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Arribats a la meitat del nostre mandat, 
us proposem fer una parada tècnica per 
mirar enrere i endavant. L’any passat 
us comentàvem en aquestes mateixes 
pàgines que havíem dedicat gran part 
del nostres esforços a l’anàlisi de la ins-
titució per encetar processos de millora 
dirigits a aconseguir un FAD més obert 
i eficient. Enguany es pot dir sense cap 
mena de dubtes que l’any 2015 ha estat 
l’any en què s’han començat a conso-
lidar, en alguns casos, i començar en 
altres, totes aquelles mesures que vàrem 
decidir que eren claus per a esdevenir 
una institució de referència, sanejada 
econòmicament i unida.

Algunes paraules clau defineixen la 
nostra línia d’actuació des de l’inici del 
nostre mandat al FAD, com són ober-
tura, transversalitat, internacionalitza-
ció, consens i eficiència. I han estat la 
nostra estratègia i guia en tots els fronts: 
organització interna, gestió econòmica i 
realització de projectes. 

Aquest 2015 hem consolidat les dinàmi-
ques de treball que vàrem iniciar l’any 
passat per tal d’aconseguir un doble 
objectiu: per una banda, actuar tots a 
una, FAD i associacions, en una mateixa 
direcció, i per l’altra, projectar transver-
salitat, perquè la transversalitat és 
inqüestionable en el món del disseny 
avui i el FAD compta amb un gran 
avantatge respecte a moltes altres ins-
titucions dedicades a la promoció del 
disseny: acull professionals de totes les 
disciplines del disseny.

Per treballar en aquesta línia hem conti-
nuat organitzant el treball en comissions 
transversals, en cadascuna de les quals 
participen membres de totes les asso-
ciacions. En aquest moment tenim en 
marxa les comissions de millora interna 
de Patrocini, Socis i Gestió, a més de la 
del FADfest com a projecte conjunt de 
tota la institució.

Per altra banda, em posat en marxa una 
enquesta al socis per conèixer de prime-
ra ma  la seva opinió  de cara a identifi-
car les millores necessàries, tan des de la 
perspectiva estratègica com operativa.

Però si hi ha un projecte que mereix 
un punt apart és precisament aquest, 
el FADfest. Des que es va iniciar, l’any 
2011, s’ha convertit en el gran projecte 
anual del FAD, un esdeveniment que 
implica un treball conjunt de totes les 
associacions. L’any 2015, a banda de 
l’organització dels diferents premis i de 
la gran exposició amb les obres finalistes 
i guanyadores d’aquests, s’ha començat 
una nova línia de treball totalment trans-
versal i alhora temàtica, una segona pota 
del FADfest dirigida a una apertura en 
els públics de l’entitat. La crítica d’art i 
comissària Rosa Pera ha estat l’encarre-
gada el 2015 d’escollir el tema, que ha 
anomenat Fora de lloc, i que ha permès 
explorar les fronteres del disseny, l’arqui-
tectura, l’art i l’artesania amb projectes 
realitzat per artistes i dissenyadors que 
utilitzaven mètodes aliens a les seves dis-
ciplines a l’hora de projectar. El resultat 
ha estat una gran exposició i un cicle de 
conferències durant el FADfest amb crí-
tiques molt positives, amb un espectacu-
lar muntatge d’Emiliana Design Studio i 
gràfica expositiva de David Torrents.

— Textos institucionals Memoria d’activitats FAD 2015

Trepitjant l’Equador 
amb pas ferm

Organització interna Nou FADfest

En la mateixa línia, les Juntes Directives 
mensuals amb els presidents de totes les 
associacions s’han convertit en l’òrgan 
que pren les decisions estratègiques de 
la nostra institució, el lloc on es posa 
sobre la taula els treballs de les diferents 
comissions i Juntes particulars de cada 
associació i es decideix quines línies de 
treball conjuntes encetar.
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Si el 2014 va ser l’any en què ens 
vàrem dedicar a auditar i diagnosticar 
la situació econòmica del FAD, el 2015 
s’ha caracteritzat per l’aplicació de les 
mesures per esdevenir viables. Podem 
dir amb molta satisfacció que després 
de tocar fons, la institució comença un 
període de remuntada. Hem aconseguit 
tancar l’exercici 2015  pràcticament amb 
equilibri econòmic  per primer cop des 
de l’inici de la crisi. 

S’han pres algunes mesures per tal que 
això sigui possible. Per una banda, s’ha 
canviat el sistema de gestió comptable i 
administratiu, cosa que ha permès dis-
posar d’informació econòmica, puntual 
i fiable de la situació dels ingressos i 
de les despeses de l’entitat, i així poder 
prendre las mesures necessàries el més 
aviat possible. 

També s’ha seguit un rigorós control 
de les despeses en tots els projectes i, 
finalment, s’ha treballat per millorar 
els ingressos de patrocini gràcies a la 
co-programació de continguts amb 
marques i la vinculació d’empreses 
amb el FAD. 
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Gestió econòmica Materfad Noves generacions

El centre de materials del FAD és una 
gran aposta estratègica de l’entitat des de 
fa prop d’una dècada. Al llarg del 2015 
Materfad ha continuat amb la seva tasca 
d’assessorament a empreses, ha organit-
zat i muntat l’exposició permanent de 
nous materials What’s Next al vestíbul 
de la planta -1 del Disseny Hub Barce-
lona i està treballant per poder organit-
zar una exposició sobre l’ús del carboni 
com a material del futur. 

Algunes de les fites més importants 
assolides per Materfad aquest 2015 han 
estat la participació en la constitució 
del Clúster de Materials Avançats de 
Catalunya, la itinerància a Melbourne de 
la seva exposició “Smart Flexibility”, la 
inauguració d’una nova sucursal A Gua-
dalajara i el desenvolupament de nom-
broses activitats formatives, en les quals 
han participat més de 1.200 alumnes.

A més, Materfad es troba en aquest mo-
ment en procés d’anàlisi del seu model 
per tal de millorar la seva eficiència i 
viabilitat econòmica.

Amb la voluntat continuada d’apro-
par-nos a les noves generacions, al llarg 
d’aquest 2015 el FAD ha organitzat 
esmorzars amb estudiants de les diferents 
escoles de disseny, amb l’objectiu de 
posar en valor el FAD com a punt de 
trobada entre generacions i disciplines. 
El format no ha canviat respecte aquell 
que iniciàrem l’any 2014: se’ls ofe-
reix una conferència d’un professional 
consagrat en la seva disciplina i després 
se’ls hi explica què és el FAD i què es 
fa. S’han fet vuit esmorzars durant l’any, 
amb escoles com l’IED, Seeway, Feli-
cidad Duce – LCI i les Escoles d’Art 
Deià, Vic, Massana, Leandre Cristòfol de 
Lleida i l’Illa de Sabadell.

Per altra banda, enguany hem rebut a 
la nostra seu una vintena de joves de 
diferents països europeus del projecte 
“Design Your Future”. Es tracta de la 
segona edició d’un projecte finançat per 
la Unió Europea, a través del programa 
Erasmus Plus, al qual el FAD va partici-
par el 2014 a Lisboa i enguany ha estat 
l’organitzador, de la mà dels mateixos 
joves que hi van anar.

És el cas, per exemple, de l’empresa 
automobilística Mazda, amb la qual 
hem programat el cicle de conferències 
Disseny i Transformació Social dins 
del projecte Xarxes d’Opinió del FAD, 
que al 2015 també ha programat una 
interessant jornada dedicada al Dolor 
que provoquen les situacions d’injustícia 
social i com el disseny aporta idees per 
abordar-lo. A més, aquest 2016, el FAD 
i Mazda estan organitzant un nou cicle 
anomenat Out of Metrics. 

Amb La Roca Village també hem 
co-organitzat el projecte Barcelona 
Designers Collective, en què hem selec-
cionat un grup de dissenyadors inde-
pendents i amb marca pròpia per a que 
venguessin alguns dels seus productes 
en una Pop-up Store en aquest centre 
comercial. Al 2016 també es prepara 
una nova edició d’aquesta iniciativa per 
als mesos d’estiu que, de ben segur, serà 
sonada, tal i com ha estat la del 2015. 
Altres marques amb les quals ens hem 
vinculat han estat, per exemple, Renault 
i Adobe durant el FADfest.
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Precisament aquest projecte europeu ens 
permet donar pas d’altres projectes que 
hem dut a terme al llarg del 2015 i que 
tenen la voluntat d’internacionalitzar el 
nostre disseny. Enguany el més impor-
tant ha estat l’exposició “Independent 
Design”, la proposta del FAD per a la 
Hong Kong Business of Design Week, 
on Barcelona era la ciutat convidada. 
Aquesta mostra de mig centener de 
peces ha reivindicat els productes de dis-
senyadors independents que s’autopro-
dueixen i ha permès posar sobre la taula 
aquest fenomen del disseny avui. La 
mostra incloïa un vídeo, “Born in Hong 
Kong, living design in Barcelona”, on 
l’arquitecta nascuda a Hong Kong i es-
tablerta a Barcelona Cecília Tham expli-
cava el seu dia a dia a la ciutat convivint 
amb el disseny quotidià de la ciutat. 

També hem reprès el premi internacio-
nal City to City Barcelona FAD Award, 
amb una exposició retrospectiva de les 
cinc primeres edicions al vestíbul del 
Disseny Hub Barcelona, una mostra en 
format de cartell que ha permès que el 
premi surti al carrer i la ciutat entri a 
l’edifici. Durant la inauguració es van 
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Internacionalització

presentar les bases de l’edició 2016, per 
primer any temàtiques i dedicades a 
“Iniciatives d’aprenentatge la ciutat”, 
amb una conferència a càrrec del nou 
president del jurat, el reconegut pedagog 
italià Francesco Tunucci.

Per altra banda, el cicle de Mestres. La 
cadena del FAD també ha donat un gir 
internacional enguany. El gran dissenya-
dor i arquitecte italià Alessandro Men-
dini ha estat la persona homenatjada, en 
una cerimònia excepcional, una trobada 
en escena dirigida per l’Agrupación 
Señor Serrano.

Finalment, i continuant amb el desig 
d’internacionalització del FAD i els 
dissenyadors locals, hem continuat de 
manera persistent amb el projecte De-
sign Beats, l’agregador web de notícies 
internacionals sobre el món del disseny, 
l’arquitectura i l’art. El projecte es 
troba en fase d’expansió per fer créixer 
la seva massa social i s’ha apostat per 
fer una edició diària i un newsletter de 
resum setmanal. 

Acabem de travessar l’equador del nos-
tre mandat amb pas ferm, però encara 
queda molt per fer. El 2016 es presenta 
amb alguns reptes importants per a l’en-
titat, com iniciar el canvi de la web del 
FAD i millorar els serveis oferts als socis, 
continuar treballant transversalment per 
construir un FAD més eficient i unit 
i consolidar la situació econòmica de 
l’entitat. Gràcies a la vostra implicació 
podrem accelerar el pas. Un cop més, 
gràcies a tots els socis i empreses vincu-
lades al FAD!
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El Foment de les Arts i del Disseny és 
una associació, amb seu a Barcelona, de 
dissenyadors, arquitectes i artistes, així 
com d’empreses que aposten pel disseny. 
El FAD té l’objectiu de promoure el dis-
seny, l’arquitectura i les arts en les esferes 
cultural, econòmica i social del país.

El FAD s’articula a través de diverses 
associacions que representen les diferents 
disciplines del disseny:

adi-fad disseny industrial
adg-fad disseny gràfic i comunicació visual
arquin-fad arquitectura i interiorisme
a-fad art, artesania i orfebreria contemporànies
moda-fad imatge i moda

Fundat l’any 1903, el FAD s’ha convertit 
en un dels primers centres de referèn-
cia del disseny i l’arquitectura a Europa, 
gràcies a la seva constant tasca de promo-
ció de la cultura creativa a través d’ex-
posicions, xerrades professionals, premis, 
plataformes de difusió en línia i tot 
tipus d’esdeveniments.

— Què és el FAD? Memoria d’activitats FAD 2015

Què és el FAD? Els premis del FAD

El FAD organitza els premis més impor-
tants de l’estat en les diferents disciplines 
del disseny i l’arquitectura, amb l’objec-
tiu de difondre l’excel·lència professio-
nal i de revisar periòdicament l’evolució 
d’aquestes.

- Premis FAD d’Arquitectura i 
Interiorisme i Premis Habitàcola 
per a estudiants d’arquitectura i disseny 
(ARQUIN-FAD)

- Premis Delta de disseny industrial i 
Premis Medalla ADI per a estudiants 
de la mateixa disciplina (ADI-FAD)

- Premis Laus per a professionals i 
estudiants de disseny gràfic, publicitat i 
comunicació visual (ADG-FAD)

- Premis FAD Sebastià Gasch 
d’Arts Parateatrals (FAD)

- Premis ARTFAD d’art i artesania 
i Enjoia’t de joieria contemporània 
(A-FAD)

- Premis MODAFAD per a joves 
dissenyadors de moda (MODA-FAD)

- Premis City to City Barcelona 
FAD Award a la millor iniciativa de 
millora urbana internacional (FAD)

El FAD, font d’informació 
El FAD compta amb mil professionals 
associats, que reben abundant infor-
mació de l’actualitat de les disciplines 
vinculades al disseny i l’arquitectura, 
a través de canals com el newsletter 
setmanal FADNEWS, el recull de pre-
msa Clipping del FAD i la selecció de 
notícies internacionals sobre disseny i 
arquitectura Design Beats. 

Activistes del disseny
De manera voluntària, els associats poden 
formar part de les juntes directives de les 
diferents associacions, per tal d’organitzar 
tot tipus d’activitats per difondre entre 
la societat l’excel·lència, la funcionalitat i 
les bones pràctiques del disseny.

El FAD, amb els joves
El FAD fa de pont entre la Universitat 
i el món professional, intentant promo-
cionar les joves promeses a través dels 
premis i activitats que organitza. El FAD, 
a més, potencia la trobada entre els crea-
dors consagrats i els autors novells.

El FAD i les empreses
Des del FAD enfoquem una part de la 
nostra activitat a sensibilitzar les em-
preses sobre la importància d’apostar 
pel disseny com a eina de millora en la 
competitivitat i la innovació. L’entitat 
disposa del centre de materials Materfad 
i compta amb prop de cent empreses 
associades que intervenen activament en 
el circuit cultural del país amb iniciatives 
innovadores i experimentals.

El FADfest
El FAD organitza anualment el FAD-
fest, un festival de disseny i arquitectura 
que inclou una gran exposició amb les 
obres finalistes i guanyadores dels premis 
de les diferents disciplines del disseny 
que atorguen les associacions del FAD, 
les cerimònies de lliurament d’aquests 
premis i nombroses ctivitats entorn les 
disciplines del disseny.
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Fes-te soci FAD!

- Contribuiràs a fer possible l’exis-
tència d’una entitat que des de 1903 
treballa per a la cultura de l’arquitectura, 
l’interiorisme, el disseny, la comunicació 
visual, la moda, l’art i l’artesania. La tasca 
del FAD ha contribuït a l’excel·lència 
d’aquestes disciplines i al seu reconeixe-
ment per part de les institucions i la 
societat civil.  

- Rebràs informació sobre tots aquests 
sectors a través d’un butlletí d’informa-
ció setmanal en línia, el FADNEWS, i 
altres trameses. També rebràs trameses 
pròpies de l’associació a la qual estiguis 
adscrit. En aquestes peces informatives 
hi ha invitacions a actes, exposicions, 
convocatòries, conferències, presenta-
cions i premis organitzats pel FAD i 
altres entitats.

- Rebràs un recull de premsa dos cops 
per setmana de les notícies aparegudes 
en mitjans generalistes espanyols sobre 
aquests sectors.

- Si vols, rebràs periòdicament un 
recull amb una selecció d’articles sobre 
disseny, arquitectura i art procedents de 
les 1000 pàgines web i blogs sobre dis-
seny més influents a nivell internacional.

- Tindràs accés gratuït o preferent a les 
activitats que organitza el FAD i les as-
sociacions: conferències, cursos, cerimò-
nies dels premis, i activitats periòdiques 
com el FADfest, l’Arquinset, els Tallers 
Oberts, els ADCE Awards i les sessions 
Making of, Chill Laus i 30+30.

- Tindràs entrada gratuïta a totes les 
exposicions organitzades pel FAD i pel 
Museu del Disseny. 

- Amb el carnet de soci tindràs en-
trada lliure a la biblioteca del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, on es troba 
la biblioteca FAD. També tindràs accés 
a la botiga de material d’arquitectura i 
disseny Cooperativa Jordi Capell.

- Amb el carnet de soci obtindràs des-
comptes a un ampli ventall de centres 
culturals, museus i botigues, així com 
en el registre de creacions Re-crea de la 
Cambra de Comerç i BCD.

- Tindràs un espai propi al web del 
FAD, on figuraran les teves dades i on es 
poden mostrar el treballs professionals. 
Aquesta base de dades permet trobar 
i ser trobats segons uns paràmetres de 
cerca professional. Totes les dades són 
actualitzables. 

- Podràs informar a través del FAD-
news, el newsletter setmanal del FAD, 
sobre les activitats més importants que 
organitzis.

- En l’assemblea general rebràs l’obra 
gràfica d’un artista de reconegut prestigi. 

- Tindràs inscripcions gratuïtes o 
descomptes a tots els premis que con-
voquen les associacions: Laus, Premis 
FAD d’Arquitectura i Interiorisme, 
Delta, Enjoia’t, Premi Habitàcola, Premi 
ARTFAD, etc.

- Disposaràs d’entrada lliure, amb reser-
va prèvia, a Materfad, centre de mate-
rials de Barcelona, on podràs consultar la 
base de dades i l’exposició permanent. *

- Tens dret a una consulta telefònica 
amb un advocat especialitzat en assump-
tes professionals (drets d’autor, laborals, 
etc.). *

- Rebràs informació concreta sobre el 
sector de la teva associació a través de 
diversos canals: butlletí d’informació 
propi, trameses, etc. ** 

- Tindràs inscripcions gratuïtes o 
descomptes a activitats organitzades per 
altres entitats amb les quals la teva asso-
ciació té acords. ** 

* Prestacions vàlides per a socis professionals, 
joves professionals, estudiants, Amics del FAD i, 
de forma conjunta, els socis col·lectius.

** Prestacions vàlides per a socis professionals, 
joves professionals, estudiants i, de forma conjunta, 
els socis col·lectius.
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El FAD és la unió de diverses associa-
cions vinculades al disseny i l’arquitec-
tura, que organitzen multitud d’activitats 
per promoure i renovar les disciplines 
del disseny industrial, el disseny gràfic i 
la comunicació visual, l’art i l’artesania, 
l’orfebreria, la moda, l’arquitectura i 
l’interiorisme. A banda d’aquestes asso-
ciacions, al FAD també hi conviu l’Art 
Directors Club of Europe. 

Junta directiva del FAD
presidenta: Elena Marquina Testor 
“Nani Marquina” 
vicepresident: Gabriele Schiavon 
tresorer: Gerard Piera 
secretari general: Xavier Bas Basle 
vocals: Maite Felices Pérez, Ferran 
Figuerola Servitje, José M. Milà Mencos, 
Curro Claret i Martí, Carme Ribas i 
Seix, Tomeu Ramis Frontera, Miquel 
Lacasta Codorniu, Borja Martínez Pérez, 
Marta Garcia-Orte, Olivia Ricard
vocal a-fad: Victòria Rabal 
vocal adg-fad: Daniel Ayuso 
vocal adi-fad: Gràcia Cardona 
vocal arquin-fad: Silvia Farriol 
vocal moda-fad: Chu Uroz 

L’ADG-FAD és una associació de 
professionals de la comunicació visual, 
d’àmbit nacional, que agrupa dissenya-
dors gràfics i directors d’art. Va ser crea-
da l’any 1961 per iniciativa de diversos 
professionals del sector. Les funcions de 
l’ADG-FAD són, ja fa cinquanta anys, 
vetllar pels interessos dels professionals 
i divulgar i representar internacional-
ment el disseny nacional des de l’àmplia 
representativitat dels seus associats. Per 
aquest motiu, l’ADG-FAD és membre 
fundador de l’Internacional Council of 
Graphic Design Associations (Icograda) 
i de l’Art Directors Club of Europe 
(ADCE). 

Junta directiva de l’ADG-FAD 
president: Daniel Ayuso 
vicepresidents: Óscar Germade 
i Ainhoa Nagore  
tresorera: Olga Pérez 
secretari: Xavier Boronat 
vocals: Pep Alcántara, Iñigo Jerez, 
Anton Pinyol, Albert Romagosa, Astrid 
Stavro, Nacho Ginestra, Esteve Traveset, 
Ivan Serrano

L’ARQUIN-FAD, fundada l’any 1976, 
treballa per transmetre a la societat una 
consciència crítica i actual respecte a 
l’hàbitat i l’entorn paisatgístic, urbà i ar-
quitectònic en què vivim. És un lloc de 
reflexió i de síntesi sobre els fenòmens 
i les activitats lligades a la projecció i la 
transformació de l’espai interior, urbà i 
territorial, i crea les condicions perquè 
es produeixi un àmbit d’informació i de 
debat multidisciplinari on conflueixen 
l’experiència i les reflexions d’arquitec-
tes, interioristes, enginyers, paisatgistes, 
aparadoristes, escenògrafs, il·luminadors, 
historiadors i teòrics. 

Junta directiva de l’ARQUIN-FAD 
presidenta: Sílvia Farriol  
vicepresident: Pere Serra  
tresorera: Mercè Martín 
secretària: Esther Brosa  
vocals: Daniela Hartmann, Jordi 
Farrando, Ignasi Bonet, Eugeni Bach, 
Judith Bustos, Julia Schulz Dornburg, 
Ethel Baraona, Pau de Solà-Morales

L’ADI-FAD té com a objectiu principal 
la promoció del disseny industrial en tots 
els seus aspectes, i representar aquest sector 
dins l’àmbit estatal espanyol. El principal 
instrument per portar-ho a terme són les 
diferents activitats que realitza l’associació. 
L’ADI-FAD canalitza la seva actuació 
mitjançant la presència del disseny en els 
àmbits culturals, institucionals i empresa-
rials. Contribueix a la creació d’una polí-
tica coherent a les administracions, dóna 
presència social a productes, empreses i 
dissenyadors mitjançant la divulgació del 
disseny, i incideix en un millor coneixe-
ment d’aquest, com també en la millora 
qualitativa de la seva docència. 

L’ADI-FAD creu en una cultura de pro-
jecte basada en les persones i fomenta el 
disseny com a instrument obert de crea-
ció d’idees, amb capaci - tat de generar 
riquesa social, cultural i empresarial. 

Junta directiva de l’ADI-FAD
presidenta: Gràcia Cardona 
vicepresident: Guim Espelt 
tresorera: Miriam Giordano 
secretari: Daniel Vila 
vocals: Álex Jiménez, Cristina 
Noguer, Gerard Arqué, Raffaella 
Perrone, Salvi Plaja, Stefano Colli

Memoria d’activitats FAD 2015

FAD
Conjunt 
d’associacions 
de disseny

ADG-FAD 
Associació de Direc-
tors d’Art i Dissenya-
dors Gràfics del FAD 

ARQUIN-FAD 
Associació Interdis-
ciplinària de Disseny 
de l’Espai del FAD  

ADI-FAD 
Associació de 
Disseny Industrial 
del FAD 

— Què és el FAD?
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Si l’any 1903 un grup d’artesans, 
arquitectes i artistes va fundar el FAD, 
setanta anys més tard, un nucli d’ar-
tistes i artesans va «reivindicar» la seva 
especificitat dins d’un FAD que, des dels 
anys seixanta, feia una aposta pionera 
i valenta pel disseny i la indústria. Art 
i artesania com a cruïlla, com a debat, 
com a «A» que és al mig del FAD i té 
la responsabilitat d’increpar i dinamitzar 
la relació entre la mà i la ment. A-FAD: 
artistes i artesans que junts s’interroguen, 
que junts fan coses. 

Junta directiva de l’A-FAD 
presidenta: Victòria Rabal Merola 
vicepresidenta: Alícia Rosselló
tresorer: Joan Piera 
secretària: Pamela Pérez 
vocals: Cynthia Fussillo, Ximena Pérez, 
Teresa Rosa, Blai Puig, Laia Adsuara.

L’Art Directors Club of Europe es va 
fundar el 1990 com una organització 
sense ànim de lucre amb l’objectiu de 
promoure i premiar l’excel·lència en el 
disseny i la publicitat europeus. És ges-
tionada per associacions de professionals 
del disseny i la publicitat de vint-i-dos 
països europeus. L’objectiu de l’AD-
C*E és mostrar la creativitat europea 
com una totalitat. L’ADC*E ajuda a 
parlar «europeu», ens permet valorar les 
diferents cultures que formen part del 
vell continent i, simultàniament, afavorir 
i beneficiar els clubs de creatius de tot 
Europa. Com a associació, l’ADC*E és 
una veu autoritzada dins l’escenari inter-
na - cional que reuneix creatius al vol-
tant de diferents esdeveniments i publica 
- cions, verifica la creativitat europea i 
intensifica la nostra comprensió de la 
diversitat creativa. L’ADC*E és la porta a 
les comunitats creatives d’Europa.

És una llançadora internacional de dis-
senyadors de moda emergents, un centre 
creatiu generador de continguts i un cen-
tre de recerca. MODA-FAD vol convertir 
Barcelona en un escenari adequat per 
desenvolupar nous projectes, per convertir 
la ciutat en un referent internacional del 
disseny, un viver de creativitat al voltant 
de la moda en un entorn tradicionalment 
obert a idees noves i avantguardistes. 
Els passos per aconseguir-ho exigeixen 
consolidar la realitat de MODA-FAD en 
el panorama espanyol, projectar MO-
DA-FAD internacionalment, potenciar la 
interdisciplinarietat, impulsar el concepte 
dissenyadorempresari i fomentar la relació 
entre les escoles de disseny i la indústria. 

Junta directiva del MODA-FAD 
president: Chu Uroz 
vicepresidenta: Pilar Pasamontes 
tresorer: Alessandro Manetti  
secretari: Miquel Malaspina

Memoria d’activitats FAD 2015

A-FAD 
Associació d’Artistes 
i Artesans del FAD 

ADC*E MODA-FAD  
Associació d’Imatge 
i Moda del FAD  

— Què és el FAD?
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Trobada ADG-FAD

L’ADG-FAD i Moritz organitzen 
l’Students Laus Tour, una gira per les 
principals escoles de disseny de Barce-
lona on es repassen els treballs guan-
yadors de l’edició passada dels Premis 
Laus Estudiants. A cada escola, l’autor 
d’un d’aquests projectes en presenta 
i n’explica tots els detalls. Finalment, 
Moritz informa els estudiants sobre les 
importants novetats de la pròxima edició 
dels premis per a ells. Tota la gira va 
acompanyada d’unes cerveses, cortesia 
de Moritz. Les primeres parades són el 
dimarts 13 a l’IED Barcelona (18.30 h), 
el divendres 16 a l’escola Seeway (18 h), 
el dimarts 20 a Eina (18.30 h) i el dijous 
22 a Bau (20.30 h).

- IED Barcelona (Biada, 11. Barcelona)
- Seeway (Pau Claris, 115. Barcelona) 
- Eina (Pg. de Santa Eulàlia, 25. Barcelona)
- Bau (Pujades, 118. Barcelona)

Jornada BASF

BASF patrocina i participa en la jornada 
organitzada pel Grupo Tecma Red a 
través del portal de construcció soste-
nible Construible, una jornada tècnica 
gratuïta sobre eficiència energètica i 
sostenibilitat en solucions constructives 
innovadores: climatització radiant, re-
creixements i acabats, amb l’objectiu de 
presentar solucions pràctiques per a l’es-
talvi energètic i les reduccions d’emis-
sions de CO2. A la jornada, inaugurada 
per l’arquitecte Toni Solanas Cánovas, 
vicepresident de l’Associació BaM i ex-
pert en sostenibilitat, hi ha programades 
diferents ponències, casos pràctics i una 
taula rodona.

Winners Talks i lliurament de 
premis. ADG-FAD/ADC*E

L’Art Directors Club of Europe orga-
nitza l’ADCE Night, un acte en què 
es mostren els guanyadors de la darre-
ra edició dels premis. Les campanyes 
guanyadores són explicades pels equips 
creatius i el públic assistent pot conver-
sar amb ells. S’hi presenta el projecte 
«Tramuntana» de Story We Produce, que 
va obtenir un or, com també els que van 
obtenir plates: «Hospital de Sant Pau» de 
Dani Rubio Arauna i Rai Pinto, «Scien-
ce» i «The Vein» de Dvein, «Ropa com-
prometida» de La Despensa Ingredientes 
Creativos, «Castor Polux Fashion Acces-
sories» de Roberto Treviño i Pedro C. 
Alonso, i «Free Wifi» de TBWA España. 
Per a finalitzar l’acte, se’ls fa entrega dels 
diplomes i se serveixen cerveses i un 
pica-pica acompanyats per la música dels 
DJ Victor M. i Merli Marlowe de Story 
Music Box.

