seu sec-
tor. 

Aspectes tècnics, vinculats a les oportunitats que l’avanç imparable 
de la tecnologia ofereix per a l’articulació de nous dissenys, associats 
també a les complexes normatives que regulen aquest àmbit i que 
esdevenen, juntament amb els aspectes emocionals, les eines indis-
pensables a través de les quals el Centre de Disseny ha aconseguit 
connectar amb llurs usuaris. Fidelitzant a diverses generacions de 
clients i consolidant, amb el pas dels anys, nous mercats. 

 

 

 



La resta de projectes seleccionats rebran directament al Delta de 
Bronze i s'inclouran en l'ADI Book 2020. 



Premis Medalles ADI 2020 
La 28ª edició de les  Medalles ADI s’enfoquen a joves dissenyadors, 
amb un Projecte Final que hagi estat aprovat entre 2018 i l’actual 
convocatòria. D’un total de 12 projectes seleccionats, i amb la col·-
laboració de Fundació Banc Sabadell, el jurat composat por Alexis 
Georgacopoulos, Eva Prego, Marcelo Ghio, Mireia Mesalles i Rita 
Barata ha valorat entregar els següents premis: 

Medalla ADI d’Or 
Projecte: Entre redes 
Disseny: Amalia Puga Cividanes 
Escola: Elisava, Escola Universitària de Barcelona de Disseny i En-
ginyeria 
Tutor: Salvador Fàbregas 
 

 
 
Descripció: Entre redes té un lloc: A Guarda, un poble pesquer ga-
llec que posseeix una gran riquesa cultural i històrica. Especialment, 
destaca la confecció i reparació de xarxes de pesca, duta a terme 
durant tota la història per col·lectius de dones conegudes com redei-
ras. La seva tasca, fonamental per a l'economia i desenvolupament 
de la vila, avui dia pateix risc d'extinció per la falta de relleu genera-
cional. Per deixar un ofici amb futur per a les noves generacions, les 
redeiras són conscients que han d'innovar i diversificar la seva arte-
sania, encara que sempre mantenint la identitat i origen del seu ofici. 



Comentari del jurat: per ser un projecte que barreja la vessant so-
cial i mediambiental, amb un alt component emocional que reactiva 
una artesania tradicional i serveix per donar una segona vida a un 
material sense ús. El producte resultant, dissenyat amb materials re-
ciclats de les restes de cordes i fils de les xarxes de pescar i teixit per 
dones, és una peça que pot evolucionar per millorar en els següents 
aspectes: apilabilitat i transport, hores de fabricació dedicades per 
peça, proveïdors de l'estructura d'acer, PVP final 

Medalla ADI de Plata 
Projecte: Dröp, tractament no invasiu per a la diabetis tipus 1 
Disseny: Paula Terra Bosch 
Escola: EINA, Centre Universitari de Disseny i Art 
Tutors: Jordi Esteve i Oriol Ventura 

 
 
Descripció: Drop és una solució mèdica formada per tres dispositius 
(wearable, app i ploma d'insulina) que gestiona i simplifica el tracta-
ment de la diabetis de forma senzilla, agradable i propera a l'usuari. 
El sistema ofereix un flux continu d'informació entre dispositius, i 
permet reduir i optimitzar els procediments i els aparells necessaris 
per seguir un tractament adequat. DROP ofereix una millor experièn-
cia de l'usuari a través de 4 àrees: 

1. Interacció senzilla i dades fàcilment interpretables 
2. Monitorització de glucosa i administració d'insulina a través de sis-
temes no invasius 
3. Reducció dels aparells necessaris per seguir el tractament 
4. Vincle, connexió i comunicació entre usuaris. 

Comentari del jurat: per aportar, amb un conjunt de productes, 
una proposta que mitjançant el disseny i la tecnologia permeten gestionar 
i simplificar el tractament de la diabetis de forma senzilla, agradable 
i propera a l'usuari. Aconseguint així millorar l'experiència d'usuari al 
que se sotmeten milers de persones diàriament. 



Medalla ADI de Bronze 
Projecte: ALBA 
Disseny: Nil Peguero Martínez 
Escola: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú 
Tutor: José María Ibáñez García 
 

 
 
Descripció: Alba proposa un concepte de dualitat cap als seus usuaris. 
Aspira a ajudar els més petits a superar la por a la foscor, 
mitjançant l'aprenentatge en il·luminació i electrònica. A més, vol 
transformar els pares en usuaris del producte, i allunyar-los del seu actual 
paper de compradors. Ofereix 6 modes de llum, preinstal, l'objectiu 
és donar a l'usuari la capacitat de personalitzar la llum segons el seu estat de 
ànim o gustos. 
 