Jurat FAD

La presidenta del FAD, Nani Marquina, 
forma part del jurat del Premi per a 
l’Ornamentació Nadalenca de Faça-
nes, Balcons i Aparadors a la ciutat de 
Barcelona, que es reuneix el dia 27 per 
escollir els guanyadors en les diferents 
categories després d’una feina prèvia de 
selecció i puntuació de projectes.

gener, 13, 16, 20, 22 dijous 15, 10 h dimecres 21 dimarts 27

— Gener 2015 Memoria d’activitats FAD 2015

Students Laus Tour a 
Seeway, Eina i Bau

«Eficiència energèti-
ca i sostenibilitat en 
solucions constructi-
ves innovadores»

ADC*E Night Premi per a l’Orna-
mentació Nadalenca 
de Façanes, Balcons i 
Aparadors

- Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Barcelona (Bon Pastor, 5. Barcelona)

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)
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Conveni FAD

El FAD i Mazda signen un acord de 
patrocini per desenvolupar conjunta-
ment, al llarg del 2015, un programa 
d’activitats relacionades amb el món del 
disseny com a eina de transformació 
social. Aquesta programació forma part 
del projecte Xarxes d’Opinió (xarxeso-
pinio.fad.cat) i la comunitat de Mazda 
«Rebeldes con Causa» (https://www.
mazdarebels.com). Sota el títol Disseny 
i Transformació Social, l’eix central de 
les activitats és el disseny com a impul-
sor de nous paradigmes que permetin 
millorar la vida de les persones. Les 
activitats d’aquest cicle, organitzades pel 
FAD, es desenvolupen al Mazda Space.

Adhesió FAD

El FAD s’adhereix a la campanya per 
salvar la Filatèlia Monge —l’antiga 
Llenceria Jaumà—, una important boti-
ga modernista que es troba en perill de 
desaparèixer. Des de la plataforma www.
establimentsemblematics.cat, es pretén 
fomentar la conservació del valuós pa-
trimoni cultural que són els establiments 
emblemàtics de la ciutat de Barcelona 
donant-los a conèixer i fent el possible 
per evitar que desapareguin. 

Taller Demo. ADI-FAD

L’internet de les coses (internet of 
things) s’utilitza per denotar la connec-
tivitat avançada d’objectes quotidians, 
dispositius, sistemes i serveis. Aquesta 
connectivitat integrada en les coses, amb 
sistemes intel·ligents capaços de fer-se 
càrrec de complexes funcions percepti-
ves i cognitives, és possible gràcies a la 
integració de tecnologia digital en els 
objectes i la seva connexió a la xarxa. 
El taller es planteja en cinc sessions de 
treball coordinades per dos tutors espe-
cialitzats (Raúl Nieves i Jordi Canudas), 
que plantegen escenaris i guien els par-
ticipants per produir les seves propostes. 
Aquestes sessions de treball es com-
plementen amb petites presentacions/
ponències de projectes relacionats amb 
l’àmbit de l’internet de les coses.

gener, 29 dissabte 30 31/01 – 28/02

— Gener 2015 Memoria d’activitats FAD 2015

El FAD i Mazda, junts 
per promoure el dis-
seny i la seva capaci-
tat de transformació 
social

Adhesió a la campa-
nya per salvar la Fila-
tèlia Monge

Taller Internet of 
Things, de Demo

Xerrada ADG-FAD

Sota la premissa «Si no ets el primer 
a fer-ho, fes-ho millor», es presenta el 
primer Chill Laus d’aquest any. Durant 
anys, en el món de la publicitat s’ha 
enaltit, per sobre de qualsevol altre valor, 
la novetat com a barem per avaluar la 
qualitat de qualsevol treball. Si ningú 
no l’havia fet abans (o això crèiem), era 
brillant. Però Internet ens ha fet caure 
dels núvols. Ja no podem ignorar que, 
segurament, no som els primers a tenir 
aquesta idea tan bona i tan brillant; que 
pot ser que un altre creatiu hagi tingut 
la mateixa idea abans. I ara què? Descar-
tem la nostra idea? Deixem de pensar? 
Guiats per Miguel Ángel Duo, director 
creatiu de China, guanyadora del Grand 
Laus 2014 en Creativitat Publicitària, 
repassem com podem afrontar aquest 
cop al nostre ego i com altres camps 
amb més història que el nostre, com ara 
la pintura, s’han enfrontat amb aquest 
«problema» i han sobreviscut.

dimecres 28, 19 h

Chill Laus amb Mi-
guel Ángel Duo, de 
l’agència China

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

- Hangar (Emília Coranty, 16. Barcelona) 
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— Chill Laus

— Workshop Internet of  Things ADI
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Sessió Materfad

Els estudiants del màster de Disseny 
Sostenible de Producte s’endinsen en 
la complexitat i diversitat del disseny 
de producte contemporani, basat en 
la creativitat, a partir de l’anàlisi de les 
demandes de gestió del projecte i de la 
incorporació de nous valors socials, com 
la sostenibilitat. En l’àmbit dels nous 
materials disposen de la formació espe-
cialitzada impartida per Judit González i 
Iván Rodríguez, de Materfad.

Desfilada MODA-FAD

La 38a edició de MODAFAD torna a 
tancar la setmana de la moda de Bar-
celona donant a conèixer les propostes 
dels dissenyadors emergents amb més 
talent, guanyadors de la darrera edició 
dels MODAFAD T-Project Awards. La 
desfilada té lloc el dijous 5 de febrer, 
a les 19 h, a les Reials Drassanes de 
Barcelona, i hi desfilen les col·leccions 
dels dissenyadors Pedro Covelo (Escola 
Superior de Disseny Felicidad Duce – 
LCI Barcelona) i Martín Maldonado 
(IED Barcelona), així com els dissenys 
de la jove mexicana Yoseline Martínez, 
de la Universitat d’Aguascalientes.

Premi MODAFAD

Guillem Rodríguez, guanyador de l’edi-
ció de 2013 de MODAFAD T-Project 
Fashion Awards, torna a ser reconegut 
en aquesta ocasió per Premium, que 
guardona cada temporada tres joves 
talents en les categories d’home, dona 
i accessoris, pel seu gran treball, i els 
ofereix l’oportunitat d’establir conne-
xions amb la indústria i representants de 
moda. En aquesta ocasió i en la catego-
ria de moda masculina, ha obtingut el 
títol el jove dissenyador de MODAFAD, 
que ha captivat el jurat amb les seves 
propostes fetes amb materials d’alta qua-
litat, siluetes netes i detalls expressius.

3/02 – 5/03 dijous 5, 19 h febrer, 6

— Febrer 2015 Memoria d’activitats FAD 2015

Nous materials – IED 
Barcelona

Desfilada de 
MODAFAD al 080 
Barcelona Fashion

Guillem Rodríguez 
guanya el Young 
Designers Awards

Soci A-FAD

El joier i soci de l’A-FAD Miquel 
Barberà, d’Hàbit, va ser el creador de les 
joies que apareixen a la pel·lícula Stella 
Cadente, guardonada als Premis Gaudí 
d’aquesta darrera edició en les categories 
de Disseny de Vestuari i Millor Direcció 
Artística. A més, les joies tenen un paper 
molt important en aquesta pel·lícula, 
on el protagonista, Amadeu de Savoia, 
interpretat per l’actor Àlex Brendemühl, 
estableix un diàleg amb un dels collarets 
creats per Miquel Barberà.

febrer, 1

Les joies de Miquel 
Barberà, a Stella 
Cadente

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

- Museu Marítim de Barcelona – Drassanes Reials. 
(Pl. del Portal de la Pau, 1. Barcelona)
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Sessió Materfad

Els alumnes del postgrau Projectar la 
Llum, emmarcat en el màster Lighting 
Design de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC), visiten el Disseny Hub 
Barcelona per assistir a una sessió forma-
tiva impartida per Valérie Bergeron, di-
rectora de la materialoteca (10/02/2015), 
i Robert Thompson, responsable de 
formació (9/12/2015). A la conferència 
«Materialitza la llum» es treballen els con-
ceptes de transmissió i ocultació lumíni-
ca, reflexió lumínica, emissió lumínica i 
efectes òptics a través d’una selecció de 
materials de la materialoteca.

Roda de premsa. FAD / Mazda 

Mazda organitza una roda de premsa per 
donar a conèixer el programa d’activitats 
culturals que durà a terme al seu nou 
espai al Born, el Mazda Space, al llarg del 
2015, i que desenvoluparà amb el guiatge 
de tres entitats capdavanteres en els seus 
respectius camps a la ciutat: el FAD, Só-
nar i TEDxBarcelona. En el cas del FAD, 
s’organitza el cicle de xerrades Disseny 
i Transformació Social, emmarcat en el 
projecte Xarxes d’Opinió del FAD.

Conveni FAD

A partir del 19 de febrer, els socis del 
FAD poden demanar una entrada a preu 
reduït per a la IAM, que té lloc els dies 
20, 21 i 22 de març. Un esdeveniment 
únic que connectarà l’ecosistema que 
està donant forma al futur del disseny, la 
moda, la tecnologia, les arts visuals i la 
música, des de la perspectiva dels mitjans 
de comunicació. El tema d’aquest any 
és l’evolució, l’exploració de preguntes 
sobre la fragmentació dels mitjans de 
comunicació, la curadoria de continguts 
i el poder de la comunicació específica 
(niche communication). La publicació 
Design Beats del FAD és un mitjà col·la-
borador de l’esdeveniment i per això 
s’ofereix un descompte als socis del FAD.   

febrer, 10 febrer, 17 febrer, 19

— Febrer 2015 Memoria d’activitats FAD 2015

Materialitza la llum – 
UPC Lighting Design

El FAD, Sónar i 
TEDxBarcelona fan 
públic el seu acord 
amb Mazda

Descomptes per a 
socis del FAD a 
l’Internet Age Media 
Weekend (IAM)

Participació FAD

El FAD és convidat a participar per 
l’Ajuntament de Barcelona en la creació 
d’un pacte local per a la gestió i promo-
ció d’un turisme responsable i soste-
nible. Es tracta d’un procés de reflexió 
participativa amb l’objectiu d’identi-
ficar els reptes clau que la ciutat haurà 
d’abordar en els pròxims anys i, entre 
tots els implicats, avançar en la defini-
ció de com vetllar per millorar l’encaix 
entre la ciutat i el turisme. L’arquitecte 
Miquel Lacasta, membre de la Junta Di-
rectiva del FAD, és el representant de la 
institució que participa en les diferents 
sessions de treball.

febrer, 6

Barcelona, ciutat 
i turisme

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)
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Cicle Demo. ADI-FAD

Demo presenta «Explorar nous proces-
sos de creació», un cicle de conferències, 
tallers, videoprojeccions, exposicions, 
instal·lacions, etc. amb noms com 
Tomás Alonso, Breaded Escalope, Ethel 
Baraona, Livingthings, Luis Eslava, Kim 
Thome i Sander Wassink, entre d’altres. 
A més, durant la jornada Demo, que 
té lloc el 28 de febrer al Disseny Hub 
Barcelona, es duen a terme diverses 
activitats entorn del disseny industrial, 
destinades a tota mena de públics, fins i 
tot per als més petits! Però Demo s’estén 
més enllà del Disseny Hub Barcelona, 
amb activitats que es desenvolupen en 
altres punts de la ciutat, com ara restau-
rants, centres de producció i investigació 
artística, universitats, etc.

Edició de llibre digital ADC*E

L’Art Directors Club of Europe (AD-
C*E) publica The Annual of Annuals. 
Best of European Design & Advertising 
2014, l’únic llibre digital gratuït que 
recopila els treballs europeus de publici-
tat i disseny gràfic premiats durant l’any 
2014. La publicació es pot consultar des 
de qualsevol dispositiu i de forma in-
teractiva a la web de l’ADC*E i inclou 
438 projectes de 21 països diferents. S’hi 
apleguen els 167 guardonats a la darrera 
edició dels ADC*E Awards i a més s’hi 
poden consultar els ors i plates guanya-
dors en les respectives competicions de 
cada país.

Esmorzar ARQUIN-FAD

Una nova edició d’Els Esmorzars FAD 
amb alumnes de l’escola Deià i l’interio-
rista Gabriel Gomera. Interessant xerra-
da de Gabriel Gomera amb els alumnes, 
que tenen l’oportunitat de conèixer un 
professional de l’interiorisme, visitar la 
seu del FAD i veure’n el funcionament 
des de dins. 

23/02 – 08/03 dimarts 24 dimarts 24

— Febrer 2015 Memoria d’activitats FAD 2015

«Explorar nous pro-
cessos de creació»

L’Art Directors Club 
of Europe edita The 
Annual of Annuals

Esmorzars FAD amb 
l’escola Deià

Sessió FAD

El disseny està relacionat amb la protes-
ta i la reivindicació. Històricament, ha 
estat una arma creativa per incidir sobre 
la política, la cultura i la societat en la 
conformació del nostre entorn. Avui, la 
relació que hi ha entre disseny i acti-
visme és irrenunciable. Xarxes d’Opi-
nió del FAD, amb el suport de Mazda 
Rebels, organitza la primera d’una sèrie 
de sessions de xerrades sobre Disseny i 
Transformació Social, que té lloc durant 
el primer semestre de 2015. En aquesta 
ocasió hi ha dos convidats d’excepció: 
Hervé Matiné, cofundador i organitzador 
del grup 4tomorrow, que parla de les 
campanyes gràfiques de Posters for To-
morrow; i Leónidas Martín, del col·lectiu 
Enmedio, que mostra objectes de resis-
tència utilitzats en manifestacions, com 
els dispositius Reflectantes. A la sessió, 
titulada «Disseny, protesta i reivindicació», 
es presenten aquests dos projectes i s’es-
tableix un debat, moderat per l’arquitecte 
Leonardo Novelo, per detectar els punts 
d’interconnexió entre ells. 

dijous 19, 19 h

Disseny, protesta i 
reivindicació: pre-
sentació de Posters 
for Tomorrow i 
Reflectantes

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

- Mazda Space (Comerç, 60. Barcelona)

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)
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Xerrada. ADG-FAD

Els Chill Laus conviden els Domestic 
Data Streamers, guanyadors del Premi 
Ciutat de Barcelona 2014 en Disseny 
per la seva peça «Sand Falls». A més, 
en el marc dels Premis Laus 2014, vam 
tenir el plaer de treballar amb ells a l’Oh 
Là Laus, on es van encarregar de dissen-
yar i instal·lar el robot Drip-By-Tweet, 
que comptabilitzava els vots del Premi 
del Públic a través del Twitter.

Amb el seu «Big Band Data» ens acosta-
ran a les dades —enroscades, ordenades, 
desglossades, en brut, indesxifrables, 
aclaridores— que ens envolten pertot 
arreu. Davant d’aquesta manera d’enten-
dre el món, els Domestic Data Strea-
mers proposen capturar la informació i 
transformar-la per fer més comprensible 
i interactiu el nostre entorn quotidià 
a través d’eines insospitades, que van 
des de l’enginyeria informàtica fins 
al disseny d’espais, i que transformen 
l’innombrable en un llenguatge univer-

Jornada Demo. ADI-FAD

Durant el matí de la Jornada Demo es 
du a terme un bloc de conferències a 
l’auditori del Disseny Hub Barcelona, 
on es presenten projectes relacionats 
amb la filosofia de Demo per acos-
tar-nos als nous processos de creació 
amb ponents de renom, tant d’àmbit na-
cional com internacional. Es dóna el tret 
de sortida amb un esmorzar amb Crea-
tive Mornings. Seguidament, hi partici-
pen Mónica Rikic presentant «Builda-
code», Ethel Baraona amb «Adhocracy», 
Peter Marigold amb el seu «More than 
material» i Breaded Escalope presentant 
«Love me Bender». Per finalitzar, es pro-
jecten en bucle vídeos de «The Creators 
Project» de Vice. Paral·lelament a totes 
aquestes activitats, es presenta a la Sala 
A l’exposició-performance de Breaded 
Escalope «Love me Bender», la instal·la-
ció «A spatial choreography» de l’estudi 
MAIO i també l’exposició «sIoT Down 
– L’internet de les cadires», que presenta 
els resultats del taller The Internet of 
Things: Acció · Reacció · Interacció.

dimecres 25, 19 h dissabte 28

— Febrer 2015 Memoria d’activitats FAD 2015

Chill Laus amb 
Domestic Data 
Streamers

Jornada Demo

Conveni FAD

El FAD i el Museu del Disseny de 
Barcelona arriben a un acord perquè 
els socis del FAD i les empreses col·la-
boradores puguin visitar les exposicions 
gratuïtament. Per fer-ho, només cal 
presentar el carnet del FAD a la recepció 
del Museu.

dimarts 24

Els socis del FAD ja 
poden entrar al Mu-
seu del Disseny gra-
tuïtament

sal, en una experiència compartida. Ens 
parlen de dades reals, de la datificació 
en la seva metodologia de treball i de 
la batalla quotidiana per aconseguir 
projectes que els apassionin i els posin el 
plat a taula. Tot això, fruit del treball en 
equip; un equip tan estrany com eficaç, 
que disposa d’un psicòleg, d’un estadis-
ta, de dissenyadors i d’informàtics a les 
seves files.

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

- Auditori del Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38)
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Visita per a socis. ARQUIN-FAD

Un grup de socis d’Arquinfad visi-
ta el Recinte Modernista de Sant Pau 
acompanyats pel gestor del recinte i pels 
arquitectes encarregats de la remodelació 
exterior. Una rehabilitació, restauració i 
adequació del conjunt dels pavellons de 
l’antic hospital per convertir-los en un es-
pai per acollir les seus d’organismes inter-
nacionals de l’àmbit de la Mediterrània.

Conveni/Col·laboració. FAD

Gràcies a l’acord signat amb l’Hotel Neri 
Relais & Châteaux, aquest dóna suport 
al FAD durant tot el 2015 allotjant-hi 
alguns dels seus ponents internacionals. 
L’emblemàtic establiment, situat a l’antic 
call de Barcelona, acull conferenciants 
convidats a participar en projectes com 
ara FAD.Xarxes d’Opinió o el FADfest. 

dissabte 28 febrer, 29

— Febrer 2015 Memoria d’activitats FAD 2015

Visitem el Recinte 
Modernista de 
Sant Pau

El FAD signa un acord 
de col·laboració amb 
l’Hotel Neri

Jornada Demo. ADI-FAD

Dins del marc de la Jornada Demo es du 
a terme durant tota la tarda una sèrie de 
tallers per a tots els públics, fins i tot per 
als més petits. Dels dos tallers adreçats 
a nens, hi ha dues franges d’edat. En 
la primera, de 5 a 8 anys, hi trobem el 
taller «Petits robots», on poden ex-
perimentar un primer contacte amb 
l’electrònica, mentre que els nens de 8 a 
11 anys poden gaudir d’un acostament 
a l’animació també a través de l’elec-
trònica amb «Cinema electrònic». Els 
adults també tenen el seu lloc en aquests 
tallers; d’una banda, amb Luis Eslava, 
que ens apropa als Encants construint 
un nou objecte amb el material SU-
GRU. D’altra banda, «Familiar DIY + 
Drawdio» ensenya a construir un llapis 
modificat amb un circuit electrònic 
simple que permet tocar sons mentre es 
dibuixa i que varia el to que produeix 
depenent de la longitud dels traços.

dissabte 28

Taller Jornada Demo

- Recinte Modernista de Sant Pau. 
(Sant Antoni M. Claret, 167. Barcelona)

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)
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— Chill Laus

— Primera Sessió: Disseny i Transformació Social

— Explorant nous processos de creació
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— MODAFAD Awards — MODAFAD 080
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Jornades Materfad

La Setmana Cultural del Disseny és 
un esdeveniment anual en el qual es 
convida professionals, empreses, es-
tudis i acadèmics pertanyents al món 
del disseny industrial i del disseny en 
general. A la trobada, que va portar com 
a subtítol «Transformar la matèria», hi 
van participar empreses de referència, 
com Santa & Cole o Vitra, i professio-
nals de tots els àmbits del disseny. Javier 
Peña, director científic de Materfad, va 
intervenir a la taula rodona «Els nous 
materials» (divendres 6 de març, 18.30 
h) i va presentar a la jornada de cloenda 
la conferència «El material i l’objecte».

Jurat FAD

La presidenta d’ARQUIN-FAD, Sílvia 
Farriol, és la representant del FAD al 
jurat del concurs pluridisciplinari per 
a joves arquitectes i estudiants d’altres 
disciplines per al disseny dels diferents 
espais de la fira Beyond Building Barce-
lona Construmat. El concurs s’organitza 
en col·laboració amb el COAC i l’AJAC 
(Agrupació de Joves Arquitectes de 
Catalunya). 

Sessió FAD

Després de l’èxit de la primera sessió 
del cicle Disseny i Transformació Social, 
organitzat per FAD. Xarxes d’Opinió 
amb Mazda Rebels, torna a l’espai Maz-
da la sessió «Disseny, inclusió i salut», on 
descobrim dos projectes sobre aques-
ta temàtica. D’una banda, hi ha Olga 
García, responsable de comunicació 
d’Arrels Fundació, i que presenta «Ho-
melessfonts», un projecte on persones 
que han viscut al carrer han cedit la seva 
lletra perquè, convertida en tipografia, 
la puguin utilitzar particulars, empreses, 
dissenyadors i agències de comunicació 
i de publicitat, en benefici del col·lec-
tiu de persones sense sostre que atén la 
Fundació Arrels. D’altra banda, hi ha 
Guillermo Puche, infermer i inventor 
del patinet portasèrum Pal Joc, desenvo-
lupat per l’Hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona. La sessió pretén aportar un 
debat en profunditat sobre aquesta res-
ponsabilitat expandida del dissenyador.

dijous 5 – dissabte 7 dijous 5 – dissabte 7 dijous 12, 19 h

— Març 2015 Memoria d’activitats FAD 2015

III Setmana Cultural 
del Disseny a Sevilla

Beyond Building Bar-
celona Construmat 

Disseny i Transfor-
mació Social. Sessió 
02: Homelessfonts + 
Pal Joc

Xerrada Materfad

Les xerrades The making of..., organit-
zades per ADI-FAD, es presenten com 
unes trobades on s’explica el procés de 
creació de tres productes, des que es 
conceben fins que es produeixen. The 
Hunch Project va presentar un projecte 
d’investigació i experimentació centrat 
en noves metodologies de processament 
de la llana. Una ponència a tres bandes 
amb la participació dels dissenyadors 
Saül Baeza i Raquel Llaberia (The 
Hunch Project), Bluestar Silicones com 
a proveïdors, i Javier Peña de Materfad, 
assessor del projecte.

dimarts 3

The making of…: 
The Hunch Project, 
Bluestar Silicones 
& Materfad 

- Centre d’Iniciatives Culturals de la Universitat de Sevilla

- COAC (Pl. Nova, 5. Planta 8. Barcelona)

- Escola Massana, Centre d’Art i Disseny 

- Mazda Space (Comerç, 60. Barcelona)
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Visita FAD

El FAD rep la visita d’una delegació 
de Hong Kong interessada a conèixer 
el funcionament de la nostra institució 
i del Disseny Hub Barcelona. A banda 
de ser rebuts per membres de la Junta 
del FAD, la delegació s’entrevista amb 
el BCD i el Museu del Disseny de 
Barcelona.

dilluns 16

— Març 2015 Memoria d’activitats FAD 2015

Una delegació de 
Hong Kong visita el 
FAD

Reunió ADG-FAD

Avui es reuneix el jurat dels Premis Laus 
al Disseny Hub Barcelona per deliberar 
quins seran els guanyadors d’aquesta edi-
ció. El jurat dels Premis Laus està format 
per professionals de prestigi i especialistes 
de les diferents disciplines del disseny 
gràfic i el seu entorn, tant de l’àmbit na-
cional com internacional. Els guardonats 
amb un Grand Laus l’any anterior passen 
a formar part del jurat en la mateixa ca-
tegoria en què van ser premiats. Pel que 
fa a la votació i valoració de les obres, cal 
tenir en compte que aquestes mantenen 
l’anonimat de l’autor i el jurat ha de jus-
tificar de manera coherent el perquè del 
seu veredicte, que és inapel·lable, secret i 
no es fa públic fins a la Nit Laus. 

Els Laus Bronze es decideixen en una 
primera ronda, on cada membre del 
jurat té vots il·limitats i on cal un 29 % 
de vots com a mínim. A la segona ronda 
es decideixen els Laus Plata, on s’escu-
llen els millors bronzes amb un 43 % de 
vots com a mínim i on el jurat disposa 
de tres vots. A la darrera ronda es trien 

març, 13

categoria: Gràfica
jurat: Roseta Mus, Daniel Morales, 
Ana Mirats, Eva Crespo, Miquel Amela 
Morcillo, Jorge Alavedra.

categoria: Web i mitjans digitals
jurat: Ivan Serrano, Juan Santa Cruz, 
Pilar de la Banda, Glòria Langreo, Ale 
Muñoz, Adela Domínguez, Adrià Sán-
chez, Jorge Correa.

categoria: Creativitat publicitària
jurat: Rory Lambert, Miguel Ángel 
Duo, Salva López, Sergi Pérez Rovira, 
Rosa Martín, Eva Conesa Panicot.

categoria: Audiovisuals
jurat: Xavier Palouzie, Javier Urosas, 
Roger Amat, Sebastián Baptista, 
Carlos Diéguez, Miguel Ángel Rodrí-
guez Rodrigo, Juan Carlos Pérez, Magí 
del Campo. 

categoria: Empreses i Entitats
jurat: Xavier Grau, Manel Font, Toni 
Coll Camps, Dani Vila, Eva Minguella, 
Raffaella Perrone.

categoria: Estudiants
jurat: Pilar Gorriz, Gal·la Pascual Rà-
fols, José María Ribagorda, Inga Teixi-
dor, Roberto Vidal, Germán Chamorro, 
Gerard Martínez, Aleix Fernández.

Jurat Laus 2015

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

els Laus Or, on cada membre del jurat 
disposa d’un vot i on cal un 57 % dels 
vots com a mínim. Finalment, els Grand 
Laus s’escullen d’entre tots els projectes 
que han rebut el premi Laus Or en una 
determinada categoria, amb un 57 % de 
vots com a mínim i amb un únic vot per 
part de cada membre del jurat.

El jurat d’enguany està format per:
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Exposició ADC*E

Una mostra amb les millors obres de 
la darrera edició dels ADC*E Awards 
a l’Espai Mercè Sala – TMB. Els Pre-
mis ADCE són un reconeixement de 
gran prestigi internacional en disseny 
gràfic i creativitat publicitària europeus 
i només poden optar-hi les feines que 
prèviament han estat premiades en els 
certàmens dels seus països. L’exposició 
fa una menció especial a totes aquelles 
feines guanyadores realitzades per estudis 
de disseny o agències de publicitat de 
l’Estat espanyol. Es mostren les feines 
premiades pel jurat europeu que van ser 
reconegudes en aquesta edició: 1 Or, 6 
Plates i 11 Nominacions. Aquestes feines 
van ser guanyadores prèviament als Pre-
mis Laus (organitzats per ADG-FAD) o 
a l’Anuari del Club de Creativos.

Trobada FAD 

Dins del cicle d’esmorzars que el FAD 
organitza amb escoles de disseny de les 
diferents disciplines i un professional 
convidat del mateix àmbit, en els darrers 
dies ha acollit els alumnes de dues esco-
les. D’una banda, els estudiants d’In-
teriorisme de l’Escola d’Art i Disseny 
Deià, que tenen l’oportunitat d’escoltar 
i parlar amb Gabriel Gomera, interio-
rista que desenvolupa la seva carrera 
professional a la Xina. De l’altra, alum-
nes de disseny gràfic de l’escola Seeway 
poden conèixer amb més profunditat els 
projectes de Javier Pereda, de l’estudi E7 
i soci de l’ADG-FAD.

Clipping FAD

El Clipping del FAD, el resum de no-
tícies sobre disseny i arquitectura que 
reben diàriament els socis de l’entitat, 
passa a enviar-se dos cops per setmana 
(dilluns i divendres), amb un format 
més atractiu i fàcil d’explorar. El dilluns 
es recull el resum de premsa del sector 
publicat durant el cap de setmana (dis-
sabte, diumenge i dilluns) i el divendres 
es fa una selecció de les millors notícies 
i articles apareguts entre setmana (de 
dimarts a divendres). L’objectiu del canvi 
és millorar el servei alhora que concen-
trar la informació en menys enviaments.

17/03 – 08/5 març, 20 març, 23

— Març 2015 Memoria d’activitats FAD 2015

Exposició ADC*E 
Awards 2014

El FAD, amb els 
estudiants

Nou format i periodi-
citat del Clipping del 
FAD

Premis A-FAD

L’Associació d’Artistes i Artesans del 
FAD és un dels tres finalistes que opten 
al Premi Nacional d’Artesania en la cate-
goria Premio Promociona, que convoca 
el Ministeri d’Indústria, Energia i Turis-
me. La cerimònia, que té lloc a Madrid, 
dóna a conèixer el guanyador d’aquesta 
categoria: l’Escola Massana, Centre d’Art 
i Disseny de Barcelona.

març, 17

A-FAD, entre els tres 
finalistes als Premis 
Nacionals d’Artesania

- Espai Mercè Sala – TMB. 
Vestíbul de connexió L3 y L5 de l’estació Diagonal

13 14
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Inauguració Materfad

El dilluns 23 de març inicia les seves 
activitats el centre Materfad Guadalajara 
MIND Mèxic, una de les iniciatives més 
recents del Consell de Cambres Indus-
trials de Jalisco. En aquest nou espai es 
poden consultar els últims avenços en 
nous materials per al disseny, l’arqui-
tectura i l’enginyeria, amb un especial 
enfocament cap a la transferència de 
tecnologia entre sectors. Amb aquest, 
són quatre els centres afiliats de la xarxa 
de Materfad, després d’Aguascalientes, 
Valparaíso i Medellín.

Assemblea  ADG-FAD

Se celebra l’assemblea anual de socis 
d’ADG-FAD, on tenen lloc les elec-
cions per designar el nou president 
de l’associació, així com la nova junta 
directiva. La junta actual anima tots els 
socis a participar en el procés donant 
a conèixer què esperen de l’associació 
i què els agradaria aportar-hi. La nova 
junta directiva està formada per Daniel 
Ayuso (president), Ainhoa Nagore (vi-
cepresidenta), Oscar Germade (vicepre-
sident), Olga Pérez (tresorera), Xavier 
Boronat (secretari), Albert Romagosa, 
Anton Pinyol, Astrid Stavro, Nacho Gi-
nestra, Ivan Serrano, Esteve Traveset, Pep 
Alcàntara i Iñigo Jerez (vocals). 

Xerrada ADG-FAD

El convidat d’aquest Chill Laus és l’es-
tudi creatiu guanyador del Grand Laus 
2014 a Web i Mitjans Digitals: Espaday-
santacruz. L’estudi, especialitzat en la 
generació de noves experiències visuals 
i interactives, està integrat per quatre 
professionals amb experiència en els 
camps de la tecnologia de la informació, 
la creació audiovisual, la fotografia i la 
gestió cultural. Miguel Espada, Nerea 
Goikoetxea i Juan Santa-Cruz expli-
quen com la tecnologia permet aportar 
idees creatives a una nova dimensió 
estètica i com s’involucren en el procés 
creatiu, des de la fase de recerca fins a la 
fabricació del producte final, per crear 
obres vives, ens orgànics amb personali-
tat pròpia. Una nova forma de comuni-
cació a través de les possibilitats tecnolò-
giques del nostre temps, on diferents 
tecnologies i propostes visuals funcio-
nen harmònicament sense eclipsar-se 
mútuament.

dilluns 23 dimarts 24 dimecres 25, 19 h
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Materfad Guadalaja-
ra obre les portes

Assemblea de socis 
d’ADG-FAD

Chill Laus 85:
Espadaysantacruz

Inauguració d’exposició Materfad

A la planta –1 del Disseny Hub Barcelo-
na es pot veure «What’s next?», una mos-
tra de materials avançats que representen 
un avenç en el disseny, l’enginyeria o 
l’arquitectura, organitzada per Mater-
fad. Es tracta d’una exposició «en curs» 
a la qual s’aniran afegint nous projectes 
constantment. 

dilluns 23

«What’s next?», la 
mostra dels mate-
rials que donaran 
forma al futur

- Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38)

- Sala de juntes. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38)

- Aules B + C. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38)
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Reunió ADG-FAD

Per segon any consecutiu, té lloc la reu-
nió dels presidents dels jurats d’aquesta 
edició dels Premis Laus per seleccionar 
el projecte guanyador del premi Laus 
Aporta – Fundació Banc Sabadell. 
Aquest premi vol fer visible la contribu-
ció del disseny a la societat amb projectes 
que, a través de la comunicació visual, 
han aconseguit tenir un impacte positiu. 
El nostre agraïment a la Fundació Banc 
Sabadell, la col·laboració de la qual fa 
possible el reconeixement dels projectes 
que poden donar veu a fenòmens socials, 
introduir el disseny en un sector nou, 
contribuir a un canvi cultural o ajudar a 
transformar un producte tradicional en 
un producte amb valor afegit.

divendres 27

Jurat Laus Aporta: 
Fundació Banc 
Sabadell
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— Assamblea Socis ADG — Chill Laus
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— Exposició What’s Next?

— Materfad Guadalajara



33

— Març 2015 Memoria d’activitats FAD 2015

— Segona Sessió: Disseny i Transformació Social
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Seminari ARQUIN-FAD

Arquinfad participa en aquest seminari 
organitzat per la Universitat Politècnica 
de Catalunya i el Ministeri d’Economia 
i Competitivitat, dedicat a estudiar la 
repercussió recíproca entre les disciplines 
de l’arquitectura i la fotografia al Disseny 
Hub Barcelona. 

Hi participen especialistes en el tema 
de diversos països llatinoamericans, com 
també fotògrafs i experts locals per obrir 
la reflexió sobre les pràctiques fotogrà-
fiques històriques i contemporànies al 
voltant de l’arquitectura, de les quals Bar-
celona resulta un referent internacional.

Soci A-FAD

La Generalitat de Catalunya concedeix 
la Creu de Sant Jordi al gran ceramis-
ta i soci de l’A-FAD Jordi Aguadé i 
Clos, pel prestigi assolit en la pràctica 
de la ceràmica i del disseny i per la 
seva dedicació a la cultura. Deixeble i 
col·laborador de Josep Llorens Artigas, i 
col·laborador també de Joan Miró i de 
Joan Vila Grau, entre d’altres, l’any 1960 
va contribuir a fundar el grup de disseny 
multidisciplinari La Cantonada. Els seus 
treballs han obtingut diverses distincions, 
entre les quals destaca la Medalla d’Or 
de l’Estat de Baviera, el 1980.

Debat FAD

El disseny té una part consubstancial com 
a agent de transformació social, com es 
pot veure a les jornades del cicle Disseny 
i Transformació Social, organitzat per 
Xarxes d’Opinió del FAD amb Mazda 
Rebels. Durant la jornada central d’aquest 
programa reflexionem i debatem al vol-
tant d’idees i conceptes que promouen 
o dificulten la transformació social. Els 
participants al debat: Nacho Clemente, 
dissenyador i activista gràfic, professor de 
disseny i autor del blog Ecográfica; Tamar 
Shafrir, autora de New roles for desig-
ners, escriptora, dissenyadora i membre 
de Space Caviar; Joan Subirats, catedràtic 
de Ciència Política de la UAB; Frances-
ca Recchia, escriptora i investigadora 
independent, especialista en pràctiques 
creatives en països en conflicte, i autora 
de Devices of Political Action, Picnic in 
a Minefield i The Little Book of Kabul; i 
Martin Andersen, artista i responsable de 
Solspeil, un projecte que ha aconseguit 
portar el sol a la plaça d’una petita ciutat 
noruega, i que forma part del programa 
internacional de Mazda Rebels.

dijous 9 – divendres 10 dimarts 14 dijous 16, 18 h

— Abril 2015 Memoria d’activitats FAD 2015

Seminari Internacio-
nal d’Arquitectura 
Moderna i Fotografia

Jordi Aguadé i Clos, 
Creu de Sant Jordi

Debat central del 
cicle Disseny i Trans-
formació Social

Esmorzar FAD

L’Escola d’Art de Vic ve al Disseny Hub 
a conèixer què fem al FAD. Aquests 
esmorzars pretenen ser també un acosta-
ment d’estudiants de disseny a professio-
nals de referència del sector amb molts 
anys d’experiència. En aquesta ocasió, el 
convidat és el dissenyador gràfic Miquel 
Puig, soci de l’ADG-FAD.

dijous 9

Esmorzars FAD amb 
l’Escola d’Art de Vic

- Aules. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38)

- Auditori. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38)
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Reunió FAD

L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, rep 
la junta Directiva del FAD. L’objectiu de 
la trobada és informar-lo de la tasca que 
l’associació té previst portar a terme al 
llarg de l’any en benefici de dissenyadors, 
empreses i la societat en general. Per part 
de la junta del FAD, hi assisteixen Nani 
Marquina, presidenta, Gabriele Schiavon, 
vicepresident, els vocals José Maria Milá, 
Maite Felices, Xavier Bas i Carme Ribas, 
així com també Magda Polo, presiden-
ta d’A-FAD, Chu Uroz, president de 
MODA-FAD, Sílvia Farriol, presidenta 
d’ARQUIN-FAD, i Daniel Ayuso, presi-
dent d’ADG-FAD.

Col·loqui FAD

L’Ateneu organitza el col·loqui «Dis-
seny Hub Barcelona. La casa del disseny. 
Somnis acomplerts…», amb la partici-
pació de la presidenta del FAD, Nani 
Marquina, l’arquitecte Oriol Bohigas, 
la directora del Museu del Disseny, 
Pilar Vélez, i el president del BCD, Pau 
Herrera. Daniel Giralt-Miracle fa de 
moderador de l’acte.

Desfilada MODAFAD

MODA-FAD és present al Festival 
Internacional de Moda i Fotografia 
d’Hyères, que se celebra del 23 al 27 
d’abril, amb el guanyador de la 36a 
edició dels MODAFAD Awards: Gui-
llem Rodríguez, seleccionat entre més 
de vuit-cents candidats i únic espanyol 
d’aquesta edició. A més, la coordinadora 
de projectes de MODA-FAD, Tatiana de 
la Fuente, participarà a la tertúlia «An 
interactive round table about fashion 
educations and its future». El festival de 
Villa Noailles rebrà vint finalistes en 
les categories de moda i fotografia. En 
aquesta ocasió, la firma convidada al 
festival serà Chanel i el seu dissenya-
dor, Karl Lagerfeld, el director creatiu 
d’aquesta edició.

abril, 17 abril, 22 abril, 23 – 27
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La junta directiva del 
FAD es reuneix amb 
l’alcalde de Barcelo-
na, Xavier Trias

Disseny Hub Barce-
lona. La casa del dis-
seny. Somnis acom-
plerts…

30è Festival Inter-
nacional de Moda i 
Fotografia de Hyères, 
amb la participació 
de MODA-FAD

Junta directiva Materfad

El Clúster de Materials Avançats (MAV) 
constitueix la seva junta directiva, de la 
qual forma part com a vocal Javier Peña, 
director científic de Materfad. Aquest 
clúster, impulsat per Acció, té com a ob-
jectiu fonamental promoure i contribuir 
a la competitivitat en la cadena de valor 
del sector per poder afrontar favorable-
ment la globalització mitjançant l’impuls 
de la innovació i la internacionalització 
dels seus associats i la millora de les con-
dicions de l’entorn.

abril, 17

Materfad, a la jun-
ta directiva del nou 
Clúster de Materials 
Avançats

- Sala Bohigas de l’Ateneu Barcelonès
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Xerrada ADG-FAD

La jove i inquieta dissenyadora gràfica 
Gal·la Pascual encarna el moment tan 
incert com estimulant en què un estu-
diant recentment graduat comença a fer 
les primeres passes com a professional. En 
aquest Chill Laus, la Gal·la ens proposa 
un debat obert on mostrarà alguns dels 
seus darrers projectes. Ens presenta la 
col·lecció SónarZines, guardonada amb el 
Grand Laus Estudiants 2014 en reco-
neixença de la seva investigació, realit-
zació i obertura a l’experimentació, així 
com projectes més recents que permeten 
explicar processos creatius, identificar 
patrons de treball i evidenciar la passió 
d’aquesta dissenyadora per la síntesi for-
mal. També ens explica tots els problemes 
i dificultats que sorgeixen de projectes 
reals fora de les aules. Graduada el juny 
de 2013, Gal·la Pascual ha combinat des 
de llavors la seva feina com a freelance 
i com a part de l’equip d’Outrostudio, 
interaccionant entre disciplines creatives 
i immersa en multitud de projectes. Una 
trobada ideal per a tots aquells estudiants 
a punt d’entrar al món laboral.

dimecres 29, 19 h

— Abril 2015 Memoria d’activitats FAD 2015

Chill Laus amb Gal·la 
Pascual, guanyadora 
del Grand Laus Estu-
diants 2014

Assemblea i festa de socis FAD

L’assemblea de socis del FAD 2015 
s’inicia a les 20 h, en segona i definitiva 
convocatòria. Els socis assistents recullen 
l’obra gràfica Binary Print, d’Àlex Tro-
chut. Durant l’assemblea, a més, es lliura 
una distinció als socis que van ingressar 
al FAD ara fa vint-i-cinc anys: Andrés 
Alfaro, Anna Morató, Mari Carmen Ay-
mar, Didier Goron, Emili Gasch, Adam 
Bisbe i Joan Cruanyes. A les 21.15 h es 
procedeix a lliurar les Medalles del FAD, 
que enguany reben Santiago Cirugeda 
i Edicions de l’Eixample. L’acte finalitza 
amb un brindis amb la copa commemo-
rativa creada enguany per Elías Torres, 
que passarà a formar part de la Copoteca 
del FAD. En acabar l’acte, està tot a punt 
al foyer per gaudir de la música i d’una 
degustació de pernil, embotits i format-
ges, així com de vins, caves i cervesa.

dilluns 24, 20 h

Assemblea i festa de 
socis del FAD 2015

- Auditori. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38)

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)
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— Chill Laus — Disseny i Transformació Social: el Debat
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Concurs MODA-FAD

Se celebra a Aguascalientes (Mèxic) la 
17a edició del Concurs i Congrés Inter-
nacional de Disseny de Moda «Unimo-
daa», on MODA-FAD hi és present amb 
Pedro Covelo, guanyador de la darrera 
edició dels MODA-FAD T-Project 
Fashion Awards, que mostra les seves 
creacions a la desfilada del dimecres dia 
6. La conferència inaugural del dimarts 5 
«De l’anècdota a la roba» corre a càrrec 
de Miquel Malaspina, secretari de MO-
DA-FAD. Unimodaa és una de les pla-
taformes acadèmiques i de projecció del 
talent emergent en moda més impor-
tants de Mèxic i pretén donar valor a la 
creació, el reconeixement, la investigació 
i la difusió de la cultura en aquest camp. 
L’edició de 2015 vol retre homenatge a 
Lila Downs, apreciada cantant i com-
positora que interpreta música regional 
mexicana i reivindica a través de la seva 
veu els pobles indígenes del país.

Curs Materfad

L’Associació per a l’Estudi del Moble va 
organitzar, el 7 i 8 de maig, dues jorna-
des amb 23 professionals especialistes en 
direcció, conservació, restauració i gestió 
d’espais, involucrats en la recuperació 
d’interiors històrics per tal d’explicar els 
criteris i les solucions adoptades en els 
interiors on han col·laborat, els recur-
sos utilitzats, així com l’opinió crítica 
de les decisions preses al seu dia. Javier 
Peña, director científic de Materfad, va 
presentar la xerrada «Nous materials al 
servei de la recuperació d’interiors».

Reunió Materfad

La presidenta del FAD, Nani Marqui-
na, i el director científic de Materfad, 
Javier Peña, es reuneixen a Madrid amb 
María Luisa Poncela García, secretària 
de Ciència, Tecnologia i Innovació del 
Ministeri d’Economia i Competitivitat, 
amb la finalitat d’explicar-li la tasca de 
Materfad i demanar la participació del 
Ministeri per a la creació de l’exposició 
«Global Carbon». Es va fer partícip a 
Poncela del lideratge a escala mundial 
d’algunes empreses espanyoles en l’estu-
di i l’aplicació del grafè. 

maig, 5 – 7 maig, 7 – 8 maig, 12
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MODA-FAD a 
Unimoda

«La recuperació d’in-
teriors històrics»

Reunió amb la secre-
tària de Ciència, Tec-
nologia i Innovació

A-FAD i ADI-FAD 

El FAD acull un altre dels seus esmor-
zars amb escoles i professionals del 
sector. Aquest cop els organitzadors són 
A-FAD i ADI-FAD, que han convidat 
l’Escola Massana i el dissenyador Martín 
Azúa perquè expliqui la seva trajectòria 
i els seus principals projectes als futurs 
companys de professió.

maig, 4

Esmorzar amb 
l’Escola Massana 
i Martín Azúa

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

- Ministeri d’Economia i Competitivitat



41

Exposició A-FAD

L’exposició efímera «Síntesi 90» és el tret 
de sortida de Tallers Oberts Barcelona. 
Es tracta d’una mostra fugaç de només 
noranta minuts, on el públic pot interac-
tuar amb els artistes, que hi són presents 
(alguns d’ells treballant en directe) i 
expliquen la seva obra als assistents. Els 
artistes que hi participen són: Mariya 
Alipieva, Amàlia Vermell; Anna Fando, 
Miquel Barberà, Nacho Bañares Vilella, 
Gerard Calderón, Judith Cunillera, Sònia 
Esplugas, Julia Fritz, Cynthia Fusillo, 
Sama Genís, Núria Gómez Gabriel, H 
Creativa (Héctor Escudero); Jauffke (Jau-
me Muñoz i Daffke Hollstein); Nolvenn 
Legoff, Fèlix Lozal, Feli Manero, Mont-
serrat Martínez, Teresa Mas de Roda, 
Mireia Mateo, Motiscause-StudioSpazio 
Transformer; Paco Ortí, Montse Piñol, 
Maria Romero, Xavi Sert, Benjamí Tous 
i Marina Val.

Finalistes Premis FAD / ARQUIN-FAD

ARQUIN-FAD (Associació Interdisci-
plinària del Disseny de l’Espai del FAD) 
convoca la 57a edició dels Premis FAD 
d’Arquitectura i Interiorisme. Enguany 
s’hi ha presentat un total de 458 obres 
d’Espanya i Portugal, de les quals 175 
corresponen a la categoria d’Arquitec-
tura, 111 a la d’Interiorisme, 34 a la de 
Ciutat i Paisatge, 63 a la d’Intervencions 
Efímeres, 37 a la de Pensament i Crítica 
i 38 als Premis FAD Internacionals. 

El jurat de la 57a edició dels Premis 
FAD en les categories d’Arquitectura, 
Interiorisme, Ciutat i Paisatge i Inter-
vencions Efímeres, format per l’arqui-
tecte Víctor López Cotelo (president) 
i Ignasi Bonet, Agustí Costa, Mònica 
Rivera, Mariana Pestana i Gabriel Valeri 
(vocals), ha decidit elaborar dues llistes: 
una de seleccionats i una altra de finalis-
tes, per poder distingir un nombre més 
gran i més divers de projectes. D’aquesta 
manera, el jurat ha escollit 16 finalistes 
(6 a la categoria d’Arquitectura, 5 a la 
d’Interiorisme, 2 a la de Ciutat i Paisat-
ge i 3 a la d’Intervencions Efímeres) i 
un total de 45 obres seleccionades. 

dijous 14, 20 h maig, 15
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«Síntesi 90», 
exposició efímera

Finalistes dels 
Premis FAD 
d’Arquitectura i 
Interiorisme 2015

Taller A-FAD

S’inicien les activitats de Tallers Oberts 
Barcelona amb l’exposició «Síntesi 90», 
una proposta força atrevida: dura el 
que diu el seu nom, noranta minuts, i 
els artistes participants hi són presents, 
alguns d’ells treballant en directe per als 
assistents. Els caps de setmana de portes 
obertes són els del 15 al 17 i del 22 al 
24 de maig, als districtes de Sarrià, Grà-
cia, Ciutat Vella i Poblesec. A més, entre 
setmana es pot descobrir l’interior dels 
grans centres culturals de la ciutat amb 
l’activitat Entre Tallers. Entre els dies 
18 i 22 de maig es pot visitar el Taller 
de Modelistes de la Sagrada Família, 
assistir a la xerrada «Com funciona un 
museu?» a la Fundació Miró, visitar les 
reserves del fons d’obra del MNAC i el 
seu taller de conservació i restauració, 
visitar el fons d’obra i taller de restaura-
ció del Macba i els tallers de la Fàbrica 
Lehmann, descobrir el fons d’obra de la 
Fundació Miró, veure «els espais ocults 
del TNC» i, finalment, visitar l’exposició 
i participar en un taller sobre el retrat al 
Museu Picasso.

maig, 14 – 24

Tallers Oberts 
Barcelona

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

Per segon any, els Premis FAD inclouen 
la categoria Internacional amb l’objectiu 
de reconèixer l’arquitectura de qualitat 
projectada des d’aquí i construïda en 
altres indrets del món. En aquesta mo-
dalitat hi ha les mateixes categories que 
als Premis FAD i poden optar-hi tots els 
estudis amb la seu principal a Espanya i 
Portugal. El jurat dels Premis FAD In-
ternacionals està format per OliverThill 
(president) i Ethel Baraona i Andrés Ja-
que (vocals). S’hi han presentat 38 obres, 
de les quals 4 han estat escollides com a 
finalistes i 3 han estat seleccionades.

La categoria de Pensament i Crítica, que 
valora les obres publicades en qualsevol 
format al llarg de l’any entorn l’ar-
quitectura, té també el seu propi jurat, 
que en aquesta edició està compost per 
Federico Soriano (president), Enric Llo-
rach i Ramon Faura (vocals). Enguany 
s’hi ha presentat un total de 37 obres, 
de les quals 9 han estat escollides com a 
finalistes i 7 han estat seleccionades.
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maig, 15

Obres finalistes dels 
PREMIS FAD 2015

Arquitectura
- 1. Casa 1014
Barcelona, 50. Granollers (Barcelona)

autors: Roger Tudó Galí, David 
Lorente Ibáñez, Xavier Ros Majó, Josep 
Ricart Ulldemolins, arquitectes. 
(HArquitectes).

aparelladors: Ramon Anton 
Brossa, Vanesa Vallmitjana.

- 2. Casa Bastida
Catalònia, 2. Begur (Girona).

autors: Elisabet Capdeferro i Pla, 
Ramon Bosch i Pagès, arquitectes.
(bosch.capdeferro s.c.p.)   

aparelladors: Xavier de Bolòs

- 3. Centre de Recerca ICTA-ICP.
UAB. Cerdanyola del Vallès
Columnes, sn. Campus de Bellaterra. Cer-
danyola del Vallès (Barcelona).

- 6. Casa E/C
São Miguel Arcanjo, São Roque do Pico, Ilha 
do Pico.  Açores (Portugal). 

autors: Inês Vieira da Silva, Miguel 
Vieira, arquitectos. (SAMI-arquitectos).   

enginyers: Ricardo Ferro Antunes, 
Francisco Mendonça Santos (estruc-
tures), Paulo Jorge Almeida Oliveira, 
(projecto d’aigua i sanejament), Hugo 
Mendonça (projecte electrotècnic).

Interiorisme 
- 7. Biblioteca São Paulo
Rua de São Paulo, sn.  Apelação (Portugal).

autors: Patrícia Marques, J. Paulo 
Costa, arquitectos. (Site Specific Arqui-
tectura, Lda).  

 aparelladors: Xavier de Bolòs

- 8. Casa da Cultura de Pinhel
Parada Coronel Lima da Veiga.
Pinhel (Portugal).

autors: Luís Sobral, Carlos Azevedo, 
João Crisóstomo, Carlos Guimarães, 
arquitectos. (depA).

- 9. ACAE. Apartamento na Calçada 
da Estrela
Calçada da Estrela, 20 - R/C Esq 20.
Lisboa (Portugal).

autors: José Maria Cumbre, Nuno 
Sousa Caetano, arquitectos. (aspa).   

enginyer: PRPC Engenheiros, 
Tecnep.

- 10. Casa Mariano
Marià Cubí, 195. Barcelona.

autors: Marcos Catalán Alucha, inte-
riorista, Víctor Bergnes de las Casas Ga-
barró, arquitecte. (Catalán & Bergnes).

autors: Claudi Aguiló Aran, arqui-
tecte, Albert Domingo Ollé, enginyer 
industrial (dataAE). David Lorente Ibá-
ñez, Josep Ricart Ulldemolins, Xavier 
Ros Majó, Roger Tudó Galí, arquitectes. 
(HArquitectes).

aparelladors: UTE Nda + RCe.

enginyer: Oriol Vidal Ingeniería.

- 4. Ozadi Tavira Hotel
Quinta das Oliveiras, Algarve. 
Tavira (Portugal).

autors: Pedro Campos Costa, arqui-
tecto. (Campos Costa Arquitectos).   

aparelladors: Procontrol SA.

enginyer: Miguel Lourenço, JSJ Lda.

- 5. Casinha no Porto
Rua dos Caldeireiros, 79-81.
Porto (Portugal).

autors: Paulo Moreira, arquitecto  
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maig, 15

Obres finalistes dels 
PREMIS FAD 2015

- 11. Reforma d’habitatge al Poblesec
Radas, 12 (baixos). Barcelona.

autors: Miquel Mariné, Pepe Ramos 
Temiño, arquitectes.

aparelladors: Brufau Cusó estudi 
d’arquitectura.

enginyer: Òscar Frago.

Ciutat i Paisatge 

- 12. Armazém do Mercado
Rua Latino Coelho, 39, Rua do Hospital 
Velho, 28-30. Funchal (Portugal).

autors: Paulo David, arquitecto.
(Paulo David, arquitecto Lda).

- 13. Mejora de la accesibilidad en el 
centro histórico de Vitoria-Gasteiz
Plaza Fuente de los Patos, Cantón del Se-
minario y Correría y Fray Zacarías. 
Martínez Vitoria – Gasteiz (Álava).

autors: Fernando Tabuenca Gonzá-
lez, Jesús Leache Resano, arquitectos.
(Tabuenca & Leache, Arquitectos).   

aparelladors: Arturo Pérez Espinosa.

enginyer: Luis Maestu.

Intervencions Efímeres

- 14. Les Llàgrimes de Santa Eulàlia
Casa Padellàs. MUHBA, Plaça del Rei 
Barcelona.

autors: Mariona Benedito Ribelles, 
Martí Sanz Ausàs, arquitectes, Ana Bá-
denas, Júlia Doz, Bruguers Gallego, Jordi 
Juanola, Joan Ruiz, estudiants d’arqui-
tectura (ETSAB-UPC).

- 15. Sistema expositiu al Museu 
Marítim
Av. de les Drassanes, sn. Barcelona.

autors: Alfredo Lérida Horta, Anna 
Puigjaner Barberà, Guillermo López 
Ibáñez, Maria Charneco Llanos, arqui-
tectes. (MAIO).

- 16. Muntatge al Museu Marítim de 
Barcelona de l’exposició de Victòria 
Rabal: «Gyotaku: Capturar l’Ànima 
dels Peixos»
Museu Marítim de Barcelona, Av. de les 
Drassanes. Barcelona.

autors: Santi Soto Pi, Charmaine 
Lay, arquitectes (Soto-Lay Architects)
Martí Cabestany Puértolas, arquitecte.

Obres finalistes dels 
Premis FAD Internacio-
nals 2015

- 1. 253 habitatges a Ivry-Sur-Seine, 
París, França (primera fase)
Carnot Vérollot. Ivry-Sur-Seine (França).

autors: Miquel Lacasta, doctor 
arquitecte, Marc Chalamanch, Carmen 
Santana, arquitectes. (Archikubik).

aparellador: José Sanz IC2I.

enginyer: EPDC

- 2. Filharmònica Szczecin
Malopolska 48. Szczecin (Polònia).

autors: Alberto Veiga, Fabrizio Barozzi, 
arquitectes. (Barozzi / Veiga).   

enginyer: Boma, SL, Fort Polska Sp. z o.o.

- 3. Museu Serlachius «Gösta Pavilion»
Joenniementie 47. Mänttä-Vilppula 
(Finlàndia).

autors: Mara Gabriela Partida Mu-
ñoz, Héctor Mendoza Ramírez, doctors 
arquitectes, Boris Bezan, màster en  
arquitectura (MX_SI Architectural 
Studio) Pekka Pakkanen, arquitecte local 
(Huttunen-Lipasti-Pakkanen Ltd)   

- 4. «Gösta Bridge»
Joenniementie 47. Mänttä-Vilppula 
(Finlàndia).

autors: Mara Gabriela Partida Mu-
ñoz, Héctor Mendoza Ramírez, doctors 
arquitectes, Boris Bezan, màster en  
arquitectura (MX_SI Architectural 
Studio) Pekka Pakkanen, arquitecte local 
(Huttunen-Lipasti-Pakkanen Ltd)  
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Finalistes Premis 
FAD de Pensament 
i Crítica 

obra: Landscape of pressure
autora: Kathrin Golda-Pongratz

obra: Jornal Arquitectos
autors: André Tavares / Diogo 
Seixas Lopes

obra: O lugar dos ricos e dos pobres no 
cinema e na arquitectura em Portugal
autor: José Neves

obra: Quaderns d’Arquitectura 
i Urbanisme
autors: José Zabala / Ethel Baraona 
Guillermo López / Anna Puigjaner

obra: La pesadilla de la participación
autor: Markus Miessen

obra: Acciones comunes. Miradas e 
intervenciones urbanas desde el arte y la 
arquitectura
autors: María González García / 
Juanjo López de la Cruz / Ángel Martí-
nez García-Posada

obra: Desierto
autors: Gabriel Ruiz-Larrea 
Natalia David / Núria Úrculo 

obra: Arquitecturas del devenir. Aproxi-
maciones a la performatividad del espacio
autor: Fernando Quesada

obra: Las variaciones de la identidad. 
Ensayo sobre el tipo en arquitectura
autor: Carlos Martí Arís

Amb el suport de: Solvia, 
Fundació Banc Sabadell

Hi col·laboren: Moritz, Vilarnau, 
Font Vella, Novotel

- FAD (Disseny Hub Barcelona. 
Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38) 

Tallers A-FAD

S’inicien les jornades de portes obertes 
de Tallers Oberts Barcelona, un projec-
te coordinat per l’A-FAD, que a més 
organitza específicament els de Ciutat 
Vella. Durant el primer cap de setmana, 
artistes i artesans dels barris de Sarrià i 
Gràcia obren les portes dels seus tallers, 
una gran oportunitat per conèixer com 
conceben i treballen les seves obres, 
entrar, descobrir i gaudir d’aquests 
tallers que la resta de l’any no solen estar 
oberts al públic. Hi ha activitats per a to-
tes les edats i amb l’ajuda del mapa, que 
es pot descarregar a www.tallersoberts-
barcelona.cat, és molt fàcil moure’s pels 
diferents barris de la ciutat i començar 
a obrir portes. El cap de setmana del 22 
al 24 de maig es poden visitar també els 
tallers de Ciutat Vella i el Poblesec.