Comentari del jurat: per ser una lluminària que va més enllà d'un 
mer objecte, investiga la llum com a generador de sensacions. Dis-
seny coherent que integra tecnologia i innovació. 



Medalla ADI Opinió (atorgada pels socis d’ADI-
FAD) 
Projecte: TMB Light 
Disseny: Manu González 
Escola: EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona 
Tutor: Oriol Ventura & Jordi Esteve Pastor 

 

Descripció: TMBLight és un dispositiu lumínic RGB 
suspès del sostre de les estacions de metro, 
desenvolupat per millorar l'experiència dels usuaris. 
És un sistema senyalètic generat a partir d'una lluminària 
instal·lada al llarg de l'andana, que mostra la quantitat de gent 
que es troba en cada un dels vagons. D'aquesta manera, 
les persones situades a l'andana poden identificar les zones 
amb major i menor ocupació en cada vagó i distribuir-se en 
funció d'aquesta informació abans que arribi el metro. 



Premis ADI Cultura 2020 
En la seva 3ª edició, el premi ADI Cultura té com a objectiu promoure 
el reconeixement públic d'aquells projectes que ajudin al foment i a 
l'actualització social i conceptual de el disseny de producte, o servei-
xin per incentivar el diàleg, les idees i l'activitat de la disciplina. 
 
Els Premis ADI Cultura compten amb dues categories. En la catego-
ria de Projecte es premia aquell realitzat en els últims tres anys, 
mentre que a la de Trajectòria, es ret homenatge a les persones o 
entitats que, per la seva tasca al llarg dels anys, la seva obra i la 
seva influència en el món de el disseny han contribuït a l'evolució de 
la disciplina i la seva integració en la societat. 
 
El jurat està format per Ariadna Parreu, Eva Serrats, Guim Espelt, 
Guillem Celada, Marta R. Bosch i Martí Guixé. 

Premi ADI Cultura Projecte 
Projecte: Understanding L'Hospitalet 
Responsables: Understanding Design - Diego Ramos / Saúl Baeza 

 
Descripció: Understanding Design, té l'objectiu de potenciar la cultu-
ra de el disseny contemporani i d'avantguarda. En la seva vocació 
per investigar i compartir noves metodologies de disseny i processos 
creatius de dissenyadors, en aquesta ocasió posa el focus en un dels 
nuclis creatius emergents més interessants de Catalunya: l'Hospitalet 
de Llobregat. Mitjançant el projecte Districte Cultural, la ciutat promou 
la dinamització cultural donant suport a projectes ideats i produïts 
localment. L'exposició Understanding l'Hospitalet va presentar una 
mostra representativa del nucli creatiu de la ciutat, una selecció de 
peces concebudes per dissenyadors i artistes amb seu a l'Hospitalet. 



La selecció va incloure peces dels estudis, artistes i dissenyadors: 
DOES Work (Saül Baeza), Elia Bagó, Elsa Casanova, Ignacio Ezcu-
rra, Joan Ezcurra, Cristian Herrera Dalmau, Max Milà, Josep Novell, 
Maria Pratts, Clara Romain, Lolo i Sosaku , Diego Tampanelli, Takk 
(Mireia Luzárraga i Alejandro Muiño) i Sara Torres. 
L'exposició va tenir lloc a l'Institut Cervantes de Milà, en el marc de la 
Milan Design Week (abril al 2019). 
 
Comentari del jurat: per ser una proposta sòlida i intrèpida, que par-
teix d'un context perifèric i aterra enmig de l’epicèntrica fira de Milà 
per exposar creacions ideades i produïdes a l'Hospitalet especial-
ment per a l'ocasió. El projecte posa al mapa una ciutat emergent, 
clau en el teixit industrial i creatiu local, però constantment eclipsada 
per Barcelona. També es destaca la intenció de posar en valor un 
tipus de disseny entrecreuat amb l'art, i uns processos creatius i d'in-
vestigació principalment experimentals. En resum, per l'ambició sana 
d'anar més enllà d'allò establert 

Menció ADI Cultura Projecte i Premi ADI Cultura 
Opinió 
Projecte: Urnes 1-O 
Responsables: Projecte col·laboratiu i anònim 

 

Descripció: “L'1 d’octubre de l’any 2017 va celebrar-se a Catalunya 
una consulta sobre la independència. Un referèndum que quedarà 
marcat en l’imaginari col·lectiu per la violència policial dels cossos i 
forces de seguretat de l’Estat, tractant d’impedir-ne la celebració, i 
per una urna de plàstic que es convertiria en símbol i instrument 
d’aquella jornada. 



Una urna fabricada per injecció de plàstic, més estable i resistent que 
les tradicionals urnes de metacrilat, emprades en les diferents esco-
meses electorals que s’havien celebrat a Espanya des de 1978. I dis-
senyada per a ser apilable; un factor que en facilitarà el transport i en 
garantirà l’èxit de la missió. 
 