Congrés Materfad

El III Congrés d’Arquitectura i Salut va 
debatre, a través de conferències i taules 
rodones interdisciplinàries, sobre les ma-
neres d’afrontar les diferents problemà-
tiques del sector. En una de les taules 
rodones, centrada en com el progrés, la 
innovació i la industrialització afecten 
l’àmbit dels materials naturals, va partici-
par Javier Peña, que va parlar sobre els 
criteris de selecció de materials per a 
l’arquitectura.

divendres 15 – diumenge 24 maig, 21 - 22

Caps de setmana de 
portes obertes de 
Tallers Oberts

III Congrés d’Arqui-
tectura i Salut

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)
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Assemblea ADI-FAD

A l’assemblea de socis de l’ADI-FAD, 
Gràcia Cardona és escollida nova presi-
denta de l’associació per als propers dos 
anys, acompanyada d’una junta com-
posta per Guim Espelt (vicepresident), 
Daniel Vila (secretari), Miriam Giordano 
(tresorera) i els vocals Gerard Arqué, 
Àlex Jiménez, Cristina Noguer, Salvi 
Plaja, Oleguer Solà i Xema Vidal. La his-
toriadora del disseny Viviana Narotzky 
s’acomiada dels socis assistents després de 
presidir l’entitat durant cinc anys.

Xerrada ADG-FAD

Chill Laus amb l’estudi guanyador 
del Grand Laus 2014 en Audiovisuals: 
Dvein. Fundat a Barcelona el 2007 
pels directors creatius Teo Guillem i 
Carlos Pardo, Dvein és un col·lectiu 
que explora els límits de la imatge real, 
la postproducció i la narració. Amb 
formació en art i disseny, Dvein fa una 
fusió d’allò físic amb el món digital per 
desenvolupar els seus projectes, infosos 
del seu propi distintiu: l’estètica orgà-
nica. Amb una cultura experimental, 
Dvein combina la imatge filmada amb 
animació per aconseguir un llenguatge 
visual únic a tot el seu treball a través 
del cinema, la televisió, el vídeo musical, 
l’art i la instal·lació. A més, els projectes 
de Dvein han estat presents a festivals i 
conferències d’arreu del món.

Jornada Materfad

L’Habitat Clúster Barcelona celebra 
al Roca Barcelona Gallery una jorna-
da sobre sostenibilitat, estructurada al 
voltant de conceptes com l’ecodisseny, 
els materials avançats, la importància de 
la sostenibilitat en els negocis, els tipus 
de certificacions d’edificis i, sobretot, 
casos pràctics d’empresaris que ja veuen 
en la sostenibilitat un element clau per 
als seus negocis. «Materials avançats i la 
seva aplicació en productes de l’hàbi-
tat» és el títol de l’anàlisi presentada en 
aquesta jornada per Javier Peña, director 
científic de Materfad.

maig, 25 dimecres 27, 19 h dimecres 27

— Maig 2015 Memoria d’activitats FAD 2015

Gràcia Cardona, 
nova presidenta de 
l’ADI-FAD

Chill Laus amb Dvein «La sostenibilitat 
ha vingut per 
quedar-se»

Trobada i brunch Materfad

En l’actual escenari de la construcció, les 
noves prestacions dels materials tradicio-
nals es posicionen com una de les claus 
de la innovació en el sector. Materfad 
organitza una trobada entre professio-
nals per descobrir els últims avenços 
tecnològics dirigits a assolir gravats en 
el zinc (VMZINC), un nou estàndard 
en superfícies sòlides (DuPont Building 
Innovations) i l’esveltesa en el formigó 
(Casellas Xirgu). En finalitzar, té lloc el 
brunch, que serveix per fer networking 
entre els assistents.

dijous 21, 14 h

Mater Brunch: 
innovar amb mate-
rials tradicionals

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

- Roca Barcelona Gallery
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— Chill Laus

— Mater Brunch

— Gracia Cardona, Presidenta d’ADI-FAD
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— Maig 2015 Memoria d’activitats FAD 2015

— Jornada: La Sostenibilitat ha vingut ha quedar-se

— Visites Tallers Oberts



48



49

Showroom Materfad

Materfad és present al Showroom del 
Moble, organitzat per Fira de Barcelona 
conjuntament amb el Col·legi Ofi-
cial d’Agents Comercials de Barcelona 
(COACB), una fira que té lloc del 7 al 
10 de juny al Pavelló 2 del recinte de 
Gran Via de Fira de Barcelona. Materfad, 
en col·laboració amb el Gremi de Fus-
ters de Barcelona, presenta una selecció 
de materials innovadors relacionats amb 
la fusta que obren noves possibilitats en 
el sector de la fusta i el moble.

Assemblea de socis ARQUIN-FAD

Els socis de l’ARQUIN-FAD tenen una 
cita important amb l’assemblea general 
ordinària. L’ordre del dia inclou la lec-
tura i aprovació de l’acta de l’assemblea 
anterior, la presentació de la memòria 
d’activitats 2014, l’examen de l’estat de 
comptes del darrer any i els pressupostos 
per l’any 2015.

Taula rodona ADI-FAD

L’ADI-FAD, en col·laboració amb 
CDA Barcelona i ING Creative Dubai, 
organitzen aquesta taula rodona dins 
del marc de la Barcelona Design Week. 
«Why Dubai? New opportunities for 
design and creativity» pretén donar una 
visió més clara de les grans oportunitats 
que s’estan desenvolupant en l’escena del 
disseny i les indústries creatives a Dubai 
i com dissenyadors espanyols i europeus, 
empreses i inversors, poden formar part 
d’aquesta creixent escena creativa.

juny, 7 – 10 juny 8, 17 h dimarts 9, 11 h

— Juny 2015 Memoria d’activitats FAD 2015

Materfad, al 
Showroom del Moble

Assemblea de socis 
d’ARQUIN-FAD

«Why Dubai? New 
opportunities for de-
sign and creativity»

Sessió FAD

Tercera sessió del cicle Disseny i Trans-
formació Social amb la presentació de 
dos projectes nous, exemples de disseny 
frugal i autoproducció. Les iniciatives 
convidades són Inteligencias Colecti-
vas, una base de dades lliure de detalls 
constructius col·lectius, i Wecyclers, una 
empresa nigeriana que promou el reci-
clatge de residus a Lagos. Per parlar-ne 
comptem amb Juanito Jones, membre 
d’Inteligencias Colectivas i networker 
a la Plataforma Zoohaus, Carlos Bajo 
Erro, periodista freelance especialitzat en 
l’ús de TIC per a la transformació social 
a l’Àfrica, i Blanca Callén, investigadora 
del grup Gredits (Bau). Curro Claret 
condueix l’acte.

dijous 4, 19 h

Disseny i Transfor-
mació Social. Sessió 
3: Inteligencias 3Co-
lectivas y Wecyclers

- Estand del Gremi de Fusters de Barcelona. 
(estand 600, nivell 0, carrer F).

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)
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Conferències ADI-FAD

L’ADI-FAD presenta la 33a edició del 
The making of..., en què col·labora la 
fira Maison&Objet Paris. En aquesta 
ocasió també es parla de tres projectes 
entorn del tema de disseny per a la llar. 
Andreu Carulla Studio i Londji presen-
ten les baldufes «Fruit Tops»; Barbara Le-
hmann, directora de l’arxiu de Cassina, 
exposa el tamboret «LC9» de Charlotte 
Perriand; i Núria Bitria, dissenyadora in-
terna de Teixidors, i Jordi Purrà, director, 
presenten la col·lecció de tèxtil per a la 
llar d’aquesta empresa.

Visita per a socis ARQUIN-FAD

L’ARQUIN-FAD organitza per als seus 
socis una visita a la casa «La Ricarda», 
obra d’Antoni Bonet Castellana. Aquesta 
casa és considerada una de les joies de 
l’arquitectura racionalista espanyola i 
mundial i en aquesta ocasió els partici-
pants estan acompanyats per les propie-
tàries de l’habitatge, que expliquen les 
singularitats de l’obra.

Promotor Renault

L’empresa d’automòbils Renault signa 
un conveni amb el FAD per ser promo-
tor oficial del FADfest. Entre els dies 2 
i 5 de juliol exposaran al Disseny Hub 
Barcelona el seu nou vehicle 100 % 
elèctric, Renault Zoe, que es podrà pro-
var de franc inscrivint-s’hi prèviament.

dimarts 16, 19 h divendres 19, 11 h juny

— Juny 2015 Memoria d’activitats FAD 2015

The making of... Visita a «La Ricarda» Renault, nou promo-
tor oficial del FADfest

Festival de cinema 
i arquitectura ARQUIN-FAD

L’ARQUIN-FAD, conjuntament amb 
la Filmoteca de Catalunya, organitza 
aquest festival de cinema i arquitectura, 
que aquest any passa de ser simplement 
un cicle a ser un festival on tota la pro-
gramació es concentra en aquesta set-
mana i on es mostraran pel·lícules de no 
ficció centrades en la producció arqui-
tectònica des d’òptiques molt diverses. 
Cada una de les sessions està modera-
da per un professional de reconeguda 
trajectòria i els assistents participen en 
la taula rodona posterior. El festival és 
dirigit per Martín Garber.

juny 12 – 18

Arqu[in]film

- Filmoteca de Catalunya. 
(Pl. de Salvador Seguí, 1–9. Barcelona)

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

- El Prat de Llobregat (Barcelona).
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Festa d’inauguració FAD

Inauguració de la cinquena edició del 
FADfest, l’esdeveniment anual del FAD 
que celebra l’excel·lència creativa. La in-
auguració del FADfest serveix per obrir 
les portes de les principals exposicions 
d’enguany: «Fora de lloc», una mostra 
col·lectiva internacional de producció 
pròpia del FAD amb obres de dissenya-
dors, artistes i arquitectes que traspassen 
categories i convencions, i l’exposició 
dels premis del FAD 2015, on es poden 
veure les obres finalistes i guanyadores 
dels Premis FAD d’Arquitectura, els Pre-
mis Laus de disseny gràfic i comunicació 
visual i els MODAFAD Awards. Les 
dues exposicions es poden visitar durant 
tot el FADfest i fins el 31 d’octubre.

Exposició FAD

Una exposició col·lectiva internacional 
de producció pròpia del FAD i comis-
sariada per Rosa Pera amb obres de 
dissenyadors, artistes i arquitectes que 
traspassen categories i convencions per 
explorar maneres de fer i de projectar 
diferents de les habituals. Una invita-
ció a alterar les perspectives apreses per 
encetar converses entre l’art, el disseny 
i l’arquitectura, a trastocar sistemes i 
processos, a actuar sota la llum d’allò 
interioritzat com a no propi, sigui per 
aliè o per inadequat.

En l’exposició «Fora de lloc» el disseny 
expositiu és d’Emiliana Design Studio. 
L’autor de la gràfica de la mostra és 
David Torrents.

Exposició FAD

Enguany es poden veure les obres 
finalistes i guanyadores dels Premis FAD 
d’Arquitectura i Interiorisme, els Premis 
Laus de disseny gràfic i comunicació vi-
sual i els MODAFAD Awards de dissen-
yadors emergents. Una posada en escena 
del que ha donat de si, en aquest últim 
any, l’esforç d’estudiants, professionals i 
empreses en les diferents disciplines del 
disseny. Un termòmetre imprescindible 
de l’ara i aquí.

Com a l’exposició «Fora de lloc», el 
disseny expositiu és obra d’Emiliana 
Design Studio i el grafisme és creat per 
David Torrents.

dilluns 29, 20 h 30/06 – 31/10 30/08 – 31/10

— Juny 2015 Memoria d’activitats FAD 2015

Festa d’inauguració 
del FADfest

Exposició «Fora de 
lloc»

Exposició dels 
Premis del FAD

Conferència inaugural FAD

L’obertura del FADfest és a càrrec d’un 
referent internacional en el sector, para-
digma de la transversalitat de pràctiques 
i disciplines: Glithero, un estudi de dis-
seny de Londres format pel britànic Tim 
Simpson, que imparteix la conferència, i 
l’holandesa Sarah van Gameren. Des de 
taules de policiment de 10 metres fins 
a ceràmica que es torna de color blau 
elèctric amb llum UV, els ingredients en 
comú de les seves creacions són el temps 
i la transformació. El seu particular dis-
seny de productes, mobles i instal·lacions 
segueix una consistent línia conceptual 
per capturar la bellesa del procés de 
creació i connectar disciplines creatives.

dilluns 29, 19 h

Conferència inaugu-
ral del FADfest amb 
l’estudi Glithero

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)- FAD. Disseny Hub Barcelona. 

(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)
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Jornada de conferències FAD

Professionals de prestigi internacional 
presenten treballs i reflexionen al voltant 
del concepte «fora de lloc» en l’àmbit 
del disseny i la creativitat. Una jorna-
da per generar coneixement al voltant 
d’allò que es troba mitjançant la pràctica 
del desplaçament i del que és impro-
pi. Amb la participació de l’artista Di 
Mainstone, que parla del seu projecte 
«Human Harp», un instrument que con-
verteix ponts en arpes gegants; l’activista 
Jaron Rowan, que dissecciona els memes 
com a nova eina d’humor i protesta; 
l’arquitecte Manuel Domínguez, que 
presenta el seu projecte de ciutat mòbil 
independent i autogestionable; i l’artista 
Cecilia Jonsson, que ens parla de The 
Iron Ring, joies de ferro extret dels 
camps contaminats de Río Tinto.

dimarts 30, 19 h

— Juny 2015 Memoria d’activitats FAD 2015

Jornada de conferèn-
cies «Fora de lloc»

Brunch Materfad

Flexibilitat i lleugeresa són dues propie-
tats clau en la generació de valor afegit 
en l’arquitectura. Materfad organitza 
una trobada entre professionals per 
descobrir els últims avenços tecnològics 
en rehabilitació, edificació lleugera i 
malles metàl·liques. S’aprofundeix en les 
possibilitats dels nous materials com-
binant les ponències amb una sessió de 
networking al voltant d’un bufet a peu 
dret. Amb la participació de Javier Peña 
(Materfad), Joaquim Badrinas (Finsa 
Arquitectura), Joan Artés (La Casa por el 
Tejado) i Javier Moreira Rivera (ACR 
Rehabilitación).

dimarts 30, 14 h

Mater Brunch: 
flexible i lleuger

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)
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— Conferència Glithero

— Mater Brunch

— La Ricarda

— Showroom del Moble
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— Inauguració FADfest 2015
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— Fora de Lloc
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— Jornada de conferències
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— Teixidors

— Disseny i Transformació Social: Sessio 3 — Why Dubai?
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«Smart Flexibility», a Melbourne

L’exposició comissariada per Mater-
fad «Smart Flexibility», que explora les 
possibilitats que ofereixen les estructures 
flexibles i els materials actius en l’arqui-
tectura, es presenta a l’RMIT Design 
Hub de Melbourne després d’haver 
tancat una primera etapa a Barcelona 
amb més de 28.000 visitants. Ha estat un 
dels grans reclams del festival Design for 
Impact i de l’Open House Melbourne. 
Valerie Bergeron, directora de Materfad 
i cocomissària de l’exposició, participa 
en la jornada inaugural.

Sessió Materfad

ColorForward® és una iniciativa de 
Clariant per ajudar els dissenyadors de 
productes de plàstic en les preses de de-
cisions relatives al color. En aquesta nova 
sessió de MaterLab s’aborda el color des 
dels punts de vista científic i emocional, 
dues perspectives aparentment oposades 
però amb punt en comú. Amb Judit Van 
Vliet, responsable creativa de Color-
Forward®, analitzem les quatre tendèn-
cies globals identificades per al 2016 
i descobrim els colors que es poden 
associar a cadascuna d’elles. Per la seva 
banda, Javier Peña, director científic de 
Materfad, aborda la dimensió material i 
tecnològica del color.

Conferència ARQUIN-FAD

Soci de l’estudi d’Arquitectura Atelier 
Kempe Thill (Rotterdam), Oliver Thill 
és el president del jurat dels Premis FAD 
Internacionals. Ha participat en més 
de noranta concursos internacionals i 
té obra a països com Alemanya, Bèlgi-
ca, França, Àustria, el Marroc i Egipte. 
En els últims anys les seves obres s’han 
publicat en més de cinc-cents mitjans 
i s’està posicionant com un dels grans 
despatxos en els cercles d’arquitectura. 
Imparteix una conferència titulada «Ikea 
classicism» sobre la relació entre pressu-
postos baixos i arquitectura monumental.

juliol, 1 dimecres 1, 18:30 h dimecres 1, 20 h

— Juliol 2015 Memoria d’activitats FAD 2015

Inauguració
Materfad

MaterLab: 
ColorForward® 2016

«Ikea classicism», 
de l’arquitecte 
Oliver Thill

FAD Exposició

«Taules i taulons» és una exposició de 
taules de surf de neu reciclades, crea-
des per diferents artistes i dissenyadors. 
Taules velles, gastades i usades, que els 
amics han embellit perquè envelleixin 
amb dignitat, lliscant per tots els camins 
possibles de la imaginació, amb esclats 
de talent. Una col·lecció multicolor 
i personal, fruit de l’esforç de Lluís 
Morón per donar una segona vida a 
unes peces extraordinàries que ens han 
permès gaudir de la muntanya.

juliol, 1 – 10

Exposició 
«Taules i taulons»

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona) - RMIT Design Hub, Melbourne (Austràlia)
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Debat FAD

Sisena i última sessió del cicle Disseny 
i Transformació Social, que organitza 
el FAD amb Mazda Rebels en el marc 
del projecte FAD. Xarxes d’Opinió. En 
aquesta sessió proposem una presenta-
ció i un diàleg entre dos projectes: la 
construcció del pati de l’escola La Pau, a 
càrrec de Raons Públiques, i les solu-
cions per a la comunitat que presenta 
Vinay Venkatraman, de Frugal Digital. 
Dos exemples de com la democràcia es 
posa al servei del disseny i com el dis-
seny e posa al servei de la democràcia.

Premis ARQUIN-FAD

La gran nit de l’arquitectura a Barce-
lona és, sens dubte, la cerimònia de 
lliurament dels Premis FAD. En aquesta 
edició, hi és present la nova alcaldessa de 
la ciutat, Ada Colau.

Per començar aquesta cerimònia, es do-
nen a conèixer els guanyadors de la 27a 
edició dels Premis Habitàcola «Conflic-
te», el premi per a estudiants d’arquitec-
tura i interiorisme.

El jurat dels XXVII Premis Habitàcola, 
format per Anna Puigjaner (presidenta) 
i Francesca Recchia, Fernanda Canales, 
Martín Azúa i Leonardo Novelo (vocals), 
decideix atorgar les mencions següents: 

títol: #activacio @acpati423
autors: Maria Lara, Ayelén Lentino, 
Raquel Sarrà, Maite Puey, Blanca Simó. 
De l’Escola d’Art i Disseny de Reus.

títol: #reconfiguració @activa365
autors: Paula Barrera, Anaïs Navarro, 
Nacho Cid, Aida Sabaté. De l’Escola 
d’Art i Disseny de Reus.

títol: #activación @jucaga015
autors: Juan Carlos Gámez Alcaraz.

El jurat de la 57a edició dels Premis 
FAD en les categories d’Arquitectura, 
Interiorisme, Ciutat i Paisatge i Inter-
vencions Efímeres, format per l’arqui-
tecte Víctor López Cotelo (president) 
i Ignasi Bonet, Agustí Costa, Mònica 
Rivera, Mariana Pestana i Gabriel Valeri 
(vocals), decideix atorgar els premis 
següents:

Premi FAD d’Arquitectura 2015 
(ex aequo)

obra: Casa Bastida
lloc: Begur (Girona)
autors: Elisabet Capdeferro i Pla,
Ramon Bosch i Pagès, arquitectes. 
(Bosch Capdeferro, s.c.p.)
aparellador: Xavier de Bolòs

Premi FAD d’Arquitectura 2015 
(ex aequo)

obra: Ozadi Tavira Hotel
lloc: Quinta das Oliveiras, Algarve. 
autors: Pedro Campos Costa, 
arquitecto (Campos Costa Arquitectos)
aparellador: Procontrol, SA
enginyer: Miguel Lourenço, JSJ Lda.

dijous 2, 19 h dijous 2, 22 h

— Juliol 2015 Memoria d’activitats FAD 2015

«Disseny col·labora-
tiu i democràcia»

Lliurament dels Pre-
mis FAD d’Arquitec-
tura i Interiorisme 
2015 i lliurament dels 
Premis Habitàcola 
«Conflicte»

Debat FAD

Fa cinquanta anys naixia l’Escola d’Estiu 
Rosa Sensat, un espai d’intercanvi i 
renovació pedagògica que amb els anys 
s’ha convertit en una cita de referència 
per al món de l’educació. El FAD s’ha 
volgut afegir al cinquantè aniversari de 
l’escola organitzant dues taules rodo-
nes que posen en relació el disseny i 
l’educació, centrant la mirada en l’espai 
públic com a context educatiu. Presen-
tada i conduïda per l’arquitecta Carme 
Ribas, a la primera taula hi participen 
Milagros Pérez Oliva (periodista i 
professora), Carme Pigem (arquitecta 
d’RCR) i Manuel Barrios (realitzador 
de TV i director d’Una mà de contes).

dijous 2, 16:0 h

«Contextos 
educatius públics: 
l’espai públic» (I)

- Institut Verdaguer .
(Parc de la Ciutadella, s/n. Barcelona)

- Mazda Space (Comerç, 6. Barcelona) 
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Premi FAD d’Interiorisme 2015

obra: Biblioteca Sao Paulo
lloc: Rua de Sao Paulo, sn. Apelaçao
autors: Patrícia Marques, J. Paulo 
Costa, arquitectes (Site Specific 
Arquitectura, Lda)

Premi FAD de Ciutat i Paisatge 2015

obra: Mejora de la accesibilidad al centro 
histórico de Vitoria-Gasteiz
lloc: Vitòria-Gasteiz (Àlaba)
autors: Fernando Tabuenca Gon-
zález, Jesús Leache Resano, arquitectos 
(Tabuenca & Leache, Arquitectos)
aparellador: Arturo Pérez Espinosa
enginyer: Luis Maestu

Premi FAD d’Intervencions 
Efímeres 2015

obra: Les Llàgrimes de Santa Eulàlia
lloc: Casa Padellàs, MUHBA, Pl. del 
Rei, Barcelona
autors: Mariona Benedito Ribelles, 
Martí Sanz Ausàs, arquitectes, Ana Bá-
denas, Júlia Doz, Bruguers Gallego, Jordi 
Juanola, Joan Ruiz, estudiants d’arqui-
tectura (ETSAB-UPC)

Per segon any, els Premis FAD inclouen 
una categoria internacional amb l’ob-
jectiu de reconèixer l’arquitectura de 
qualitat projectada des d’aquí i cons-
truïda en altres indrets del món. Aquesta 
modalitat té les mateixes categories que 
els Premis FAD i poden participar-hi 
tots els estudis amb la seu principal a 
Espanya i Portugal. El jurat dels Premis 
FAD Internacionals està format per 
OliverThill (president), Ethel Baraona 
i Andrés Jaque (vocals), que decideixen 
atorgar el premi següent:

obra: 253 Viviendas en Ivry-Sur-Seine, 
París, França (primera fase)
lloc: Carnot Vérollot, Ivry-Sur-Seine
autors: Miquel Lacasta, doctor 
arquitecte, Marc Chalamanch, Carmen 
Santana, arquitectes (Archikubik)   
aparellador: José Sanz IC2I
enginyer: EPDC

Els assistens a la cerimònia voten els 
Premis de l’Opinió en les diferents cate-
gories. Els guanyadors són:

Arquitectura:

obra: Centre de Recerca ICTA-ICP. UAB
lloc: Cerdanyola del Vallès, Barcelona 
autors: Claudi Aguiló Aran, arqui-
tecte, Albert Domingo Ollé, enginyer 
industrial (data AE), David Lorente 
Ibáñez, Josep Ricart Ulldemolins, Xavier 
Ros Majó, Roger Tudó Galí, arquitectes 
(HArquitectes)
fotògraf: Adrià Goula

Interiorisme:

obra: Reforma d’habitatge al Poblesec
lloc: Barcelona  
autors: Miquel Mariné, Pepe Ramos 
Temiño, arquitectes
fotògraf: Eugeni Bach

Internacional:

obra: Filarmònica Szczecin
lloc: Szczecin (Polònia)  
autors: Alberto Veiga, Fabrizio Ba-
rozzi, arquitectes (Barozzi / Veiga)
fotògraf: Simon Menges

Ciutat i Paisatge:

obra: Mejora de la accesibilidad al centro 
histórico de Vitoria-Gasteiz
lloc: Vitòria-Gasteiz  
autors: Fernando Tabuenca Gonzá-
lez, Jesús Leache Resano (Tabuenca & 
Leache Arquitectos)
fotògraf: José M. Cutillas, Rubén P. 
Bescós

Intervencions efímeres:

obra: Les Llàgrimes de Santa Eulàlia
lloc: Barcelona  
autors: Mariona Benedito Ribelles, 
Martí Sanz Ausàs, arquitectes, Ana Bá-
denas, Júlia Doz, Bruguers Gallego, Jordi 
Juanola, Joan Ruiz, estudiants d’arqui-
tectura (ETSAB-UPC)
fotògrafs: Pere Albiac, Mercè Ari-
many, Mariona Benedito, Nathalie Jordi, 
Martí Sanz
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dijous 2, 22 h

Premis FAD de 
l’Opinió 2015
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El jurat del Premi FAD de Pensament i 
Crítica, del qual formen part Federico 
Soriano (president), Enric Llorach i Ra-
mon Faura (vocals), decideix atorgar el 
Premi FAD ex aequo a les publicacions 
periòdiques següents:

títol: Desierto
autors: Gabriel Ruiz-Larrea, Nuria 
Úrculo i Natalia David  
editor: Paper/Architectural Histamine

títol: Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme
autors: José Zabala, director, Ethel Ba-
raona, Guillermo López i Anna Puigjaner  
editor: Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya

El jurat també vol concedir un premi 
honorífic a Carlos Martí Arís en ocasió 
de la reedició de la seva tesi doctoral de 
1988, Las variaciones de la identidad. 
Ensayo sobre el tipo en arquitectura. 

Amb el suport de: Solvia, Fundació 
Banc Sabadell

Hi col·labora: Moritz, Vilarnau, Font 
Vella, Novotel
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Sketching FAD

Per primer cop, l’sketching es torna 
digital i mòbil. Adobe, FAD i Drawin-
gonLocation s’uneixen per despertar 
el costat artístic més experimental dels 
professionals i estudiants creatius a la 
primera trobada de Digital Sketching 
a Europa. Un centenar de creatius 
professionals donen forma a una nova 
dimensió de l’sketching, experimenten 
amb noves tècniques digitals gràcies a les 
aplicacions per a mòbils d’Adobe, com-
binen diferents disciplines i comencen 
a esbossar nous camins creatius des dels 
carrers de Barcelona.

Debat FAD

Segona de les taules rodones organitza-
des pel FAD i l’Associació de Mestres 
Rosa Sensat. Presentada i conduïda per 
l’arquitecta Carme Ribas, hi participen 
Noemí Rocabert (mestra i directora 
de l’escola Mestre Morera de Ciutat 
Meridiana), Ismael Blanco (politòleg i 
investigador a l’IGOP) i Montse Pedret 
(educadora social i antropòloga a la coo-
perativa Raons Públiques). En aquesta 
taula centrem l’atenció en metodologies 
i experiències que es caracteritzen pel 
treball conjunt entre professionals de 
diferents disciplines i la implicació de les 
persones en la concepció, transformació 
i gestió de l’entorn.

Visites guiades A-FAD

L’A-FAD organitza visites guiades a 
través d’una ruta pels millors tallers 
d’artistes i artesans del Born, una pro-
posta que habitualment es fa durant les 
jornades de portes obertes dels tallers, al 
mes de maig, però que enguany es vol 
oferir també en el marc del FADfest. 
Una oportunitat única per veure com 
treballen artistes, dissenyadors, artesans i 
creadors en el seu context i, per què no, 
conèixer de prop l’arquitectura interior 
dels carrerons d’aquest barri.

divendres 3, 10 h divendres 3, 16.30 h divendres 3, 18 h

Barcelona Digital 
Sketching

«Contextos educa-
tius públics: l’espai 
públic» (II)

Visites guiades 
de Tallers Oberts 
Barcelona

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

- Institut Verdaguer (Parc de la Ciutadella, s/n)

- Centre Cívic Sant Agustí del Born 
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Desfilada MODAFAD

39a edició del MODAFAD, la passarel·la 
de dissenyadors de moda emergents, el 
punt de referència del futur de la moda. 

El MODAFAD torna amb la desfilada 
de dissenyadors emergents. En aquesta 
edició desfilen vint dissenyadors amb els 
seus projectes de final de carrera de les 
escoles de disseny de Barcelona. Les des-
filades culminen amb el lliurament dels 
MODAFAD T Project Fashion Awards, 
i els guanyadors tenen l’oportunitat 
de presentar una col·lecció a l’edició 
següent del 080 Barcelona Fashion.

En aquesta edició s’estrena el nou Premi 
Gratacós, que s’atorga al guanyador 
d’Or. El premi consisteix en un txec 
de 600 euros en teles i teixits amb la 
voluntat de proveir el guanyador dels 
recursos necessaris per poder crear la 
col·lecció que presentarà a la passarel·la 
MODAFAD de l’edició d’hivern de la 
080 Barcelona Fashion.

El jurat d’aquest any, format per Philippe 
Pourhashemi (Brussel·les, consultor de 
moda), Vicente Ferrer (director edito-
rial a l’i-D), Juan Vidal (dissenyador de 
moda), Cristophe Durand (director crea-

Premis ADG-FAD

Cerimònia de lliurament dels Premis 
Laus de disseny gràfic i comunicació 
visual, que aquest any celebren la 45a 
edició. Un any més, l’Associació de 
Directors d’Art i Dissenyadors Gràfics 
del FAD (ADG-FAD) lliura els premis 
durant la ja tradicional Nit Laus, una 
celebració del grafisme que serveix 
com a punt de trobada per a gairebé un 
miler de professionals del sector i que 
s’ha convertit en una referència essencial 
per conèixer les propostes creatives més 
rellevants de l’any.

Als Premis Laus, que van néixer l’any 
1964, s’hi han presentat prop de 1.200 
projectes, dels quals n’han resultat guan-
yadors 290 en set categories diferents: 
gràfica, web i mitjans digitals, creativitat 
publicitària, audiovisuals, entitats,  em-
preses i estudiants. A més, també es lliura 
el Laus d’Honor i la segona edició dels 
Laus Aporta – Fundació Banc Sabadell. 
Enguany es reparteix un total de 6 Grand 
Laus, 19 ors, 78 plates i 185 bronzes.

L’ADG-FAD concedeix enguany el 
Laus d’Honor a Raquel Pelta, reco-
neguda historiadora del disseny, en 
reconeixença d’una trajectòria profes-

divendres 3, 18 h divendres 3, 20 h

MODAFAD T Project 
Fashion Awards

Nit Laus 2015

tiu de Montibello Suiza) i Barbara Bura-
nova (directora de disseny d’Adidas), han 
decidit atorgar els premis següents:

Or al Millor Dissenyador 
(Premi Gratacós):

dissenyador: Enric Martí
escola: ESDI

Plata a la Millor Col·lecció 
(Premi Duc de Foix)

dissenyador: Edward Cuming 
escola: IED

Bronze a la Menció Especial 
(Premi Marcelo Vilà)

dissenyador: Samuel Alarcón
escola: Institut Català de Moda

Premi a la Millor Model

Angela 
agència: Traffic

Premi al Millor Model

Christian Heuser
agència: Berta Models

sional dedicada a la història del disseny 
espanyol i la seva capacitat per impulsar 
projectes entorn del disseny. 

D’altra banda, el jurat dels Laus Apor-
ta-Fundació Banc Sabadell, format per 
Roseta Mus, Marc Panero, Enric Jardí, 
Rory Lambert, Ivan Serrano, Xavier 
Palouzié, Pilar Gorriz, Xavier Grau i 
Montserrat Corominas, decideix atorgar 
el premi a:

categoria: Professional 
títol: Publicació Escola Professional 
Esment
entitat: Amadip Esment Fundació
estudi: Atlas

categoria: Estudiants 
títol: Libro de actividades prácticas para 
niños/as con Asperger. Inside Mirror
autor: Laura Pere Barahona
escola: ESNE Madrid, Escuela 
Universitaria de Diseño, Innovación y 
Tecnología
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Els premis Laus s’atorguen a les obres 
següents:

Gràfica
jurat: Identitat Corporativa i Pac-
kaging: Roseta Mus, Daniel Morales, 
Ana Mirats, Eva Crespo, Miquel Amela 
Morcillo, Jorge Alavedra

Premi Grand Laus

títol: Grafting Architecture
client: Institut Ramon Llull 
Generalitat de Catalunya
estudi: Bildi Grafiks
subcategoria: Gràfica de l’entorn, 
Gràfica aplicada a espais

Trofeus Laus d’Or

títol: Dogzilla
subcategoria: Naming
autor: Zapping
client: Telepiensos

Web i mitjans digitals
jurat: Ivan Serrano, Juan Santa Cruz, 
Pilar de la Banda, Glòria Langreo, Ale 
Muñoz, Adela Domínguez, Adrià Sán-
chez, Jorge Correa

Premi Grand Laus

títol: Abortion Travel
client: CELEM
Generalitat de Catalunya
agència: DDB España
subcategoria: Publicitat digital, 
Campanya digital integrada

Trofeus Laus d’Or

títol: Air Europa Web y App
subcategoria: Millor lloc web 
autor: Hanzo
client: Air Europa

títol: Los números de tu libertad
subcategoria: Lloc promocional
autor: McCann Madrid
client: Euromillones

títol: Air Europa Web y App
subcategoria: Projecte 
multiplataforma
autor: Hanzo
client: Air Europa

títol: El Viaje de Alvin
subcategoria: Aplicacions telèfons 
intel·ligents o tauletes
autor: Atipo
client: Meikme

Creativitat publicitària
jurat: Rory Lambert, Miguel Ángel 
Duo, Salva López, Sergi Pérez Rovira, 
Rosa Martín, Eva Conesa Panicot

Premi Grand Laus

títol: Campaña Cerca Banco Sabadell
client: Banc Sabadell
agència: *S, C, P, F…
subcategoria:  Campanya integrada

títol: Canal+ Rebrand
subcategoria: Identitat corporativa 
mitjana i gran empresa
autor: Erretres / Plenty / Canal+ / 
D6 / Comuniza
client: Canal+ España

títol: Strange Plants
subcategoria: Coberta o col·lecció 
de cobertes de llibre
autor: Folch
client: Zioxla

títol: Papeles de Cine
subcategoria: Element de 
promoció de cobertes de llibre
autor: Atipo
client: Minke

títol: Elephant (21)
subcategoria: Direcció d’art 
en il·lustració
autor: Atlas
client: Frame Publishers
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Trofeus Laus d’Or

títol: Campaña Sabadell Seguros, 
Nadie puede ver el futuro
subcategoria: Premsa
autor: *S,C,P,F...
client: Banc Sabadell

títol: C de C
subcategoria: Publicitat exterior
autor: Andrés Travi, Kiku Aromir
client: C de C

títol: Hijos
subcategoria: Espots
autor: McCann Madrid
client: Ikea

 

Audiovisuals
jurat: Xavier Palouzie, Javier Urosas, 
Roger Amat, Sebastián Baptista, Carlos 
Diéguez, Miguel Ángel Rodríguez Ro-
drigo, Juan Carlos Pérez, Magí del Campo

Premi Grand Laus

títol: Canal+Rebrand
client: CanalEspanya
agència: Plenty / Erretres / Canal+ 
España 
subcategoria: Identitat TV, Cinema

Trofeus Laus d’Or

títol: Durmientes
subcategoria: Audiovisuals
autor: Canal+España
client: Lee Films International 

títol: White Whale shortfilm / Eldorado
subcategoria: Viral o contingut 
de marca 
autor: Eldorado
client: Goroka

Empreses i Entitats
jurat: Xavier Grau, Manel Font, Toni 
Coll Camps, Dani Vila, Eva Minguella, 
Raffaella Perrone

Premi Grand Laus

títol: Tricentenari
entitat: Generalitat de Catalunya
estudi: Artofmany

Trofeu Laus d’Or

títol: Caja Roja de Nestlé
subcategoria: Entitats 
autor: 1000 Friends
client: La Casa de Carlota

Estudiants
jurat: Pilar Gorriz, Gal·la Pascual Rà-
fols, José María Ribagorda, Inga Teixi-
dor, Roberto Vidal, Germán Chamorro, 
Gerard Martínez, Aleix Fernández

Premi Grand Laus

títol: The Guilty Hand Font
autor: Rubén Chumillas
escola: Escuela Superior de 
Diseño de Madrid
subcategoria: Projecte final 
d’estudis / Disseny Gràfic

Trofeu Laus d’Or

títol: Literata
subcategoria: Disseny gràfic
autor: Javier Zamora (Zhamora)
escola: Estación Diseño – Granada

títol: SMAK
subcategoria: Web i mitjans digitals
autor: Rodrigo Sañudo, Pablo Heydt, 
Diego de Sousa
escola: ESNE Madrid

títol: Vera
subcategoria: Web i mitjans digitals
autor: Alejandra Striuk
escola: Universidad Europea de Madrid

títol: Tribu y tabú
subcategoria: Disseny gràfic
autor: Loren Garciort
escola: Elisava
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Xerrada ADG-FAD

L’últim Chill Laus de la temporada és 
segurament el més internacional. En 
aquesta ocasió i com a gran clausura, ens 
visita el mestre tipògraf Carlos Segura. 
Carlos ens relata com va anar de Cuba 
a Chicago i, un cop allà, va començar 
a treballar per a agències de publicitat 
de la talla de BBDO, Marsteller, Foote 
Cone & Belding, Young & Rubicam, 
Ketchum i DDB Needham. El 1991 
va fundar Segura Inc. per dedicar-se a 
la vessant més creativa del disseny amb 
l’objectiu de compaginar les «belles arts» 
amb l’«art comercial». Segura Inc. va 
ser també l’inici d’una sèrie d’aventures 
professionals de les quals cal destacar la 
gestació de la T26 Digital Type Foundry, 
el 1994, per explorar el vessant comer-
cial de la tipografia. 

Visita guiada ADI-FAD / ARQUIN-FAD

L’ADI-FAD i l’ARQUIN-FAD orga-
nitzen per als socis del FAD una segona 
visita a la casa «La Ricarda», obra d’An-
toni Bonet Castellana. Aquesta casa és 
considerada una de les joies de l’arqui-
tectura racionalista espanyola i mundial 
i, en aquesta ocasió, els participants 
tenen la col·laboració dels propietaris i 
habitants de l’habitatge, que expliquen 
als assistents les singularitats de l’obra.

Col·laboració FAD

Fluvià exposa durant el FADfest la seva 
instal·lació de llums «Lights and Re-
flections» de Francesc Rifé Studio. Amb 
aquesta instal·lació lumínica s’aconse-
gueix crear un espai conceptual que 
cedeix tot el protagonisme a la llum grà-
cies a una minimalista estructura tubular 
de metall, vidre i mirall acompanyada de 
LED i llums de suspensió Slim, amb la 
qual cosa s’aconsegueix un joc de llums, 
ombres i reflexos que fascina els visitants.

dimecres 15, 19 h divendres 17 3/7 – 30/9
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Chill Laus amb 
Carlos Segura

Visita a «La Ricarda» 
per als socis del FAD

Fluvià i el FAD signen 
una col·laboració 
amb la instal·lació 
«Lights and 
Reflections»

Col·laboració ADI-FAD

ADI-FAD culmina la seva col·laboració 
en el primer concurs Creative Jewellery 
ASEAN Competition, organitzat pel 
Department of Industrial Promotion 
(DPI- Thailand), executat amb l’ajuda 
de l’OAMI i impulsat conjuntament per 
la Unió Europea i ASEAN. El premi té 
l’assessorament de l’ADI-FAD, tant en 
el desenvolupament del projecte com en 
l’elaboració de documentació per a les 
dues fases del concurs. Després de mesos 
de treball, la primera setmana de juliol 
es reuneix a Bangkok el jurat de la 1a 
edició de la Creative Jewellery ASEAN 
Competition, presidit per l’expresidenta 
de la institució, Viviana Narotzky. Les 
peces guanyadores es poden veure en 
una exposició a Bangkok en el marc de 
la 56th Bangkok Gems and Jewellery 
Fair, en què també es realitza la cerimò-
nia de lliurament de premis.

juliol, 3

ADI-FAD, a la 
Creative Jewellery 
ASEAN Competition

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)
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Jornada ADCE

Quarta edició del Creative Express de 
l’ADCE, que enguany té lloc al Tirol. 
Uns dels escenaris principals d’aquesta 
edició són els telefèrics dels Alps, a la 
part alta de les muntanyes austríaques. 
Els participants són 28 creatius, tant 
directors d’art com redactors publicitaris, 
de 16 països diferents, que han estat se-
leccionats pels clubs membres de l’AD-
CE dels seus països respectius. Tots ells 
treballen sobre el brífing real del túnel 
del Brennero, el nou túnel sota els Alps 
que serà el més llarg del món. Com a 
representant de l’ADG-FAD hi assisteix 
el soci Benjamin James Barber.

23 – 26
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Creative Express

Exposició FAD

S’instal·len les col·leccions finalistes i 
guanyadores dels darrers premis MO-
DAFAD a l’exposició dels Premis del 
FAD que es pot veure al Disseny Hub 
Barcelona. Els guanyadors d’enguany 
són Enric Martí (ESDI), Edward Cu-
ming (IED) i Samuel Alarcón (ICM).

20/7 – 31/10

Exposició dels finalis-
tes i guanyadors dels 
premis MODAFAD

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)
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— Barcelona Digital Sketching

— “Ikea classicism”

— Chill Laus

— Contextos educatius públics
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— Expo Taules i Taulons

— La Ricarda

— Smart Flexibility

— Mater, Lab ColorForward
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— Mater Lab

— Premis Laus

— MODAFAD,  T Project

— Premis Laus
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— Premis FAD

— Premis FAD

— Xarxes Sessió 4, Frugal Digital

— Xarxes Sessió 4, Raons Públiques
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Inauguració mostra Díez + Díez

Díez + Díez, un estudi de disseny de 
producte i projectes transversals, soci 
d’ADI-FAD, inaugura aquesta mostra a 
la galeria H2O de Barcelona, que es pot 
visitar fins el 25 de setembre. Sense aban-
donar la utilització que fan dels objectes 
quotidians, habitual en el seu treball com 
a Díez + zeíD (el revers creatiu de l’estu-
di madrileny Díez + Díez diseño), en 
aquesta ocasió aquests elements no han 
estat intervinguts per generar noves lec-
tures; simplement han estat «desubicats», 
desplaçats de l’àmbit on normalment 
adquireixen tot el seu sentit.

Conveni FAD

El FAD signa un conveni de col·labo-
ració amb v2com-newswire, una xarxa 
internacional especialitzada en la distri-
bució de notes de premsa sobre disseny, 
arquitectura i estil de vida, que té una 
base de dades de 70.000 periodistes 
d’arreu del món.

Esmorzar ARQUIN-FAD

Roca Gallery va organitzar per primera 
vegada els Esmorzars d’Interiorisme, un 
cicle de conferències dirigit a professio-
nals del disseny d’interiors. En aquesta 
trobada, hi van participar diferents 
associacions i col·lectius del sector, com 
BCD, Arquinfad, ASEMAIC, CODIC 
i el Consell General dels Col·legis 
Oficials de Decoradors i Dissenyadors 
d’Interior. Judith Bustos, membre de la 
junta d’Arquinfad, va assistir-hi com a 
representant de la nostra associació.

dijous 10, 19 h setembre, 14 dimarts 22, 8:30 h
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Inauguració de 
«Desubicados»

v2com-newswire, 
nou Àngel del FAD

Esmorzars 
d’Interiorisme

Conveni ADI-FAD

Després de la col·laboració per al The 
making of... Le design pour la maison, 
la fira Maison & Objet ofereix als socis 
de l’ADI-FAD trenta entrades gratuïtes 
(dues per empresa) per a la pròxima 
edició, que tindrà lloc a París. Aques-
tes entrades donen accés privilegiat al 
pavelló Designer’s Studio, un espai de 
treball i de networking creat per fomen-
tar trobades, reunions i intercanvis entre 
professionals.

setembre, 4 – 8

Entrades per a la fira 
Maison & Objet per a 
socis d’ADI-FAD

- H2O (Verdi, 152. Barcelona)

- Barcelona Roca Gallery. 
(Joan Güell, 211–213. Barcelona)



74

Xerrada ADG-FAD

Torna el Gran Chill Laus d’aquesta 
temporada, on es parlarà de com la vida, 
l’amor, el desamor i les males compan-
yies han portat una sèrie de persones 
a apostar per noves idees, a prestar una 
atenció especial al que no els havien 
ensenyat i a perdre la por de posar peu, 
cos o ànima en altres disciplines. Els 
convidats d’aquesta edició són Daniel 
Armengol Altayó, John Talabot, Luis 
Cerveró i Ana Domínguez, de l’edito-
rial Terranova, i Raúl Goñi. Presenta i 
modera l’acte Pau Garcia, component 
de Domestic Data Streamers i membre 
de la junta d’ADG-FAD.

Trobada FAD

Convidat pel Museu del Disseny, el 
FAD participa a la 19a edició de l’Eu-
ropean Network Conference (MUS-
CON), que enguany acull i organitza 
el Museu conjuntament amb el Vitra 
Design Museum. En aquesta trobada, 
dirigida a professionals dels museus, el 
FAD hi du a terme dues intervencions. 
D’una banda, Maite Felices (vocal de 
la junta directiva del FAD) s’encarrega 
d’explicar què és i què fa el FAD. De 
l’altra, Valérie Bergeron (directora del 
showroom de Materfad) s’encarrega de 
presentar l’activitat del centre i la seva 
cartera de tallers i exposicions itinerants.

dimarts 29, 19 h 30/9 – 3/10
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Gran Chill Laus: 
Indisciplinats

El FAD participa 
a MUSCON

Premis FAD

Un any més, se celebra la cerimònia de 
lliurament dels Premis FAD Sebastià 
Gasch d’Arts Parateatrals, presentada per 
Joaquim Noguero i Josep Pedrals. Els 
assistents poden gaudir del talent còmic 
i actoral de Marcel Tomàs i veure un 
tast dels espectacles i treballs dels artistes 
premiats a través d’un audiovisual. 

El jurat, que es renova cada any, té per 
objectiu estar atent a les propostes més 
originals i a les trajectòries d’aquells 
creadors l’obra dels quals suposa un punt 
d’inflexió que mereix ser reconegut. El 
jurat de l’edició 2015 el componen:

· Joaquim Armengol, agitador cultu-
ral, crític, sotsdirector de la revista d’arts 
escèniques Proscenium i editor de la 
revista contracultural El Procés.

· Jordi Colomines, productor teatral i 
director d’Imaginart.

· Joaquim Noguero, periodista i crític 
de dansa.

· Margarita Troguet, gestora cultural.

· Ferran Civit, espectador.

dilluns 28, 20 h

Lliurament dels 
Premis FAD 
Sebastià Gasch

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

· Àlex Brahim, comissari independent, 
director de projectes culturals i agita-
dor i director artístic de la plataforma 
Dibina.

· Alfred Fort, gestor i agitador cultural, 
gerent de l’APCC.

· José M. Milá, vocal de la Junta del 
FAD.

· Gabriele Schiavon, vicepresident del 
FAD.

En aquesta 40a edició els guanyadors són:

– Premi FAD Sebastià Gasch: 
companyia teatral Agrupación Señor 
Serrano.

– Premi FAD d’Honor: Iago Pericot, 
escenògraf.

– Aplaudiment: Pere Faura, creador, 
per Sin baile no hay paraíso.

– Aplaudiment a la creació emergent: 
Col·lectiu Big Bouncers, de les tres 
creadores independents Cecilia Colacrai, 
Anna Rubirola i Mireia de Querol. 

– Aplaudiment internacional: Joan 
German Schroeder: companyia coreana 
Sadari Movement Laboratory.
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Exposició JOYA Barcelona / A-FAD

Aquesta exposició presenta dues col·lec-
cions de joiera contemporània, tant la de 
Mudac com la de la Confederació Suïs-
sa, i s’hi poden veure més de 200 peces 
de 37 artistes. La mostra s’emmarca dins 
la fira JOYA Barcelona i hi col·labora 
l’A-FAD. 

Exposició FAD

Xarxes d’Opinió del FAD i Mazda 
Rebels presenten l’exposició «Disseny 
i transformació social», on es recullen 
els projectes que es van presentar entre 
el febrer i el juliol d’enguany al Mazda 
Space. L’organització Posters for To-
morrow, el portasèrum per a nens Pal 
Joc, la plataforma Zoohouse, les accions 
del col·lectiu Enmedio o la tipografia 
HomelessFont de la Fundació Arrels 
són alguns dels nombrosos exemples de 
projectes que es poden veure en aquesta 
mostra, realitzada per Colectivo Reverso.

Inauguració ADG-FAD

La UX Academy comença la seva 
activitat a Barcelona amb el suport de 
l’ADG-FAD. Dirigida a tots aquells 
apassionats de User Experience, la UX 
Academy serà un espai on compartir 
experiències, adquirir noves habilitats 
i aprendre els uns dels altres d’aques-
ta disciplina en evolució constant. La 
inauguració tindrà dos ponents de luxe: 
Chris Grant i Sílvia Calvet.

octubre, 1 – 18 1/10 – 31/12 divendres 2, 18 h
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«Bijoux en jeu» Exposició del cicle 
Disseny i Transfor-
mació Social

Inauguració 
UX Academy

Pop-up store La Roca Village / FAD

La pop-up store Barcelona Designers 
Collective és un projecte conjunt entre 
La Roca Village i el FAD, que selecciona 
prop de cinquanta talents emergents en 
les diferents disciplines del disseny, l’art 
i l’artesania, perquè hi puguin vendre 
els seus productes. Barcelona Designers 
Collective és una plataforma de suport 
al disseny independent amb vocació co-
mercial. El projecte és una eina al servei 
dels joves professionals que aposten pel 
camí de l’autoedició i la marca pròpia en 
l’àmbit del disseny i té com a objectiu 
descobrir i promoure el talent emergent.

1/10 – 8/11

Barcelona Designers 
Collective

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

- Mazda Space (Comerç, 60. Barcelona)

- La Roca Village, s/n. 08430. 
Santa Agnès de Malanyanes (la Roca del Vallès)
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Taller FAD 

Merck, empresa protectora del FAD, ha 
desenvolupat una tècnica que permet 
la impressió d’efectes tridimensionals 
sobre materials estàndard, com ara el 
paper o el cartró. El procés, anome-
nat 3D Printing Evolution, té un gran 
beneficiari, el sector de l’embalatge. Per 
mostrar-ho, el dia 7 d’octubre Merck i 
Alzamora Group van organitzar un taller 
per presentar les possibilitats d’aquesta 
tècnica. Els convidats, majoritàriament 
professionals del disseny gràfic, van 
poder conèixer de primera mà tots els 
detalls del procés i veure’n els resultats 
a partir de diverses mostres. L’acte va 
finalitzar amb un esmorzar-networking i 
una visita a Materfad.

Premis A-FAD

Un any més, l’A-FAD (Artistes i Ar-
tesans del FAD) organitza els premis 
de joieria contemporània Enjoia’t, un 
esdeveniment únic dins del sector, que, 
des de fa vint-i-un anys, premia les 
propostes més originals, realitzades per 
professionals i per estudiants. La festa 
de lliurament dels Premis Enjoia’t és un 
punt de trobada anual per a centenars de 
dissenyadors d’arreu, reunits per mostrar 
les creacions més imaginatives, realit-
zades amb materials i tècniques sempre 
sorprenents.

Els premis Enjoia’t es distingeixen per 
un funcionament de selecció singular: 
els dissenyadors finalistes defensen les 
seves propostes en primera persona da-
vant el jurat, presentant-les amb les seves 
paraules i lluint-les en el seu cos. El 
públic assistent a la festa també valora les 
creacions dels finalistes i tria el seu can-
didat per al Premi Enjoia’t de l’Opinió.

Durant la festa, primer es comunica 
el veredicte del jurat i del públic. A 
continuació, es corona el guanyador de 
cada categoria i es lliuren els diplomes 
als finalistes.

octubre, 7 dijous 8, 20 h

Memoria d’activitats FAD 2015

3D Printing Evolution 
de Merck i Alzamora 
Packaging

Festa de lliurament 
dels Premis Enjoia’t 
2015

Inauguració Materfad

El centre de materials Materfad Aguas-
calientes inaugura una nova seu que 
donarà cabuda a més de cinc-cents ma-
terials avançats. En aquesta nova etapa, 
Materfad Aguascalientes busca potenciar 
el coneixement de nous materials i 
tecnologies dins dels diferents sectors de 
la indústria mexicana. A més, facilitarà 
la inclusió de materials locals, regio-
nals i nacionals a la xarxa internacional 
de centres afiliats a Materfad. Aquesta 
xarxa té l’objectiu de generar un grup 
de col·laboració i de transferència de 
coneixement en l’àrea de nous materials 
com a part important en la investigació, 
el desenvolupament i la innovació a 
escala internacional.

dimarts 6, 18:30 h

Nova seu de Mater-
fad Aguascalientes. 
Centro de Materiales 
de la UAA

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

- Laboratori de Gestió del Disseny. 
Universitat Autònoma d’Aguascalientes (Mèxic)

En aquesta 21a edició el jurat estava 
format pels joiers Ramon Puig Cuyàs, 
Jorge Manilla, Monika Szpatowicz, sub-
directora del Festival Srebro a la Galeria 
Legnica de Polònia, Piotr Rybaczek, 
director de La Basílica Galeria de Barce-
lona, i Magda Polo, doctora en filosofia 
de l’art i presidenta d’A-FAD. 

El jurat va atorgar els premis següents:

Premi Enjoia’t Professional 2015: 
obra: Device for feeling a Void (2)
premiat: Lauren Kalman (EUA)

Primer Finalista Enjoia’t 
Professional 2015:
obra: Eight States of a Heart
premiat: Anja Eichler (Alemanya)

Segon Finalista Enjoia’t 
Professional 2015:
obra: Past, Loss, Future, núm. 19
premiat: Christine Jalio (Finlàndia)

— Octubre 2015
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14/10 – 7/11 octubre, 15 – 17

Memoria d’activitats FAD 2015

Jornades d’Art i 
Artesania Catalana 
al Japó

European Creativity 
Festival

Premi Enjoia’t Estudiant 2015:
obra: Eyes & Nose, de la sèrie Wearing 
Makeup
premiat: Akiko Shinzato (Regne 
Unit)

Primer finalista Enjoia’t Estudiant 
2015:
obra: Soberbia, de la sèrie Siete historias
premiat: Erica Jordán (València)

Segon finalista Enjoia’t Estudiant 
2015 (ex aequo):
obra: La presencia de la ausencia
premiat: Cristina León (València)

Segon finalista Enjoia’t Estudiant 
2015 (ex aequo):
obra: Ser
premiat: Mercedes Lamagrande 
(Tarragona)

D’altra banda, el públic assistent a la festa 
dels Enjoia’t vota la seva peça preferida i 
decideix el Premi de l’Opinió:

Premi Enjoia’t de l’Opinió 2015
obra: Stone Ages
premiat: Laura Paglieri (Barcelona)

Els Enjoia’t s’emmarquen dins la fira 
JOYA Barcelona, que té lloc a l’Arts 
Santa Mònica de Barcelona, on es 
presenten les obres dels 23 semifina-
listes i els estands dels dos guanyadors 
de l’edició passada. Els guanyadors dels 
Enjoia’t, tant en categoria Professional 
com Estudiant, tindran l’oportunitat de 
tenir un estand a la fira Joya Barcelona 
del 2016.

- Fàbrica Moritz.
(Rd. de Sant Antoni, 39–41. Barcelona)

- KICC, Kyoto

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

Jornades A-FAD

L’objectiu d’aquestes jornades, coorga-
nitzades per l’A-FAD i el Kyoto Inter-
national Craft Center (KICC), amb la 
col·laboració del Consorci de Comerç, 
Artesania i Moda de Catalunya, és mos-
trar al país nipó alguns dels representants 
emblemàtics de l’artesania catalana, com 
també donar a conèixer allò que es 
crea, les tècniques emprades i l’evolució 
existent en diverses vessants artístiques 
i artesanes. Representen l’artesania 
catalana alguns dels seus professionals de 
més prestigi, com Kima Guitart, Victòria 
Rabal, Toni Cumella, Joan Farré i Enric 
Majoral, en un ampli programa d’expo-
sicions, tallers i conferències.

Festival ADCE

L’Art Directors Club of Europe orga-
nitza la segona edició de l’European 
Creativity Festival – The Champions 
League of Design and Advertising, per 
impulsar i reconèixer la creativitat eu-
ropea en l’àmbit del disseny gràfic, de la 
publicitat i de les idees. A més, es donen 
a conèixer els guanyadors de la 24a 
edició dels Best of European Design and 
Advertising Awards, premis en què úni-
cament poden participar aquells treballs 
que ja han estat guardonats en altres 
prestigioses competicions nacionals, com 
ara els premis Laus, de l’ADG-FAD.

— Octubre 2015
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Presentació ADG-FAD

L’empresa Manter, referent en la 
producció de paper autoadhesiu per a 
l’etiquetatge, i la directora d’art de Blou 
and Rooi, Ingrid Torán, presenten la 
nova col·lecció de catàlegs The seven 
wonders by Manter, que inclou trenta 
tipus de paper inèdits dirigits a tots els 
públics. Ingrid Torán ens explica com ha 
estat el procés de creació i quins papers 
i mètodes d’impressió ha utilitzat per 
aconseguir un equilibri perfecte entre 
les característiques dels productes i les 
qualitats del paper de l’etiqueta que 
els identifica. A més, ens explica quins 
han estat els desafiaments que se li han 
plantejat en treballar amb papers que no 
s’havien utilitzat mai abans. Després de 
la presentació, els assistents poden inter-
canviar punts de vista durant el pica-pica 
amenitzat amb Cerveses Moritz.