Comentari del jurat: per ser un objecte que ha provocat reaccions, 
pensaments, sentiments i accions com cap altre en la història recent 

catalana. Una lectura despolititzada de l'objecte porta a destacar-se com a tal per tot 
el que hi ha darrere. És un objecte de producció massiva a què se li canvia la funció 
fruit d'una urgència, i que arriba als usuaris a través d'un nou i complex 
sistema de distribució col·lectiva. Pot portar a reflexionar sobre l'anonimat, sobre què entenem per 
un objecte, o sobre el sistema de el disseny i el seu futur. els fets 
de l'1 d'octubre de 2017 el van convertir en un objecte mediàtic que forma 
part de l'imaginari col·lectiu. 

Premi ADI Cultura Trajectòria 2020 

ESCOLA MASSANA CENTRE D’ART I DISSENY 

Un referent constant en l'ensenyament públic del disseny i les arts 
amb una perspectiva transdisciplinar i contemporània. L'any 1929, el 
FAD va contribuir a la posada en marxa d'una escola centrada en el 
dibuix, la pintura i el gravat, i al llarg de gairebé cent anys ha evolu-
cionat juntament amb la forma d'entendre l'artesania i integrant noves 
disciplines com el disseny industrial, d'interiors o gràfic. Avui dia, en 
les seves noves instal·lacions recentment estrenades, continuen ac-
tius els seus tallers, un tret diferencial que la fa una escola única al 
nostre país on es vehiculen la creació artística i de disseny. 

 

 



ADI Reconeix, emergència COVID-19 
Des de l'ADI-FAD, en ple confinament, vam voler conèixer 
de primera mà alguns dels projectes d'emergència 
desenvolupats per professionals de el disseny industrial i equips 
interdisciplinaris, en una activitat d'entrevistes en línia  
ADI Making Of...«Disseny d'emergència». Per donar-li tota la importància  
que es mereixen aquestes iniciatives vam creure necessari crear també 
la convocatòria ADI Reconeix, emergència COVID-19, amb l’objectiu de donar  
cabuda, difusió i reconeixement als projectes i 
productes que s'han posat en marxa per solucionar els 
múltiples desafiaments d'aquesta pandèmia. 

ADI Reconeix vol posar en valor més de 25 iniciatives 
sorgides durant la pandèmia. La coincidència amb 
el projecte de Museu de Disseny de Barcelona de crear 
una col·lecció que reculli també aquestes iniciatives ha propiciat 
un treball en col·laboració, de tal manera que els projectes formen part 
de l'exposició Emergència! Dissenys contra la 
COVID-19 (13 de novembre 2020 - 10 d'gener de 2021). 
 

    
Equipo 3DDF/ MOS, more on simplicity          RESPIRA / GPA INNOVA 



NOUS TROFEUS PER ALS PREMIS ADI 

Des dels seus inicis, el disseny de l'trofeu dels Premis Delta ha anat 
canviant en cada edició, encarregant a diferents dissenyadors que 
fan la seva pròpia interpretació de l'guardó i de el logotip dels premis. 
Aquest any, el disseny de l'trofeu Delta ha estat creat per Jordi Pla. 

 

D’altra banda, les Medalles ADI han estat dissenyades per Mireia 
Mesalles, guanyadora de l’edició 2018. 
 

   

Medalles d’Or, Plata i Bronze 



Finalment, l'artista Plàstic Guillermo Santomá ha fet la seva particu-
lar interpretació dels trofeus ADI Cultura treballant sobre eines reals 
que adquireixen un nou valor simbòlic 

  

  

ADI Book 

Tots els projectes seleccionats pels diferents jurats dels Premis ADI 
formaran part de l'ADI Book 2020, que enguany l'editarà Experimen-
ta i estarà disponible a través de la seva botiga en línia. 

L’ADI Book inicialment tenia entitat de catàleg, com a resum d'un 
compendi de peces seleccionades en cadascuna de les convocatò-
ries. No obstant això, aquest any el format evoluciona per convertir-
se en una publicació biennal de caràcter col·leccionable que servirà 
com a instrument de difusió i promoció del disseny, així com registre 
històric de referència per conèixer l'estat de el sector en un període 
determinat. Personalitats clau en el món del disseny actual a Espan-
ya com Pepa Bueno, Teresa Bastardes o André Ricard i Miguel Milá, 
col·laboren en aquest llibre aportant els seus coneixements sobre la 
disciplina i il·lustrant el panorama actual de el sector disseny 

 

 

La portada de l’ADI Book és personalitzable amb els adhesius dels guanyadors.

 