Exposició ADG-FAD

L’estudi Hey, al qual pertany la sòcia de 
l’ADG-FAD Verònica Fuerte, inau-
gura el dia 22 d’octubre l’exposició 
«EveryHey, Just people by Hey» a The 
Folio Club. L’exposició, que parteix 
d’una reeixida iniciativa a Instagram 
(@every_hey), inclou quatre-centes 
il·lustracions de diferents personatges de 
la cultura pop i un llibre autoeditat. Una 
única còpia de cada personatge és a la 
venda el dia de la inauguració i durant 
les tres setmanes que dura l’exposició. El 
llibre també es pot adquirir el dia 22 i, 
després, a la botiga virtual heyshop.es.

Esmorzar ARQUIN-FAD

L’Escola d’Art Municipal Leandre 
Cristòfol de Lleida participa en un dels 
esmorzars organitzats pel FAD per a les 
escoles de disseny i els seus alumnes. En 
aquesta ocasió els acompanya Emiliana 
Design Studio per oferir una visió del 
món professional on aviat s’endinsaran 
aquests joves.

dijous 22, 13 h dijous 22, 19:30 h octubre, 23
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Manter Case «EveryHey, Just 
people by Hey»

Esmorzar amb 
l’Escola Leandre 
Cristòfol de Lleida

Festival ADG-FAD

Un any més, l’ADG-FAD col·labora en 
el procés de selecció dels PFC (projectes 
de final de carrera) que participaran al 
Campus Blanc, l’esdeveniment del Blanc 
Festival dirigit a tots els estudiants de 
disseny. La convocatòria aplega els PFC 
triats prèviament per diferents escoles de 
disseny gràfic, dels quals se’n seleccionen 
set. El jurat encarregat d’aquesta selecció 
està integrat per Xavier Roca (Run), 
Josep Maria Mir (Summa), Toormix, 
Gala Pascual, Can Cun i Blanc, que es 
reuneixen al Disseny Hub Barcelona. El 
veredicte es dóna a conèixer l’endemà a 
l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm, en el 
marc del Blanc BCN.

dimecres 21

Campus Blanc: 
selecció de PFC

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

- The Folio Club (Roc Boronat, 37. Barcelona)
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Cinefòrum BASF / FAD

BASF organitza un cinefòrum amb el 
documental Un banquete en la basura 
(Just eat it: a food waste story), dins del 
marc del Creator Space™, organitzat 
amb motiu del seu 150è aniversari, amb 
l’assessorament del FAD. El documental, 
que ha estat premiat en diversos festivals, 
mostra els milers de tones de menjar en 
bon estat que es malgasten cada any i les 
seves conseqüències devastadores per al 
planeta. Al cinefòrum participaran Tris-
tram Stuart, autor del llibre Despilfarro. 
El escándalo global de la comida (Waste: 
Uncovering the Global Food Scandal), 
i Paco Muñoz, tècnic de medi ambient 
a la Universitat Autònoma de Barcelona 
i expert en la prevenció del malbarata-
ment d’aliments.

Xerrada ADG-FAD

Manson és un estudi creatiu que tot just 
comença a prendre forma: va obrir fa 
un any a Barcelona i, com que no han 
parat, els ha passat el temps volant. Man-
son està integrat per quatre col·legues 
—Tomás, Pau, Martí i Oriol— amb 
trajectòries diferents, però que es van 
trobar i van pensar que podien col·la-
borar i complementar-se en un projecte 
comú. Des que van obrir han col·laborat 
amb artistes i professionals de diversos 
sectors i treballen amb tècniques tan di-
ferents com la plastilina o el 3D per fer 
vídeoclips, anuncis, continguts de marca, 
ganivets, virals, aplicacions…

Col·laboració FAD

Amb motiu del seu 150 aniversari, l’em-
presa BASF fa escala a Barcelona amb el 
Creators Space Tour i celebra, al Disseny 
Hub Barcelona, una setmana d’activi-
tats per reflexionar i generar propostes 
entorn del repte del consum responsable 
d’aliments per desenvolupar estils de 
vida sostenibles. El FAD, amb Daniel 
Cid al capdavant, ha participat en la pro-
posta de continguts de l’esdeveniment.

dimarts 27, 18:30 h dimecres 28, 19 h octubre, 26 – 30
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Un banquete 
en la basura

Chill Laus: Manson El FAD, assessor de 
BASF al Creator Spa-
ce Tour Barcelona

Exposició ADG-FAD / FAD

Al Cercle Artístic de Sant Lluc es pot 
veure una exposició dedicada a qui va 
ser president de l’ADG-FAD i vicepre-
sident del FAD, Claret Serrahima. Com 
a gran activista i home compromès, ha 
participat activament en nombrosos pro-
jectes culturals transcendents, docents i 
generadors d’opinió, més enllà de la seva 
reconeguda professió com a dissenyador 
gràfic. La seva obra ha estat distingida en 
diverses ocasions, com ara amb el Premi 
Nacional de Cultura 2010, el Grand 
Laus de Disseny 2013 i el Premi Laus 
d’Honor 2014 en reconeixença de la 
seva trajectòria professional.

23/10 – 21/11

Exposició sobre 
Claret Serrahima

- Cercle Artístic de Sant Lluc (Mercaders, 42. Barcelona)

- Auditori. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona). 

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)
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— Bijoux en jeu

— Chill Laus — ADCE

— Campus Blanc PFC
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— Exposició Disseny i Transformació Social

— La R oca Village — Manter Case

— Art i Artesania a Japó
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— Aguascalientes

— Un banquete en la basura

— Premis Enjoia’t 2015

— Premis Enjoia’t 2015
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Conferència ADG-FAD

L’UX Academy arrenca el seu progra-
ma de conferències a Barcelona amb 
una xerrada de Pierluigi Cifani (iOS 
Developper) i Víctor Ventura (UX 
Designer), on s’analitzaran els proble-
mes que sorgeixen habitualment entre 
dissenyadors i programadors i es mirarà 
de solucionar-los per crear millors dis-
senys d’UX. Després, a la part pràctica, 
explicaran com es crea un prototip iOS 
sense coneixements previs de programa-
ció amb xCode.

Presentació ARQUIN-FAD

«Terrats» és el lema triat aquest any per 
als premis Habitàcola, que es presenten 
a la Fàbrica Moritz. D’una banda, com 
a font d’inspiració per als estudiants, 
l’arquitecte Antoni Ubach imparteix 
la conferència «Rescatem els terrats», 
on explica l’estudi que van fer per a 
l’Ajuntament de Barcelona sobre aques-
ta temàtica i la seva experiència en casos 
concrets. De l’altra, Sílvia Farriol i Judit 
Bustos, de l’ARQUIN-FAD, donen a 
conèixer les bases d’aquesta edició dels 
Habitàcola. Finalment, un representant 
de Cerveses Moritz revela en què con-
sisteix el premi d’enguany.

Amb el suport de: Moritz, Solvia, 
Fundació Banc Sabadell.

Jornades FAD

Comença l’intercanvi juvenil i cul-
tural Design Your Future, organitzat 
pel Colectivo Reverso. El FAD acull 
trenta-cinc participants d’arreu d’Euro-
pa, que durant deu dies s’impregnen de 
coneixement i experiències mitjançant 
visites, xerrades i tallers sobre projectes 
al voltant de l’activisme social i el dis-
seny com a eina de transformació social, 
per tal de detectar reptes i desenvolupar 
solucions. L’hostal Twentytú acull durant 
tots el dies els joves i Nostrum els pro-
porciona els àpats.

dimecres 4, 19 h dijous 5, 18 h octubre, 11 – 20
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UX Academy: Pair 
Designing. Com dis-
senyar UX conjunta-
ment amb un progra-
mador i no morir en 
l’intent

Presentació dels Pre-
mis Habitàcola 2016: 
«Terrats»

Design Your Future
Barcelona 2015

Mostra Exposicio MODAFAD

Les peces d’Enric Martí, guanyador de 
l’última edició dels Modafad Fashion 
Awards, es mostraran aquest mes a l’apa-
rador de la prestigiosa botiga Gratacós, 
que ofereix una oportunitat a dissenya-
dors emergents cedint-los el seu espai 
perquè les seves creacions puguin ser 
vistes per milers de persones. 

novembre, 1 – 30

Enric Martí, a l’apara-
dor de Gratacós

- Auditori. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona). 

- Sala 39. Fàbrica Moritz. 
(Rda. de Sant Antoni, 39. Barcelona)

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)
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Taller ADCE

El Creative Express és un taller de 
tres dies que reuneix els millors joves 
directors d’art, redactors publicitaris i 
dissenyadors gràfics del continent per 
inspirar-se i trobar noves metodologies 
de treball en un escenari d’excepció. La 
nova edició d’aquest taller de l’ADCE es 
desenvolupa en un creuer de la compan-
yia Viking Line i hi participen creatius 
de dotze països, entre ells, dos socis 
d’AGD-FAD, Manel Portomeñe, de 
Vasava, i Hugo Fernández, de Picmedia.

Jornada ARQUIN-FAD

Ja és aquí la novena edició d’Arquinset, 
organitzada per ARQUIN-FAD, que 
enguany conclourà la trilogia «Paisatges 
contemporanis, llast i/o oportunitat», 
on s’ha convidat els assistents a reflexio-
nar sobre el llegat de la construcció 
especulativa i abandonada a Espanya. El 
dimecres 11 té lloc la hackató «Adopta 
un cadàver», a càrrec de Montera34.

Amb el suport de: Patronat Municipal 
de l’Habitatge.

Jornada ARQUIN-FAD

L’Arquinset d’enguany tanca la trilo-
gia «Paisatges contemporanis, llast i/o 
oportunitat» amb aquest debat on s’ha 
convidat a reflexionar sobre el llegat de 
la construcció especulativa i abandona-
da a Espanya. Julia Schulz-Dornburg, 
comissària de l’Arquinset, fa un balanç 
d’aquests tres anys de reflexió entorn 
d’aquesta problemàtica, i a continuació 
té lloc un debat sobre l’especulació amb 
el totxo tòxic i l’ús social dels habitatges 
buits, moderat per la periodista Mari-
sol Soto i on participen Javier Burón, 
gerent d’Habitatge de l’Ajuntament de 
Barcelona, José Manuel Naredo, doctor 
en ciències econòmiques, estadístic i 
professor ad honorem al Departament 
d’Urbanística i Ordenació del Territori 
de l’ETSA de la UPM, i Josep M. Vila-
nova Claret, doctor arquitecte i presi-
dent de la Unión de Agrupaciones de 
Arquitectos Urbanistas de España.

Amb el suport de: Patronat Municipal 
de l’Habitatge.

octubre, 11 – 13 dimecres 11 dijous 12

— Novembre 2015 Memoria d’activitats FAD 2015

24 joves talents euro-
peus, rumb a Escan-
dinàvia a bord del 5è 
Creative Express

Arquinset: 
Adopta una cadàver 
immobiliari

Arquinset: Debat «La 
ruïna és un negoci»

Presentació FAD

El nou catàleg Architectural Visions de 
Merck és un món d’inspiració per als 
professionals de l’arquitectura i el disseny, 
on s’ofereixen infinitat de possibilitats en 
una carpeta plena de materials sorpre-
nents. S’hi pot trobar una selecció de 32 
mostres dels materials més innovadors 
dissenyats per donar representació visual 
a quatre tendències arquitectòniques 
diferents.

dimarts 10, 13 h

Presentació 
d’Architectural 
Visions de Merck

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)
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Exposició A-FAD

Kima Guitart, sòcia de l’A-FAD, in-
augura al Kobe Fashion Museum una 
mostra tèxtil de sedes pintades. Aquesta 
mostra s’emmarca dins el projecte de les 
Jornades d’Art i Artesania Catalanes al 
Japó, que es van celebrar a Kyoto fa unes 
setmanes i de les quals l’A-FAD va ser 
coorganitzador.

Esmorzar MODAFAD

Un altre dels esmorzars organitzats amb 
escoles, en aquest cas per part de MO-
DA-FAD, amb la participació d’alumnes 
de l’escola LCI Barcelona – Felicidad 
Duce Moda. L’objectiu d’aquests esmor-
zars és acostar els joves al món professio-
nal a través d’un convidat del sector del 
disseny, que en aquesta ocasió va ser el 
fashion coach Carlos García.

Jornades FAD

A París va sorgir la iniciativa ART-
COP21 amb la voluntat d’involucrar la 
cultura en la reflexió i mobilització per 
pressionar els mandataris sobre el canvi 
climàtic. Com que Barcelona no podia 
quedar-se enrere, amb la col·laboració 
del FAD s’organitza aquest esdeveni-
ment en dos àmbits d’actuació. A l’au-
ditori del Disseny Hub Barcelona, entre 
les 10 i les 20 h, es podran escoltar dotze 
intervencions de dissenyadors, artistes, 
arquitectes, urbanistes, pensadors... que 
proposaran el seu punt de vista sobre 
bones pràctiques o reflexions ideolò-
giques que puguin aportar eines per al 
pensament i l’acció a favor de la lluita 
contra el canvi climàtic. Mentrestant, als 
voltants de l’edifici s’ocuparà l’espai amb 
activitats socials i «performatives» per 
part d’escoles (música, teatre, arts i dis-
seny...), associacions (culturals, cíviques, 
polítiques, ONG...) i altres actors socials 
per arribar a la ciutadania.

octubre, 12 dimecres 11 dissabte 14

— Novembre 2015 Memoria d’activitats FAD 2015

Exposició de Kima 
Guitart a Kyoto

Esmorzar de MO-
DA-FAD amb alum-
nes de l’escola LCI 
Barcelona – Felicidad 
Duce Moda

ARTCOP21BCN

Conferències ADI-FAD

ADI-FAD torna amb un dels The 
making of... més especials, ja que, sota 
el títol Delta de Selecció i aprofitant el 
llançament de la nova convocatòria dels 
Premis Delta 2016, es presenten tres 
productes que al llarg de la història han 
estat seleccionats per optar als premis 
Delta i que, tot i no haver obtingut un 
guardó, s’han convertit en autèntics èxits 
de vendes i actualment continuen sent 
referents de mercat. La finalitat és fer 
reflexionar sobre on és la clau de l’èxit i 
quins són els ingredients per aconseguir 
aquesta longevitat.

dijous 11, 19 h

The making of… v.34 
Delta de Selecció

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

- Kobe Fashion Museum, Kyoto
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Xerrada ADG-FAD

Antalis i Arjowiggins Graphic Paper 
ens obren la porta cap a la comunicació 
gràfica responsable. A través de diferents 
casos reals, mostren com els dissenya-
dors gràfics poden incloure el respecte 
mediambiental com a valor afegit en els 
seus treballs a través d’una correcta elec-
ció del paper per a cada aplicació, i com 
poden convertir el suport gràfic en part 
del missatge de respecte mediambiental 
que cada client necessita. Hi intervenen 
Gilles Perrin, del Departament de Màr-
queting d’Arjowiggins Graphic Paper, i 
Rai Llopart, assessora de Suports Gràfics 
d’Antalis. En finalitzar la presentació, els 
assistents poden intercanviar punts de 
vista durant el pica-pica amenitzat per 
Cerveses Moritz.

Premis Materfad

Materfad, Centre de Materials de Barce-
lona, ha estat nominat als Premis Time 
Out 2015 en la categoria de Projecte 
més innovador, per la tasca constant de 
vigilància tecnològica i els serveis d’as-
sessorament a empreses i professionals 
del disseny i l’arquitectura. 

Presentació FAD

Amb motiu de la clausura de la segona 
edició del projecte Design Your Futu-
re, programa d’intercanvi entre joves 
per potenciar el disseny com a eina de 
transformació social, es farà un acte on 
es compartiran els resultats i els pro-
jectes finals d’aquests intensos dies de 
cocreació. Tothom està convidat a la 
presentació, on els participants parla-
ran de les experiències viscudes durant 
aquests dies, dels reptes i de les solucions 
proposades pels diferents participants 
interdisciplinaris. Aquest projecte té el 
finançament del programa Erasmus+ i la 
col·laboració del FAD.

Hi col·laboren: Twenytú, Nostrum, 
Poblenou Urban District, Raima, Servei 
Estació i Leuchtturm

dijous 19 novembre, 19  – 27 dijous 19, 18 h

— Novembre 2015 Memoria d’activitats FAD 2015

Antalis Case Materfad, nominat 
als Premis Time Out 
2015

Presentació final de 
propostes per al 
canvi social de 
Design Your Future 
Barcelona 2015

Presentació Mater

Una parada d’autobús completament 
transparent que integra tecnologia 
piezoelèctrica i fotovoltaica per propor-
cionar informació interactiva als usuaris. 
Es tracta d’Autonomous Bus Shelter, un 
concepte que sorgeix de la unió de dos 
projectes previs de Materfad i Borgos 
Pieper. Es podrà conèixer de primera mà 
a l’estand de l’Ajuntament de Barcelona 
a l’Smart City Expo World Congress, 
que se celebra a Fira Barcelona durant 
aquests dies. 

novembre, 17 – 19

Materfad i Borgos 
Pieper presenten 
Autonomous Bus 
Shelter a l’Smart City 
Expo World Congress  

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona) - FAD. Disseny Hub Barcelona. 

(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

- Gran Via Exhibition Centre. 
(Av. de Joan Carles I, 64. L’Hospitalet de Llobregat)
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Roda de premsa FAD

Es presenta en roda de premsa la par-
ticipació de Barcelona com a ciutat 
convidada a la Business of Design Week 
de Hong Kong. Hi intervenen el primer 
tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, el 
director de l’Institut Ramon Llull, Àlex 
Susanna, la directora general de BCD, 
Isabel Roig, i el vicepresident del FAD, 
Gabriele Schiavon. 

El projecte que es presentarà en el 
marc de la BODW s’anomena Barce-
lona Inspires Design. Està impulsat per 
l’Ajuntament de Barcelona i organitzat 
i coordinat per l’Institut Ramon Llull. 
També hi col·laboren el Barcelona Cen-
tre de Disseny (BCD), el FAD (Foment 
de les Arts i del Disseny) i ACCIO, així 
com altres institucions, entitats, agents 
i empreses locals. La BODW de Hong 
Kong té lloc entre el 30 de novembre i 
el 5 de desembre.

Premis i conferències ADCE / ADG

El Chill Laus és l’ocasió perfecta per ce-
lebrar l’ADCE Night, la festa de lliura-
ment de premis als guanyadors espanyols 
de la 24a edició dels ADCE Awards. Du-
rant l’acte, els assistents poden conèixer 
els autors dels projectes guanyadors. Hi 
són convidats Marc Català (Mucho) i 
Miguel Ángel Duo (CHINA), membres 
del jurat dels premis d’enguany. I, com a 
bona celebració del món del disseny, no 
hi falta l’ambient de festa amb pica-pica, 
cerveses Moritz i bona música amb el 
DJ Pablo Benito.

Assemblea A-FAD

Se celebra l’assemblea general de socis 
de l’A-FAD, on es tracta el canvi de jun-
ta directiva. L’ordre del dia és el següent: 
informe de gestió 2015, elecció de la 
nova junta directiva de l’A-FAD, comiat 
de la junta actual i torn de paraules. 

dijous 19 dimarts 24, 19.30 h novembre, 24

— Novembre 2015 Memoria d’activitats FAD 2015

Presentació de la 
participació de Bar-
celona com a ciutat 
convidada a la Busi-
ness of Design Week 
de Hong Kong

Chill Laus 91: 
ADCE Night

Assemblea de socis 
de l’A-FAD

Soci ADG-FAD

El dissenyador gràfic i tipògraf barceloní 
Víctor Navarro Barba, soci d’ADG-
FAD, ha rebut el Premi Internacional 
CLAP 2015 per la seva nova tipogra-
fia geomètrica Eutopia, en l’apartat 
de Millor disseny de font tipogràfica 
experimental. Els Premis CLAP reco-
neixen els millors treballs en les àrees de 
construcció de marca, disseny editorial, 
gràfica publicitària i grafisme digital 
d’Iberoamèrica. La tipografia Eutopia es 
pot descarregar gratuïtament a la nova 
web t ipogràfica Tipòfil.

dijous 19

La tipografia Eutopia, 
Premi Internacional 
CLAP 2015

- Sala Lluís Companys de l’Ajuntament de Barcelona



91

Presentació ARQUIN-FAD

Laufen, empresa suïssa especialista en 
disseny i fabricació de cambres de 
bany, presenta, amb el prestigiós arqui-
tecte i dissenyador Roberto Palomba, 
el revolucionari i innovador material 
SaphirKeramik. L’arquitecte explica què 
ha suposat treballar amb SaphirKeramik 
i les enormes possibilitats de disseny 
que ofereix. També hi participa Ignacio 
García, director de Laufen Espanya, que 
presenta les senyes d’identitat que han 
fet de la firma suïssa una companyia 
líder del sector amb presència a tot el 
món. La jornada conclou amb un còctel, 
durant el qual es poden conèixer les 
últimes novetats realitzades per Laufen 
amb SaphirKeramik.

Trobada ADG-FAD

Dijous passat, a l’Students Laus Tour es 
van presentar els Premis Laus als estu-
diants de disseny de la Facultat de Belles 
Arts de la Universitat de Barcelona, 
com també la important implicació de 
Moritz amb el talent emergent. Després, 
Ainhoa Nagore, directora d’art i vicepre-
sidenta de l’ADG-FAD, va explicar com 
es realitza un treball de direcció d’art des 
del desenvolupament del concepte fins al 
resultat final, il·lustrant tot el procés amb 
el seu últim treball per a Aktiva.

Inauguració d’exposició  FAD

El City to City Barcelona FAD Award 
surt al carrer amb l’exposició «La ciutat 
a les mans» després de cinc edicions on 
s’han donat a conèixer projectes urbans 
d’arreu del món que tracten de millo-
rar la vida dels ciutadans, una mostra 
que presenta tots els guardonats i alhora 
reflexiona sobre la ciutat com a espai de 
canvi social a través d’obres creades per a 
l’ocasió. Per inaugurar-la, hi ha progra-
mada una visita guiada a les18 h amb el 
Globus Vermell per mostrar les expe-
riències veïnals del Poblenou, que duen 
a la reflexió del gran canvi que ha viscut 
la zona en els darrers anys. A les 20 h i 
ja al Disseny Hub Barcelona, un con-
ferenciant d’excepció, el pedagog italià 
Francesco Tonucci, parla sobre «Inicia-
tives d’aprenentage a la ciutat», el tema 
que centra l’edició 2016 d’aquest premi.

dimecres 25, 17:30 h novembre, 26 novembre 30, 20 h

— Novembre 2015 Memoria d’activitats FAD 2015

Presentació de 
SaphirKeramik de 
Laufen amb 
Roberto Palomba

Students Laus 
Tour & UB

Inauguració de «La 
ciutat a les mans», 
del City to City, amb 
Francesco Tonucci, i 
visita guiada pel 
Poblenou

Trobada Materfad

La Primera Trobada de Centres de 
Materials es duu a terme dins del marc 
del Fòrum d’Innovació, el dia 24 de 
novembre de 2015, a l’Edifici MIND. 
Hi participen empresaris, industrials, 
dissenyadors, docents i alumnes. La tro-
bada aplega els responsables de Materfad 
Barcelona, Materfad Guadalajara, Mater-
fad Aguascalientes, inMateriis, CIATEC 
(Centre d’Innovació Aplicada en Tec-
nologies Competitives), CICY (Cen-
tre de Recerca Científica de Yucatán), 
CUAAD (Cos Acadèmic d’Innovació 
Tecnològica per al Disseny) i CIATEQ 
(Centre de  Tecnologia Avançada).

novembre, 24

Primera Trobada de 
Centres de Materials

- MIND Mèxic, Guadalajara

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)
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— Novembre 2015 Memoria d’activitats FAD 2015

— Arquinset

— Autonomous Bus Shelter

— ARTCOP21

— Chill Laus ADCE



93

— Novembre 2015 Memoria d’activitats FAD 2015

— Design Your Future 2015

— Trobada centre de material

— La ciutat a les mans

— The Making of ADI
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Exposició FAD

Barcelona és la primera ciutat convida-
da a la Hong Kong Business of Design 
Week, on una exposició del FAD forma 
part de l’estand de l’Ajuntament de Bar-
celona, coordinat per l’Institut Ramon 
Llull. Es tracta de la mostra «Indepen-
dent Design», amb més de quaranta 
peces de petit format d’autors emer-
gents vinculats a la ciutat, que dissenyen, 
produeixen i treuen al mercat les seves 
pròpies creacions. Dins de l’exposició, 
a més, es pot veure el video Born in 
Hong Kong, living design in Barcelona, 
que ha produït el FAD, i que té com a 
fil conductor la quotidianitat del disseny 
a Barcelona en un dia qualsevol a la 
vida de Cecília Tham, una arquitecta de 
Hong Kong establerta a la ciutat.

Trobada ADG-FAD

Students Laus Tour presenta els Premis 
Laus als alumnes de l’Escola Massana. A 
més, l’ADG-FAD els explica de quina 
manera Moritz col·labora amb els premis 
en el marc de la seva aposta per difondre 
el talent emergent. En acabar, els estu-
diants assisteixen a una conferència ma-
gistral de Daniel Ayuso, director creatiu 
de Clase bcn i president de l’ADG, que 
mostra el procés de creació de la identitat 
gràfica actual del Palau de la Música.

D’altra banda, es conclou l’Students Laus 
Tour de la temporada amb la grata com-
panyia d’Óscar Germade, dissenyador 
gràfic a Solo Barcelona i vicepresident 
de l’ADG, i els estudiants de l’EASD 
Pau Gargallo BDN. Óscar Germade 
ens explica l’origen i els fonaments del 
seu estudi: sobrietat en la línia gràfica, 
honestedat amb el client, passió per la 
seva feina i la complicitat de tot l’equip, 
i comparteix amb els estudiants el procés 
de desenvolupament de marca que duen 
a terme per a Simon Miller. Per acabar, 
anima els estudiants a intervenir inter-
canviant pòsters per preguntes.

Sessió Materfad

Els alumnes del postgrau Projectar la 
Llum, emmarcat en el màster Lighting 
Design de la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC), visiten el Dis-
seny Hub Barcelona per assistir a una 
sessió formativa impartida per Valérie 
Bergeron, directora de la materialoteca, 
i Robert Thompson, responsable de 
formació. A la conferència «Materialitza 
la llum» es treballen els conceptes de 
transmissió i ocultació lumínica, reflexió 
lumínica, emissió lumínica i efectes òp-
tics a través d’una selecció de materials 
de la materialoteca.

dijous 3 novembre, 3 – 10 desembre, 9

— Desembre 2015 Memoria d’activitats FAD 2015

Inauguració d’«In-
dependent Design», 
l’exposició del FAD a 
la Hong Kong Busi-
ness of Design Week

Students Laus Tour  
Escola Massana & 
EASD Pau Gargallo

Materialitza la llum – 
UPC Lighting Design

Conferència ADG-FAD

Aquest mes torna la UX Academy Bar-
celona, organitzada amb la col·laboració 
de l’ADG-FAD, amb una sessió que 
tindrà com a objectiu intentar definir 
el marc professional del disseny d’expe-
riència d’usuari per tal d’obrir un debat i 
buscar un acord sobre què és i quins són 
els seus límits, per establir les bases de la 
disciplina i evitar la seva indiferenciació. 
Hi intervé Eduardo Huerta, màster en 
disseny d’interacció, doctor en Engin-
yeria Multimèdia i director del màster 
d’UI/UX de l’ESDi. La UX Academy 
va dirigida a tots els apassionats de l’UX 
(User Experience). Un lloc on compar-
tir experiències, adquirir noves habilitats 
i aprendre els uns dels altres en aquesta 
disciplina en evolució constant.

desembre 2, 19 h

UX Academy: 
De què parlem 
quan diem UX?

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

- Hong Kong Convention and Exhibition Centre

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)
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Taller Materfad

Els dies 10 i 11 de desembre, Materfad 
acull una nova edició del taller de nous 
materials per a l’artesania. L’objectiu és 
posar en contacte el sector artesà amb 
els nous materials i tecnologies amb 
potencial de ser aplicats en el seu treball. 
L’EOI, a través de la seva àrea de promo-
ció de l’artesania, Fundesarte, convoca la 
segona edició del taller «Nous materials, 
nova tecnologia per a una nova artesa-
nia», on els participants viatgen per les 
diferents famílies de materials a la seu de 
Materfad guiats pels seus tècnics.

Homenatge FAD

El FAD presenta «Il drago Mendini», una 
trobada irrepetible sobre la figura d’Ales-
sandro Mendini i la seva contribució a la 
cultura del disseny. Amb la seva presència 
i partint de la seva autodefinició com 
un drac, anem més enllà del que ell ja 
sap interpretant totes i cadascuna de les 
seves facetes: el dissenyador, l’arquitecte, 
l’artesà, el mànager, el sacerdot, l’artista, el 
grafista i el poeta. La direcció artística i la 
dramatúrgia de l’acte són d’Àlex Serrano, 
director de l’Agrupación Señor Serrano 
(Lleó de Plata a la innovació teatral a la 
Biennal de Venécia 2015 i Premi FAD 
Sebastià Gasch d’Arts Parateatrals 2015). 

Conveni FAD

Swatch i Alessandro Mendini han tre-
ballat plegats en nombroses ocasions i és 
per aquest motiu que la firma rellotgera 
suïssa dóna suport a l’acte de reconeixe-
ment que organitza el FAD per donar a 
conèixer la trajectòria d’aquest dissen-
yador italià. A «Il drago Mendini» es pot 
gaudir d’una posada en escena única 
on s’explica, a partir del cos d’un drac, 
l’univers Mendini a través de diferents 
objectes creats per ell, i on els rellotges 
Swatch tenen una presència molt im-
portant, ja que n’ha dissenyat un total de 
set per a la marca suïssa, a banda d’algu-
nes de les seves botigues més reeixides.

desembre, 10 i 11 dilluns 14, 20 h desembre, 14

— Desembre 2015 Memoria d’activitats FAD 2015

Fundesarte Materfad Mestres del FAD: 
Alessandro Mendini

Swatch dóna suport 
a l’acte de reconeixe-
ment «Il drago Men-
dini»

Jornada FAD

Xarxes d’Opinió organitza aquesta sessió 
de tarda per conèixer la realitat de situa-
cions que ens provoquen dolor. Persones 
i entitats que treballen des de l’activis-
me ens aportaran dades sobre aquestes 
problemàtiques; dissenyadors i artistes 
ens presentaran projectes que perse-
gueixen acabar amb aquestes situacions 
o mitigar-les. Més enllà del dolor físic, la 
sessió pretén fer reflexionar sobre temes 
com la soledat, la desigualtat econòmica, 
la migració forçada o la corrupció.

desembre, 10

Jornada del Dolor de 
Xarxes d’Opinió

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona) - FAD. Disseny Hub Barcelona. 

(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)
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Taller Materfad

Quarta edició del DesignMarket, el 
mercat nadalenc de l’ADI-FAD, que es 
podrà visitar al Disseny Hub Barcelona. 
De nou es reuneixen en aquest espai 
creadors actuals, marques i tots aquells 
productes que destaquen per la qualitat 
del seu disseny, amb un total de 130 
expositors. Es pot aconseguir de forma 
exclusiva el calendari de Vinçon que 
cada any oferia la botiga i que Interior-
time reedita per al 2016. A més, tenen 
lloc la jornada Descobrint Talent, un 
espai de networking i l’exposició «Poder 
ser», un recull de nou treballs inèdits de 
dissenyadors de productes emergents. 
I com que no només de disseny viu 
l’home, enguany també podeu tastar les 
especialitats de la cuina sobre rodes.

Assemblea MODAFAD

El divendres 18 de desembre, a les 16 h, 
es convoca tots els socis de MODA-FAD 
a una assemblea per tractar els diversos 
objectius que ha d’assolir l’associació. Es 
demana la màxima assistència per col·la-
borar en la presa de decisions. 

Concurs ADG-FAD

El concurs Moritz International Bar-
Board ja té guanyador. L’estudi RUN ha 
estat seleccionat per crear el cartell de 
Cerveses Moritz, que serà utilitzat com 
a element de comunicació als punts de 
venda de la marca a escala internacional. 
El jurat, que es va reunir el dia 18 de 
novembre a la Fàbrica Moritz, estava 
format per Dani Navarro i Josep Duran 
(Forma&Co), David Torrents, Albert 
Romagosa (representant de la junta 
d’ADG-FAD) i Montse Comabella i 
Xavier Camós (Moritz). Els cinc estudis 
finalistes van ser Artofmany, Atipus, Lad-
yssenyadora, Miquel Puig Estudi i RUN. 

desembre, 10 - 19 desembre, 18 desembre, 18

— Desembre 2015 Memoria d’activitats FAD 2015

Design Market 2015 Assemblea de socis 
de MODAFAD

L’estudi RUN, guan-
yador del Moritz In-
ternational BarBoard

Conveni FAD

La prestigiosa fira de disseny d’interiors 
Maison & Objet Paris proporciona 
entrades gratuïtes al seu esdeveniment 
per a tots els socis del FAD que les 
sol·licitin. 

desembre, 14

Els socis del FAD po-
dran entrar de franc a 
Maison & Objet Paris

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)

- FAD. Disseny Hub Barcelona. 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37–38. Barcelona)
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— Assemblea MODAFAD

— Mestres: Mendini

— Design Market

— Maison & Objet
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Després de mesos de rumors, Vinçon 
anunciava a finals de maig el seu tanca-
ment imminent. Es tracta d’una pèssima 
notícia, tant per al sector del disseny 
com per al conjunt de la ciutat de Bar-
celona. Amb una història que es remun-
ta fins a principis dels anys quaranta, 
Vinçon va ser durant dècades el museu 
del disseny avant la lettre de la Ciutat 
Comtal. La botiga del Passeig de Gràcia 
ha estat un espai orientat a la venda 
de disseny de qualitat però també a la 
seva divulgació i promoció. Passejar per 
Vinçon era fer-ho entre objectes i pro-
ductes que representaven l’avantguarda 
i l’excel·lència en el camp del disseny. 
Va ser un establiment que durant anys 
va combinar exemplarment cultura i 
negoci. Aquest vincle virtuós entre valor 
cultural i comerç és, justament, el que 
ara sembla perillar a Barcelona. Malgrat 
la seva complexitat i tots els seus matisos 
(cada cas és diferent), la solució per a la 
«crisi dels comerços emblemàtics», sobre 
la qual tant s’ha parlat i escrit durant 
els darrers mesos, depèn d’assegurar la 
viabilitat de diversos negocis així com 
de la conservació del valuós patrimoni 
històric que aquests representen. No és 

Activitat i patrimoni

poca cosa. En aquest sentit, l’anomenat 
Pla Especial de Protecció i Potenciació 
de la Qualitat Urbana presentat per 
l’Ajuntament l’11 de març passat només 
ha servit per sembrar més discòrdia.

Des de l’Associació d’Establiments Em-
blemàtics de Barcelona (estemblematics.
blogspot.com.es), integrada per gairebé 
una cinquantena de negocis emblemà-
tics de la ciutat, no dubten a denunciar 
la insuficiència de les mesures proposa-
des pel consistori. D’altra banda, el 10 
de juny passat, el Grup de Recerca en 
Història i Estudis de Disseny (GRHED) 
de l’escola Eina també va presentar les 
seves al·legacions al pla. Són nou pàgines 
en què s’insisteix sobre la necessi-
tat d’establir criteris i normatives per 
protegir els locals comercials històrics 
de la ciutat i on es desglossen diversos 
aspectes que el pla municipal passa per 
alt o aborda d’una manera superficial. 
Entre les diverses qüestions que recla-
men des del GRHED, hi ha la neces-
sitat de documentar exhaustivament 
els abundants exemples d’interiorisme 
comercial amb valor històric de Barce-
lona, fins avui completament ignorats 

en els catàlegs patrimonials. Però si hi ha 
alguna cosa clara, i amb la qual l’Asso-
ciació d’Establiments Emblemàtics de 
Barcelona i el GRHED coincideixen, és 
la necessitat de posar en valor l’activitat 
pròpia d’aquests locals en perill d’ex-
tinció. I és que, tal com s’explica en el 
document elaborat pel grup de recerca 
d’Eina, «activitat i disseny sempre van 
units d’una manera indissoluble». Al 
FAD hi estem completament d’acord. 
És imprescindible trobar fórmules que 
garanteixin no només la preservació 
d’aquests establiments sinó també la 
seva contribució històrica al comerç de 
la ciutat. La voluntat política, la nego-
ciació i l’organització seran, de nou, les 
úniques vies possibles per solucionar 
aquesta crisi que amenaça d’esborrar la 
història ciutadana dels carrers de Barce-
lona i seguir banalitzant l’espai públic a 
cop de franquícia.
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Fa temps que molts escriptors i músics 
han optat per prescindir d’editorials i de 
segells discogràfics per fer-se càrrec de 
la gestió i la venda de les seves pròpies 
creacions. Des de fa menys temps, però 
de manera decidida, l’autoedició també 
comença a ser freqüent en el món del 
disseny. Els factors que afavoreixen 
aquesta tendència són diversos i equi-
valents als que afecten altres sectors. 
Resulta evident, per exemple, que les 
empreses editores de disseny tenen en 
l’actualitat un paper menys destacat que 
el de fa uns anys. L’època de les estrelles 
del disseny associades a grans firmes 
comercials sembla haver quedat enrere i 
els professionals treballen de forma molt 
més espontània. D’altra banda, encara 
que els mitjans de producció del disseny 
industrial no s’han transformat d’una 
manera tan radical com els d’altres sec-
tors, diversos avenços tecnològics com 
la impressió 3D sí que estan modificant 
les maneres de confecció tradicionals. 
Aquests nous processos han afavorit el 
retorn a una forma de treball gairebé ar-
tesanal, gràcies a la qual els dissenyadors 
tenen un major control sobre tot el pro-
cés d’elaboració de les seves creacions. 

Autoedició i disseny

Per dir-ho d’alguna manera, l’autoedició 
sembla anar de la mà d’un disseny in-
dustrial avançat i també, paradoxalment, 
«desindustrialitzat».

Aquests canvis suposen, a més, una 
transformació de tot allò relatiu a la 
comercialització del disseny, així que 
sembla necessari començar a pensar 
noves fórmules per a la seva distribució 
i venda al públic. Cal tornar a tenir en 
compte valors que semblaven oblidats, 
com el caràcter local del disseny, la per-
sonalització del producte o la fabricació 
en petites tirades. En aquest context el 
FAD i La Roca Village hem desenvo-
lupat el projecte Barcelona Designers 
Collective, una plataforma de suport al 
disseny independent amb vocació co-
mercial al servei dels professionals emer-
gents. L’objectiu d’aquesta iniciativa és 
descobrir i posar en valor el nou talent 
i les possibilitats que ofereixen les noves 
metodologies de creació. Aquest pro-
jecte s’ha materialitzat en forma d’una 
pop-up boutique a La Roca Village, on, 
fins al 8 de novembre, es pot trobar una 
acurada selecció de productes creats per 
alguns dels millors dissenyadors emer-

gents vinculats a la ciutat de Barcelona 
i que aposten pel camí de l’autoedició 
i la marca pròpia. Sota aquest mateix 
concepte, una selecció d’obres i autors 
viatjarà a Honk Kong a principis de 
desembre per ser presentada en forma 
d’exposició en el marc de la Business of 
Design Week (BODW), que enguany té 
Barcelona com a ciutat convidada.

— La Mosca del FAD
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Aquest diumenge es decidirà quin serà 
el proper equip de govern de la ciutat 
de Barcelona. Tal com vam fer abans de 
les eleccions municipals de 2011, ens 
permetem la llibertat d’adreçar a aquest 
equip una carta oberta amb algunes 
reflexions. Fa una mica més de dos 
anys, el FAD va acceptar la invitació de 
l’Administració i es va traslladar des de 
la seva antiga seu a l’edifici del Disseny 
Hub Barcelona. Ho feia per formar part 
d’això, d’un hub (és a dir, un centre de 
connexió i d’intercanvi de coneixe-
ment), juntament amb dos altres agents 
importants en l’àmbit del disseny: el 
BCD (Barcelona Centre de Disseny) i 
el Museu del Disseny de Barcelona. La 
creació d’aquest clúster publicoprivat 
per part de l’Administració tenia com 
a objectiu la promoció del sector del 
disseny a Barcelona a través d’un centre 
únic al món, capaç de projectar els seus 
professionals i empreses a escala inter-
nacional. El resultat de reunir aquests 
tres agents i els seus projectes sota un 
mateix sostre havia de resultar en alguna 
cosa més que la simple suma de les parts. 
Sense perdre la seva identitat, cadascun 
d’aquests tres actors havia d’articular 

Carta oberta als 
alcaldables de 
Barcelona

la seva activitat amb la dels altres dos 
i crear un projecte comú, sòlid i de 
referència més enllà de la nostra ciutat i 
el nostre país.

Ens sembla un exercici de responsabilitat 
reconèixer en veu alta que, de moment, 
aquest clúster projectat des de l’Admi-
nistració no funciona a ple rendiment. 
El valor del Disseny Hub Barcelona no 
és, encara, més gran que el de la suma de 
les parts. Per treure profit de l’enorme 
potencial del projecte és imprescindible 
que les autoritats de la ciutat creguin 
fermament en aquesta empresa comuna 
i s’hi impliquin de manera decidida. En 
l’anterior candidatura, els responsables 
de l’Ajuntament ens van oferir una casa; 
ara els demanem que reafirmin aquella 
voluntat política i ens ajudin a constituir 
una comunitat que pugui oferir a la 
ciutat i als seus habitants el millor de si 
mateixa. Que quedi clar: no demanem 
més diners sinó acció política. Dema-
nem als futurs responsables del consisto-
ri que tinguin en compte l’altíssim valor 
social, cultural i econòmic d’aquest pro-
jecte compartit. Volem que entenguin 
que el Disseny Hub Barcelona és un 

poderós agent de canvi i un espai obert 
a la ciutat. Volem que s’involucrin en el 
nostre projecte i ens ajudin a «endollar» 
aquest hub. Fent servir el sobrenom amb 
el qual els veïns han batejat l’edifici on 
ens trobem, els demanem que ens ajudin 
a accionar enèrgicament «la grapadora».

— La Mosca del FAD
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Al llarg de la història, el disseny (i per 
extensió l’arquitectura i l’urbanisme) ha 
demostrat la seva capacitat per incidir 
en l’esfera social transformant-la de 
múltiples maneres. Tot i això, els actuals 
discursos predominants acostumen a 
identificar el disseny amb objectes i 
productes que, al seu torn, van asso-
ciats al nom de creadors i/o marques 
comercials. La centralitat de l’estètica i 
el pes de l’autoria tendeixen a eclipsar, 
d’aquesta manera, dos dels aspectes més 
importants de qualsevol disseny: allò 
que el va motivar en primer lloc i els 
efectes que es deriven del seu ús. Per 
modificar aquesta concepció cal pensar 
no només sobre disseny sinó a través del 
disseny. Dit d’una altra manera: es tracta 
de comprendre que dissenyar és alguna 
cosa més que una simple manera de fer. 
Dissenyar vol dir processar, sistematitzar 
i donar sentit a una realitat complexa 
per transformar-la. Aquest canvi d’en-
focament ens permetrà comprendre 
que, de fet, la feina d’un dissenyador no 
consisteix en la formalització de coses 
sinó en la identificació i la resolució de 
problemes. Des d’aquesta perspectiva, 
i tal com assenyala Jeremy Till, direc-

Disseny i 
transformació social

tor de l’escola Central Saint Martins 
de Londres, els èxits que legitimen el 
treball d’un dissenyador tenen molt 
més a veure amb la tria dels processos 
utilitzats que no pas amb el resultat final 
en si mateix (per consultar l’entrevista 
amb Till i converses amb altres experts: 
http://www.fad.cat/wip/xarxes/).

Exposicions com «Disobedient Ob-
jects» (Victoria and Albert Museum), 
«Designing scarcity» (Het Nieuwe 
Instituut) i «Adhocracy» (New Mu-
seum / Onassis Cultural Centre) o el 
projecte en línia «Design and Violence» 
(MoMA) han documentat de manera 
exhaustiva aquest disseny centrat en 
el procés i que atén primordialment a 
les seves causes i conseqüències en la 
societat. En la mateixa línia d’aquestes 
propostes, la plataforma de debat FAD. 
Xarxes d’Opinió organitza aquesta 
mateixa setmana la jornada central del 
programa «Disseny i transformació 
social» (dijous, 16 d’abril, a les 18 h, al 
Disseny Hub Barcelona). Experts de 
diversos camps, com Francesca Recchia 
(geopolítica), Joan Subirats (economia 
i política), Nacho Clemente (disseny 

gràfic) i Tamar Shafrir (disseny i arqui-
tectura), ens acompanyaran per discutir, 
a partir de diversos exemples, algunes de 
les principals idees i propostes que en 
aquests moments promouen el disseny 
com un veritable agent per al canvi so-
cial. Aquesta jornada coincideix, a més, 
amb l’exposició «Disseny per viure. 99 
projectes per al món real» (Museu del 
Disseny de Barcelona), una altra bona 
oportunitat per entendre per què el 
disseny realment transformador sempre 
comença, necessàriament, molt abans de 
la seva formalització com a objecte.

— La Mosca del FAD
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Acostumats al bombardeig diari d’imat-
ges i notícies que ens informen del 
sofriment de multitud de persones arreu 
del món, semblaria que ens haguéssim 
autoimmunitzat al dolor «de l’altre». I 
encara que és cert que no sentir aquest 
dolor com si fos propi no equival a infli-
gir-lo directament, l’immobilisme i la 
manca d’empatia davant de la injustícia 
són símptomes socialment preocupants. 
La reflexió sobre les causes del dolor 
i la presa de mesures que permetin 
aturar-lo no són (no poden ser) tampoc 
una cosa estranya en l’àmbit del disseny. 
Dissenyar, mai ens cansarem de recor-
dar-ho, vol dir pensar solucions capaces 
de transformar la realitat en tots els seus 
graus de complexitat. En aquest sentit, el 
disseny no pot considerar cap dolor com 
si fos simplement aliè. Exposicions com 
«Disseny per viure. 99 projectes per al 
món real» (Museu del Disseny de Barce-
lona), «Disobedient Objects» (Victoria 
and Albert Museum), «Designing scarci-
ty» (Het Nieuwe Instituut) o el projecte 
en línia «Design and Violence» (MoMA) 
són exemples de com el disseny pot 
plantar-se davant de situacions de dolor 
i injustícia i proposar estratègies per 

No hi ha dolor aliè

combatre-les. El disseny, per descomptat, 
no podrà oferir remeïs definitius però 
tampoc pot situar-se en el terreny de la 
inacció.

Des d’aquest convenciment, FAD. 
Xarxes d’Opinió reprèn el treball iniciat 
amb el projecte «Disseny i transformació 
social» i organitza una jornada per al dia 
10 de desembre sota el títol «Dolor». 
S’hi abordaran problemes com la solitud, 
la desigualtat econòmica, la migra-
ció forçada o la corrupció. Cadascuna 
d’aquestes qüestions es tractaran per 
separat amb l’ajuda d’experts que apro-
fundiran en aquestes problemàtiques i 
professionals que proposen solucions 
des del camp de l’art i el disseny. Un 
projecte impulsat per joves dissenyadors 
de roba i complements que col·laboren 
amb associacions de gent gran per com-
batre la solitud; un sistema gràfic que 
visualitza els dies de treball necessaris en 
cada país per accedir als medicaments, 
o una bústia virtual que permet a la 
ciutadania denunciar de forma anònima 
casos de corrupció són algunes de les 
iniciatives que es presentaran durant la 
jornada. Cada un d’aquests projectes fa 

seu el dolor dels altres i busca respostes 
des de la imaginació i l’acció directa. 
Simone Weil deia que «tots els mals que 
ens allunyen són dolors perduts». Im-
pedir que el dolor ens allunyi d’aquest 
«altre» que en realitat som tots i procurar 
que no es perdi després de l’emissió de 
cada telenotícies és també una responsa-
bilitat del disseny.

— La Mosca del FAD
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La mosca del FAD s’estrena a les pàgines 
de Tendències (on es publicarà mensual-
ment) amb un tema de rabiosa actualitat: 
els drons. S’ha parlat molt sobre les seves 
funcions fora de les zones de conflic-
te, sobre la seva proliferació en forma 
de producte de consum i sobre com 
s’hauria de regular la seva presència en 
l’àmbit civil. No obstant això, es parla 
poc sobre un aspecte que, al nostre parer, 
és fonamental i anterior a totes i cadas-
cuna d’aquestes qüestions: com recon-
figuren els drons la nostra comprensió 
d’allò públic? O dit d’una altra manera: 
de quina manera replantegen la relació 
entre els diversos membres i agents de la 
societat? Sí, els drons requereixen nous 
marcs normatius; però abans de parlar 
sobre les normes a les quals han d’estar 
subjectes és imprescindible compren-
dre la naturalesa d’aquests aparells. És 
fonamental comprendre que el dron 
no és una versió estilitzada de l’avió o 
l’helicòpter teledirigit, sinó un sofisticat 
instrument cognitiu; una peça més dins 
de l’atapeït ecosistema informatiu en 
què avui vivim immersos. Per entendre 
què és i com funcionen els drons hem 
de ser capaços de comprendre el seu pa-

Xarxes i drons

per dins d’un hàbitat social travessat per 
la tecnologia i constituït en multitud de 
xarxes i dispositius de comunicació. El 
dron, en definitiva, és un indici (un més) 
que el que avui anomenem espai públic 
s’estén per sobre del terra de la ciutat i 
s’articula més enllà del que és observable 
a simple vista.

La llei que actualment legisla l’ús dels 
drons a Espanya és un clar símptoma de 
la incomprensió que en aquests mo-
ments envolta gairebé tot allò que està 
relacionat amb aquests aparells. En men-
ys d’un any hem passat del buit legal 
més absolut a una restricció gairebé to-
tal. Realitzada a corre-cuita i sense prou 
coneixements sobre el tema, la llei posa 
de manifest la incapacitat per compren-
dre el paper i l’abast que poden arribar a 
tenir els drons quan es tracta de rastrejar 
i interpretar l’esfera pública contem-
porània en tota la seva complexitat. En 
aquest sentit, és interessant comprovar 
que, tal com afirma la comissària i artista 
Honor Harger, els qui millor estan 
analitzant els interrogants i les poten-
cialitats dels drons són els artistes. Una 
bona prova d’això és el muntatge «Llega 

un grito a través del cielo», una proposta 
expositiva que aborda el tema dels drons 
des d’una perspectiva crítica i que no 
escatima esforços en l’anàlisi tecnològi-
ca, social i política que requereix aquesta 
amplíssima i complexa qüestió. L’ex-
posició es pot visitar al Centre d’Art i 
Creació Industrial Laboral de Gijón fins 
al 5 d’abril.

— La Mosca del FAD
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*S,C,P,F...
www.scpf.com
Àngel del FAD

Abad Sánchez Marta
adg-fad

Abadía Sánchez Nacho
www.sublimacomunica.com
adg-fad

Abejón Pérez Adolfo
www.adolfoabejon.com
adi-fad

Acebillo Marín Josep A.
adi-fad

Adin Oteiza Paco
www.supperstudio.com
adg-fad

Adobe 
www.adobe.com/es/ 
Empresa col·laboradora del 
FAD

Agència Catalana de 
Residus
www.arc.cat
adi-fad

Agència EFE
www.efe.com
Àngel del FAD

Aguadé Clos Jordi
a-fad

Aguiar Diogo
arquin-fad

Aguilera Enric
www.enricaguilera.com
adg-fad

Agulló Ronco Beatriz
a-fad

Aixàs Olea Gorka
www.fuelgrafics.com
adg-fad

Alarcón Moreno Samuel
moda-fad, adg-fad

Alcántara Arjona Pep
www.bisgrafic.com
adg-fad

Alcón Serrano Ignasi
adi-fad

Aldamiz  Javier
arquin-fad

Alemany Barris Josep
arquin-fad, adi-fad

Alessi
www.alessi.com
adi-fad

Alfaro Hofmann Andrés
www.alfarohofmann.com
adi-fad

Alonso Martínez Luis
www.plam.com.es
adg-fad

Álvarez Argüelles Julio A.
adg-fad

Álvarez Feros Arturo
www.arturo-alvarez.com
adi-fad

Alzamora Figueras-Dotti 
Mahala
moda-fad

Amat Ferré Ferran
adi-fad

Amiel  Haris
www.psycle.com
adg-fad

Amor Aguilera Josep
www.microarquitectura.com
adi-fad

Amorós Guarro Matías
www.aicmes.com
adg-fad

Andrade Echeverría 
Claudia
candrade_19@hotmail.com
adg-fad

Andrés Fantoba Pol
www.ludic.pro
adi-fad

Anglès Cantó Eugènia
www.cerabella.com
a-fad

Anguera Serisier Jordi
adi-fad

Angulo Garcia Samuel
www.preformadesign.com
adi-fad

Anllo Riveiro Pablo
adg-fad

Antoli Gonzalez Nuria
www.shifting.es
adg-fad

Antones Grau Jordi
adi-fad

Antonijuan Biosca Jordi
www.flocbcn.es
arquin-fad

Aparicio Altuna Selva
www.selvaaparicio.com
a-fad

Aranda Veciana Josep M.
adi-fad

Araquistain Massó 
Alejandra
moda-fad

Araujo Jerez Mariadela
www.paellashowroom.
wordpress.com
a-fad

Arbós Figueras Ramon
www.intentvitrines.com
adi-fad

Ardèvol Fernández Joan
www.ardevols.com
arquin-fad

Arimany Brossa Elisa
a-fad

Ariza Belillas Carla
www.xurrisandco.com
adg-fad

Arlex
www.arlex.es
adi-fad

Arnabat Vila Jonathan
www.arquitectura-g.com
arquin-fad

Arnau Rius Montserrat
arquin-fad

Arqué Terricabras 
Gerard
www.gerardarque.com
adi-fad

Arquia Caixa 
d’Arquitectes
www.arquia.es
arquin-fad

Arranz Fèlix
arquin-fad

Artola  Yolanda
adg-fad

Asryan  Vahe
adg-fad

Aulestia Padilla Egoitz
www.behance.net/egoit-
zaulestia
adg-fad

Aymamí Canut Clàudia
a-fad

Aymar Terricabras Mari 
Carmen
www.guiacreativity.com
fad

Ayuso Sanchis Daniel
www.clasebcn.com
adg-fad

Azúa Martín
www.martinazua.com
adi-fad

Bacardit Sagués Francesc
www.bammp.com
arquin-fad

Bach Núñez Jaume
arquin-fad

Bach Triadó Eugeni
arquin-fad

Badia Jordi
arquin-fad

Baeza Argüello Saúl
adi-fad

Bagà  Josep
www.josepbaga.com
adg-fad

Bagaria Pigrau Rudi
www.bagaria.net
adg-fad

Baldó Carles
www.carlesbaldoduran.com
adi-fad

Baldó Lavilla Begoña
fad

Ballús Ribas Josep M.
moda-fad

Banc Sabadell 
professional
www.grupbancsabadell.com
Empresa col·laboradora del 
FAD

Banús Abadal Xavier
adg-fad

Baraona Pohl Ethel
www.dpr-barcelona.com
arquin-fad

Baraut Guila Anton
arquin-fad

Barba Formosa Isabel
a-fad

Barber Benjamin James
www.achos.es
adg-fad

Barber Martínez 
de la Torre Isabel
a-fad

Barberà Sampietro 
Miquel
a-fad

Barnils Rosma
arquin-fad

Barrera Fernández 
Fredic
www.be.net/fredicbarrera
adg-fad

Bas Basle Xavier
www.xavierbas.com
adg-fad

Basi Moré Isabel
moda-fad

Batalla Villanueva Jordi
www.barrinadisseny.com
adi-fad

Batlle  Enric
adg-fad

BAU, Escola Superior de 
Disseny
www.baued.es
moda-fadarquin-fada-
dg-fad

BD Barcelona Design
www.bdbarcelona.com
adi-fad

Bellido Rendón Laura
www.laurabellido.com
adg-fad

Beltrán Maria
www.pescasalada.com
adg-fad

Benito Cortázar Daniel
www.dbcortazar.com
adg-fad

Berenguer Nieves
adg-fad
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Bergeret Garcia Carol
www.tallerdeideas.info
a-fad

Bergeron  Valérie
adi-fad

Bertran Maruny Josep
adi-fad

Birulés Bertran M. Rosa
adi-fad

Bisbe Lluch Adam
a-fad

Blanc Armengol Joan A.
www.estudiblanc.net
adi-fad

Blocd
www.blocd.com
adg-fad

Bofill Roser
a-fad

Bohigas Arnau Josep
www.bopbaa.com
arquin-fad

Bohigas Guardiola Oriol
adi-fad

Boldú Montoro Mercè
arquin-fad

Bolet Soler Montserrat
labotigadelparquet.com
a-fad

Bonell Costa Esteve
arquin-fad

Bonet Armengol Jordi
arquin-fad

Bonet Bertran Pep
arquin-fadadi-fad

Bonet Casas M. Rosa
arquin-fad

Bonet Ferrer Vicenç
arquin-fad

Bonet Peitx Ignasi
www.aboutme/ignasibonet
arquin-fad

Bonjoch Ignasi
www.bonjoch.com
arquin-fad

Boronat Llop Xavier
www.corporeixon.com/
grafic.html
adg-fad

Borràs Fa Guillem
a-fad

Borràs Ibáñez Maria
www.comodoscreen.com
adg-fad

Bosch Bosch Joan
www.joanbosch.com
arquin-fad

Bosch Fernández Santa-
cruz Adrià
www.zabalabosch.com
adg-fad

Bover Grasa Joana
www.bover.es
adg-fad, adi-fad

Bravo Vidal Patricia
adg-fad

Brosa Esther
arquin-fad

Brufau Robert
arquin-fad

Brullet Tenas Manuel
www.brulletdeluna.com
arquin-fad

Bruni  Lucia
adi-fad

Bustos Cabezuelo Judit
www.trestrastos.com
arquin-fad

Bustos Duatis Pablo
www.bustper.es
adi-fad

Caballero Daniel
www.xli.net
adg-fad

Calvet Frontado Paola
adi-fad

Campaña Arjona José 
María
adg-fad

Campi Valls Isabel
a-fad, adi-fad

Campillo Miró Helena
moda-fad

Campos Rosique 
José Luis
www.crystalzoo.net
arquin-fad

Camps Vilaseca Judith
www.gabins.com
a-fad

Canals Papiols Carme 
Glòria
a-fad

Canosa Magret 
Josep Lluís
arquin-fad, adi-fad

Canudas Badia Sandra
arquin-fad

Canut Civit M. Àngels
www.civitstyle.com
a-fad

Capdevila Coral Manel
a-fad

Capdevila de Sas Pia
www.piacapdevila.com
arquin-fad

Capella Juli
www.capellaweb.com
arquin-fad

Carbonell Dalmases 
M. Teresa
arquin-fad

Cárceles López Pilar
arquin-fad

Cardeña Franquet 
Francesc
arquin-fad

Cardona Gràcia
www.diariodesign.com
adi-fad

Carles Prat Albert
www.albertcarles.com
adg-fad

Cármenes Sofás, SL
www.carmenes.eu
adi-fad

Carnevale Francesca
moda-fad

Carrasco Claudia
www.c3h-design.com
adi-fad

Carrascosa 
Salmerón Roberto
www.roberto-victoria.com
a-fad

Carreras Genís
www.studiocarreras.com
adg-fad

Carreté Ramon
www.ramoncarrete.com
adg-fad

Carrière Lluch Luis
www.carriere.es
adi-fad

Casa Gracia
http://www.casagraciabcn.
com/es/index.html
Empresa col·laboradora del 
FAD

Casals Lluís
arquin-fad

Casals Guàrdia Raimon
www.casalscot.com
adg-fad

Casanovas Andiñach 
Teresa
a-fad

Casares Quintas 
Miguel Ángel
www.thefolioclub.com
adg-fad

Casas Calduch Ernesto
adi-fad

Casas Peñaranda 
Montserrat
a-fad

Casasús Guillem
www.casasus.es
adg-fad

Casellas Castellví 
Montserrat
moda-fad

Cases Puig Manuel
fad

Castells Tarrés Josep
adg-fad

Castellví Miralles Jaume
arquin-fad

Castro Triay 
Lucía Alejandra
www.luciacastro.com
adg-fad

Cata Electrodomésticos
www.cata.es
adi-fad

Català Rodas Marc
www.wearemucho.com
adg-fad

Catalan  Àlex
www.mrripley.es
adg-fad

Catalán Alucha Marcos
arquin-fad

Cayuela Martínez Eulàlia
www.elicayuela.com
arquin-fad

CDMON
www.cdmon.com
Empresa col·laboradora del 
FAD i Col·laborador pre-
mium LAUS (ADG-FAD)

Cerdà  Pilar
www.pilarcerda.net
a-fad

Cervezas Moritz
www.moritz.cat
Promotor oficial del FAD

Chacón Ávila Esther
esterchacon.blogspot.com
a-fad

Cid Moragas Daniel
moda-fad

Cinnamond 
Planas Norman
arquin-fad

Cirera Riera Cristina
www.cireraespinet.com
arquin-fad

Civit Gomis Josep M.
arquin-fadadg-fad

Clapés Antoja Ana
www.anaclapes.com
adg-fad

Claret Martí Curro
adi-fad

Clariana Ortoll Antoni
www.magmadesign.net
adi-fad

Claveri Prats Aleix
arquin-fad

Clemente Tomàs Joan
adg-fad

Clos Laia
www.motstudio.com
adg-fad

Closas Bloucard Francis
arquin-fad

Clotet Juan M. Rosa
arquin-fad

Col·legi d’Aparelladors
www.apabcn.es
arquin-fad

Coll Trias Roger
www.krasznai.co.uk
a-fad

Coma Barbat Eulàlia
www.eulaliacoma.eu
adg-fad

Comellas Rojas Glòria
adg-fad
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Contreras López Silvia
www.fusina.com
arquin-fad

Córdoba de Dalmases 
Ramon
a-fad

Correa Ruiz Federico
arquin-fad, adi-fad

Corredor-Matheos Josep
a-fad

Cortada Masvidal Sílvia
adi-fad

Cortés León Pepe
arquin-fad

Cos Riera Pilar
arquin-fad

Cosentino, S.A.
www.cosentino.es
Patrocinador FAD i col·la-
borador ARQUIN-FAD

Costa Calsamiglia Guim
www.costacalsamiglia.com
adi-fad

Costa Curriu Agustí
arquin-fad

Costa Gómez Anna
www.oxidotaller.net
a-fad

Cots Gassó Jordi
www.cots.cat
adg-fad

Covelo Cartelle Antonio
fad

Crespí Bennàssar Nila
www.woodmanprojects.com
adg-fad

Cuixart Goday Marc
arquin-fad

Cumella Vendrell Toni
a-fad

DDB Tandem, SA
www.ddb.com
adg-fad

De la Cruz Olga
www.bbcrdisseny.com
arquin-fad

De la Llave Mar
www.mardelallave.com
adg-fad

De Moragas Spà Antoni
arquin-fad

De Oleza Roncal Jaume
www.controller.cat
arquin-fad

De Pallejà Ferrer-Cajigal 
Glòria
www.gpalleja.com
arquin-fad

De Riba Pau
http://www.pauderiba.
com/eng/
adg-fad

De Solà Morales Pau
arquin-fad

Del Fraile Carbajo 
Eduardo
www.dfraile.com
adg-fad

Del Hoyo Arjona Jesús
adg-fad

Delgado Sergi
www.sergidelgado.com
adg-fad

Díaz Giménez 
Almudena
a-fad

Díez Blanco Javier
www.diezmasdiez.com
adi-fad

Diputació de Barcelona,
Escola de la Dona
moda-fad

Domingo Laplana 
Madola
www.madola.com
a-fad

Donaldson Max
www.smallbackroom.es
adg-fad

Duch Eduard
www.atipus.com
adg-fad

Duch Provensal 
Gerard-Joan
a-fad

Duchamp  Aimée
www.lawebdelatelier.com
adg-fad

Duran de Grau Pere
adg-fad

Duran Muntadas 
Montserrat
www.montserratduranmun-
tadas.com
a-fad

Duran Pawlowsky Iegor
www.iegor.works
adi-fad

Duró Trouillet Jordi
www.jordiduro.com
adg-fad

Escola Municipal d’Art 
i Disseny de Vilanova
fad

El Periódico - Ediciones 
Primera Plana, SA
www.elperiodico.com
àngel del fad

Eina, Escola de 
Disseny i Art
www.eina.edu
arquin-fad, adg-fad, 
adi-fad

Elisava, Escola Superior 
de Disseny
www.elisava.net
arquin-fadadg-fadadi-fad

Elizalde Cuecas Adrian
www.adrianelizalde.com
arquin-fad

Ellis Megan
https://www.linkedin.com/
in/meganellis
adi-fad

Escola d’Art I Superior 
de Disseny de les Illes 
Balears
www.escoladisseny.com
a-fad, moda-fad, aquin-
fad, adg-fad, adi-fad

Escola Superior de 
Disseny i Art Llotja
www.xtec.es/ea-llotja
arquin-fad

Esclapez Manuel
adg-fad

Escofet 1886
www.escofet.com
adi-fad

Escola d’Art Arsenal
www.arsenal.cat
a-fad, adg-fad

Escola d’Art d’Olot
www.escolartolot.com
arquin-fad

Escola d’Art Deià
www.deiadisseny.com
arquin-fad

Escola d’Art i Disseny 
de la Diputació
arquin-fad

Escola d’Art i Superior 
de Disseny de Vic
www.eartvic.net
adg-fad

Escola d’Art Mun Lean-
dre Cristòfol
www.escoladart.paeria.cat
adg-fad

Escola d’Art 
Pau Gargallo
www.paugargallo.net
adg-fad

Escola d’Arts i Tècniques 
de la Moda
moda-fad

Escola de Disseny,  Tecn 
i Comun. Cambec
www.seeway,net
adg-fad

Escola Josep Serra 
i Abella
www.serraiabella.cat
adg-fad

Escola Massana Centre 
d’Art i Disseny
fad

Escola Municipal 
d’Art Illa de Sabadel
moda-fad, adg-fad

Escuela Felicidad Duce
www.fdmoda.com
moda-fad

Esdi. Escola 
Superior de Disseny
www.esdi.es
moda-fadadg-fadadi-fad

Espada Velasco 
Assumpció
www.assumpcioespada.com
a-fad

Esparza Lozano Danae
adi-fad

Espelt Estopà Guim
www.guimworks.net
adi-fad

Espinet Mariona
www.cireraespinet.com
arquin-fad

Espinet Mestre Miquel
arquin-fad

Espluga David
www.espluga.net
adg-fad

Esquius Prat Josep M.
arquin-fad

Fa Ribas Joaquim
fad

Fabra Ferrer Marc
www.ludic.pro
adi-fad

Facto Estrategia 
y Marketing
àngel del fad

Falguera Llor Anna
adi-fad

Farrando Jordi
arquin-fad

Farré Oliver Joan
www.pontdequeros.com
a-fad

Farré Pàmpols Núria
a-fad

Farrés Llobet Núria
adg-fad

Faulí Oller Jordi
arquin-fad

Feduchi Escario Marta
adi-fad

Felices Elia
www.eliafelices.com
arquin-fad

Felices Pérez Maite
adi-fad

Felsky Schmitt Andréa
moda-fad

Feriche Adell Ricardo
www.fericheblack.com
adg-fad

Fernández Álvarez María
www.fandangoandco.com
adg-fad

Fernández Camps Àlex
www.alexfernandezcamps.
com
adi-fad

Fernández 
García Manuel
adg-fad

Fernández Puig Diego
www.fuelgrafics.com
adg-fad

Fernández 
Sánchez Ricardo
www.prisatv.com
adg-fad

Ferrando Bramona Josep
www.josepferrando.com
arquin-fad
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Ferrater Arquer Borja
www.ferrater.com
arquin-fad

Ferrater Lambarri Carles
www.ferrater.com
arquin-fad

Ferré Carreras Martí
www.bildi.net
adg-fad

Ferrer Bastida David
adi-fad

Ferrer-Vidal Cortella 
Santiago
grupoinstrumenta.com
arquin-fad

Fidalgo 
Guerra Armando
adg-fad

Figuera Arranz Pablo
www.goulafiguera.com
adi-fad

Figueras Mitjans Josep
adi-fad

Figuerola Servitje Ferran
www.cricursa.com
arquin-fad

Fiol Costa Carme
www.arriolafiol.com
arquin-fad

Folch Rubio Albert
www.folchstudio.com
adg-fad

Font Sans Ramon
a-fad

Font Vella 
y Lanjarón, S.A.
https://www.alimentasonri-
sas.es/es/font-vella/
Empresa col·laboradora del 
FAD

Foraster Mariscal Toño
arquin-fad

Franco Arzate Maria de 
los Ángeles
moda-fad

Frei Petra
www.trozo-x-trozo.es
a-fad

Freixes Melero Daniel
arquin-fad

Fritz Julia
www.fritzandwood.com
a-fad

Fuerte Julve Verónica
www.heystudio.es
adg-fad

Fundació Banc Sabadell
www.bancsabadell.com
adg-fad, adi-fad

Fusillo Cynthia
www.cynthiafusillo.com
a-fad

Fuster Martí Albert
arquin-fad

Galceran Ribas Josep
fad

Galí Camprubí Elisabeth
arquin-fad

Galí Camprubí Jordi
www.jgaliestudi.com
arquin-fad

Gallego Moisès
arquin-fad

Garanto Satué Javier
www.garantino.com
adg-fad

Garcés Brusés Jordi
www.jordigarces.com
arquin-fad

García Conesa Fulgencio
adg-fad

Garcia Gotós Alfred
www.alfredgarciagotos.com
arquin-fad

García Isidro Álvaro
www.karakter.es
adg-fad

García Moreno Mariano
adi-fad

García Ramiro Manuel J.
a-fad

García Ros Juan Pedro
adg-fad

Garcia Rubio Irati
www.iratigarcia.com
adg-fad

García Sánchez Pau
www.pauerr.com
adg-fad

García Tenorio Sandra
www.sandratenorio.es
adg-fad

García-Ramos Sánchez 
Pedro Antonio
adg-fad

Garreta Rovira Marta
www.lamagacomunica.com
adg-fad

Gasch Garcia Francesc
www.francescgasch.com
adi-fad

Gasch Grau Emili
arquin-fad

Gaspar Ruiz Joan
adi-fad

Gelpi Monasterio Rosa
www.cidae.com/rosagelpi
a-fad

Genís Orriols Sama
www.samagenis.com
a-fad

Germade Dopico Óscar
www.solofficial.com
adg-fad

Gili Galfetti Gustau
arquin-fad

Gili Galfetti Mònica
www.ggili.com
arquin-fad

Gimeno Bau Ignasi
adg-fad

Ginestra López Ignacio
www.rosasbarcelona.com
adg-fad

Giordano Miriam
www.laboh.net
adi-fad

Giralt-Miracle Daniel
adi-fad

Giró Gili Santi
www.santigiro.cat
arquin-fad, adi-fad

Gironès Penades
 J. Ignacio
adg-fad

González Carlitos
www.carlitosypatricia.com
adg-fad

González Guadalupe
www.stayhungrystayfoolis.es
adg-fad

González Carranza 
Waite Luciana
adg-fad

González Juan Edmon
www.eggeassociats.net
adg-fad

González Moralejo 
Rausell Pablo
adg-fad

González Pérez 
Primitivo
arquin-fad

Goron Blok Didier
www.zink.es
adg-fad

Górriz Pilar
www.pilargorriz.com
adg-fad

Granero Martínez Anton
www.eumografic.com
adg-fad

Grass Tanja
www.drapart.net
a-fad

Gratacós 
Colomer Àngels
adi-fad

Grau Castelló Xavier
www.lunadisseny.com
adg-fad

Gregorio Salas José 
Alberto
www.neuronalic.com
adg-fad

Grosse Nora
www.noragrosse.com
adg-fad

Guarro Roig Laia
www.laiaguarro.com
adg-fad

Güell Guix Xavier
arquin-fad

Guillem Bordetas Maite
adi-fad

Guimerà Arias Àlex
www.several-studio.com
adg-fad

Guitart Comaposada 
Kima
www.kimaguitart.com
a-fad

Guitart Moles Marc
www.marcguitart.com
adi-fad

Gutiérrez Fernández 
Laura
adi-fad

Gutiérrez Gil Javier
www.inocuothesign.com
adg-fad

Hartmann Daniela
arquin-fad

Hermosilla 
Cifuentes Luis
a-fad

Hernando Canals Vega
moda-fad

Higueras Miquel Àngel
www.fonsgrafic.es
adg-fad

Hotel Neri
Empresa col·laboradora del 
FAD

Huguet Muixí Enric
adg-fad

Ibarz Casadevall Mercè
a-fad

Iccic
www.iccic.edu/cicles/ci-
clesDisseny
adg-fad

Idep
www.idep.es
moda-fad, adg-fad

Iguzzini Illuminazione 
España, SA
www.iguzzini.es
Empresa col·laboradora del 
FAD

illycaffè s.p.a. sucursal en 
España
www.illy.com
Empresa col·laboradora del 
FAD i ADI-FAD

Inarejos de 
Las Heras Josep
www.inadisseny.com
adg-fad

Incasòl-Ins.
Català del Sòl
www.incasol.cat
arquin-fad

Infante Del Rosal Fer-
nando
www.elgolpe.net
adg-fad

Infraestructures 
de la Gencat
www.infraestructures.cat
arquin-fad

Iniesta Sau Áurea
adg-fad

Institut d’Estudis 
Fotogràfics
www.iefc.cat
moda-fad
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Isern Castro Albert
www.guiacreativity.com
adg-fad

Jansana Imma
arquin-fad

Jardí Soler Enric
www.enricjardi.com
adg-fad

Jauregui Ander
www.acontraveta.com
adi-fad

JCDecaux
www.jcdecaux.es
adi-fad

Jerez Quintana Iñigo
www.extraestudio.com
adg-fad

JG Ingenieros, SA
www.grupojg.com
arquin-fad

Jiménez Higueras Àlex
adi-fad

Jiménez Jiménez David
www.rendevu.es
adg-fad

Jori Armengol 
& Associats, Corredoria
www.joriarmengol.com
Empresa col·laboradora del 
FAD

Joven Oliveras Gloria
www.studio.hommu.com
adg-fad

Jover Biboum Margarita
www.aldayjover.com
arquin-fad

Juan Sergio
www.sergiojuan.com
adg-fad

Juanpere Miret Josep
www.gcaarq.com
arquin-fad

Kuhn Harri
www.mischen-berlin.es
adg-fad

Laboratori Color Egm
www.egm.es
adg-fad

Lacasta Miquel
www.archikubik.com
arquin-fad

Larrea Cruces Quim
www.quimlarrea.com
arquin-fad

Laufen Bathrooms, SA
www.laufen.es
arquin-fad

Lavèrnia Company
José Ignacio
lavernia-cienfuegos.com
adg-fad

Lemus Tomàs Carmen
moda-fad

Ligos Masafrets Marc
www.marcligos.com
adi-fad

Llaberia 
Beorlegui Raquel
adi-fad

Llàcer Macau Anna
adg-fad

Llamazares Viaña Max
www.llamazarespomes.com
arquin-fad

Llongueras Joan
www.llonguerascotet.cat
arquin-fad

Llongueras Novella Adrià
www.llongueras.com
moda-fad

Llorens Lajara Conrad
www.summa.es
adg-fad

Lloret Joan Marta
a-fad

Lloret Serra Cristina
www.bowdesign.eu
adi-fad

Lluscà Martínez Josep
www.llusca.com
adi-fad

López Amat Tomàs
arquin-fad

López Cámara David
www.suscreativos.com
adg-fad

Lopez Gonzalez Samuel
www.srysrawilson.com
adg-fad

López Mut Francisco
adg-fad

López Olmo Ferran
www.ferranlopez.com
adg-fad

López Vallina Gustavo
adg-fad

López Vilalta Isabel
www.isabellopezvilalta.com
arquin-fad

Luna Areny Mireia
www.designisnatural.com
adg-fad

Macau Serra Roser
arquin-fad

Magem Farré Josep M.
adi-fad

Majoral Castells Enric
www.majoral.com
a-fad

Malaspina Miquel
moda-fad

Manero Mesones Feli
www.felimanero.es
a-fad

Mañà Oller Josep
a-fad

Mañez Vilella Àngels
a-fad

March Avante Jordi
adg-fad

March Rodríguez Àlex
www.marchstudio.es
arquin-fad

Marchsteiner Uli
adi-fad

Marfà Castán Ricard
adg-fad

Margalef Panadés Jordi
www.jordimargalef.com
adg-fad

Mariscal Errando 
Javier Francisco
www.mariscal.com
adg-fad

Marquina Testor Nani
www.nanimarquina.com
adi-fad

Marsa Esteve Pilar
www.pilarmarsa.com
a-fad

Marshall David
www.david-marshall.com
adi-fad

Martí Carreres Irina
adg-fad

Martí Sáez Mati
www.lemonart.com
adg-fad

Martín López David
www.estudimartin.com
adg-fad

Martín Valls Mercè
arquin-fad

Martínez Balet Xavier
adg-fad

Martínez López-Amor 
Albert
www.lopez-amor.com
adg-fad

Martínez Martí 
Montserrat
a-fad

Martínez Pérez Borja
www.losiento.net
adg-fad

Martínez Rodríguez 
Héctor
mediterraneaservices.com
adg-fad

Martínez Ruzafa Josep
www.lapageoriginal.com
adg-fad

Martínez Serra Josep M.
adi-fad

Martínez Viura Gemma
adg-fad

Martorell 
Codina Josep M.
adi-fad

Marzabal 
Martínez Carles
adi-fad

Mascarell 
Canalda Ferran
adg-fad

Masdeu Corrales Mireia
www.masdeudesign.com
arquin-fad

Masià Almudéver Manel
www.novuolo.com
adg-fad

Massana Flotats Josep M.
adi-fad

Mateu Sánchez Meritxell
adg-fad

Medina Vilalta Carles A.
www.medinavilalta.com
adg-fad

Mejías Torres Òscar
adg-fad

Melechón Vidal Francesc
adi-fad

Mendizábal 
Carredano Álvaro
www.outinup.com
adg-fad

Mercado Segoviano 
José Luis
arquin-fad

Merck Farma 
y Química, SA 
www.merckgroup.com
Empresa patrocinadora del 
FAD

Mestres Angla Jordi
adg-fad

Milá Mencos Jose M.
adi-fad

Milà Sagnier Miguel
arquin-fadadi-fad

Milà Valcárcel Gonzalo
adi-fad

Minguela García Elena
www.diariodesign.com
adi-fad

Mir Borrut Josep M.
www.summa.es
adg-fad

Mir Teixidor Enric
www.mmassarquitectura.es
arquin-fad

Miserachs Toni
fad

Molins Tura Joan
www.joanmolinstura.com
a-fad, adi-fad

Montero Madariaga Jon
www.jonmontero.com.
arquin-fad

Montero Torres Francesc
adi-fad

Montiel Latre Oliver
www.bold.bz
adg-fad

Montlleó Font Marcel
moda-fad

Montmany 
Madurell Marta
adi-fad

Montull Mario
adi-fad

Mora Gramunt Gabriel
arquin-fad
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Mora Pifarré 
Francesc Xavier
www.studiobagdisseny.com
adi-fad

Morató Agustí Ignasi
www.estudimorato.com
adi-fad

Morató Simó Anna
a-fad

Morera Josep M.
www.moreradesign.com
adg-fad

Morgan U. B.
www.ubmorgan.com
a-fad

Morgui Isanda Ferran
www.morgui.net
adi-fad

Morillas Lluís
www.morillas.com
adg-fadadi-fad

Morón Lluís
adg-fad

Morta Xavier
www.lamosca.com
adg-fad

Müller René
www.woodloops.de
a-fad

Mundet Poch Rosa
adg-fad

Munné Campderrich 
Josep M.
adg-fadadi-fad

Nadal Oller Lluís
arquin-fad

Nagore de la 
Guardia Ainhoa
www.ainhoanagore.com
adg-fad

Narotzky 
Molleda Viviana
bcndesign.narotzky.com
adi-fad

Navarro Barba Víctor
www.navarroestudi.com
adg-fad

Navarro Jiménez Gema
adg-fad

Nicolau Roset Mercè
www.nicolauroset.cat
a-fad

Novell Ferrando Josep
www.novell.cat
adi-fad

Novotel Barcelona City 
www.novotel.com/es/
hotel-5560-novotel-barce-
lona-city/index.shtml 
Empresa col·laboradora del 
FAD

Núñez Gimeno Pati
www.patinunezagency.com
arquin-fad

O. Caballero May
www.intachable.com
adg-fad

Obiols Autonell Aina
www.lajaponesa.biz
adg-fad

Obiols Autonell Berta
adg-fad

Òdena Torres Anton
www.antonodena.com
adg-fad

Oliver Bock Constantin
adg-fad

Oliver Montroig Laia
adg-fad

Ollé Torras Francesc
arquin-fad

Oller Duque Juanjo
arquin-fad

On Diseño
www.ondiseno.com
adi-fad

Oriol Nogués Ramon
www.oriol-orfebre.com
adi-fad

Ortí Ballester Paco
www.pacoorti.com
a-fad

Osman Alaa
a-fadarquin-fadadg-fad

Ossa Altzibar Imanol
www.imanolossa.com
a-fad

Padrós Ferrer Xavier
www.zero-a.net
adg-fad

Padulles Ramos Vladimir
a-fad

Palau Casañé Antònia
a-fad

Palouzié Ibáñez Xavier
adg-fad

Panés Julià Martí
adg-fad

Pardo Álvarez Jesús
adg-fad

Parera Biosca Mònica
www.mpbcultura.com
adg-fad

Pareras Mont Lluís
www.lupagrafics.com
adg-fad

Pasamontes Bufi Pilar
moda-fad

Pascual Esteve Xavier
arquin-fad

Pascual Puig Elena
arquin-fad

Pau Corominas Lluís
www.mbmarquitectes.cat
arquin-fad

Payés Nadal Pere
adi-fad

Pedrós de 
Oliveira Armand
www.apod-design.com
adg-fad

Pensi Jorge
adi-fad

Peraire Josep
adg-fad

Peregrín 
Emparanza Laura
adg-fad

Pérez Estrada Olga
adg-fad

Pérez Grobet Ximena
ximenaperezgrobet.com
a-fad

Pérez Masferrer Pamela
a-fad

Pericas Bosch Enric
adi-fad

Perrone Raffaella
adi-fad

Pibernat 
Domènech Oriol
adi-fad

Pich-Aguilera 
Baurier Felip
www.picharchitects.com
arquin-fad

Piera Gerard
www.nanimarquina.com
adi-fad

Piera Domènech 
Joan Rogeli
www.casapiera.com
a-fad

Pilma
www.pilma.com
adi-fad

Pinyol Cort Antoni
www.antonipinyol.com
adg-fad

Pinyol Escardo Anton
www.firma.es
adg-fad

Piña Hinojosa Salvador
moda-fad

Piñol Pinell Montserrat
a-fad

Piñol Torrent Francesca
a-fad

Pla Blagà Mercè
www.escultura-cerami-
ca-mercepla.net
a-fad

Pla Masmiquel Arcadi
arquin-fad

Plaja Miró Salvi
adi-fad

Playà Faus Mireia
moda-fad

Playa Matarín Josep
moda-fad

Poblet Àlex
www.walabi.net
adg-fad

Pomé Tarrés Goretti
a-fad

Pomés Leiz Ivan
www.llamazarespomes.com
arquin-fad

Porgimon Mar
www.xurrisandco.com
adg-fad

Porres Huelmo Vicente
noviembreestudio.com
adi-fad

Pou Iborra Ingrid
www.ingridpou.com
moda-fad

Pouplana Xavier
adi-fad

Pradas Ana
www.anapradas.com
adg-fad

Pradera Gallego Maria
www.yinsenstudio.com
adg-fad

Preciado Iglesias Fèlix
www.equipajebcn.com
adi-fad

Prieto Contreras Ruth
www.minimalgraphics.es
adg-fad

Pruneda Felip Ferran
www.grapa.ws
adg-fad

Pryshchepa Oksana
molokolom@gmail.com
a-fad, adi-fad

Puig Busquets Enric
arquin-fad

Puig Cabeza Josep
www.puigicabeza.com
adi-fad

Puig Fashion 
& Beauty Group
www.puig.com
adi-fad

Puig Gausachs Blai
a-fad, arquin-fad

Puig Terradellas Miquel
adg-fad

Puig Torné Josep
fad

Pujagut Grau Jaume
adg-fad

Pujalte Sílvia
www.laboh.net
arquin-fad

Pujol Miró Ester
www.nahtrang.com
adi-fad

Quevedo Rojas Carlos
www.carquero.com
arquin-fad

Quintana Màrius
arquin-fad

Rabal  Victòria
www.victoriarabal.com
a-fad

Rabat Ribes Esperança
adi-fad

Ramis Frontera Tomeu
www.flexoarquitectura.com
arquin-fad
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Ramis Frontera Tomeu
www.flexoarquitectura.com
arquin-fad

Ramos Carrascosa Diego
www.diegoramos.es
adi-fad

Ratera Vives Mònica
www.monicaratera.com
a-fad

Raya García Daniel
moda-fad

Regàs Pagès Georgina
a-fad

Reina Fronc Luis
www.scacs.com
adg-fad

Remiro Virto Iñaki
www.grlabstudio.com
adi-fad

Requena Molero Andrés
www.andresrequena.es
adg-fad

Reverter Sancho Pepa
www.pepareverter.com
adg-fad

Riba Mirats Ana
anamirats@anamirats.com
adg-fad

Ribas Barange Francesc
adi-fad

Ribas Seix Carme
www.ravetllatribas.com
arquin-fad

Ribes Bartolí Eduard
arquin-fad
Ricard Sala André
adi-fad

Ricard Sala Jeannette
adi-fad

Rico Benages Esther
estherrico.blogspot.com
arquin-fad

Riera Coromina Mireia
adi-fad

Rigau Oliver Anton M.
adg-fad

Riu de Martín Josep
www.gcaarq.com
arquin-fad

Roa López Miquel
www.aproduccions.com
arquin-fad

Robert Bernús Gabriel
arquin-fad

Roca Connetable Xavier
www.rundesign.net
adg-fad

Roca Domingo Jordi
www.ladyssenyadora.com
adg-fad

Roca Sagarra Agnès
arquin-fad

Roca Sanitario, S.A.
www.roca.es
adi-fad

Rodríguez Grau Sònia
www.oxigen.es
adg-fad

Rodríguez 
Pascual Daniel
adg-fad

Roig Duran Joan
www.batlleiroig.com
arquin-fad

Rojano Sánchez 
Fco. Javier
adg-fad

Rom Rodríguez Josep A.
adg-fad

Romagosa Calatayud Pau
adi-fad

Romagosa 
Casanova Albert
www.albertromagosa.com
adg-fad

Romero Parés Marc
adi-fad

Rosa Trias Helena
www.planeta.es
adg-fad

Rosell Bacardit Alba
www.benditagloria.com
adg-fad

Roselló Gené Alícia
www.duduadudua.com
a-fad

Rovira Llobera Teresa
www.estudioctr.com
arquin-fad

Rovira Ricart Xavier
arquin-fad

Rubio Carme
www.color-consultant.net
adi-fad

Rubio Ordas Pablo
www.erretres.com
adg-fad

Rubio Palazón 
Guillermo
www.rubioydelamo.com
adg-fad

Ruiz David
www.ruizcompany.com
adg-fad

Ruiz Rubio Mario
www.marioruiz.es
adi-fad

Ruiz Ulibarri Maria
www.lagranjadesign.com
adi-fad

Russo Arianna
www.blowawish.com
a-fad

Rybicka Kaja
moda-fad

Saco Chung Cusi
moda-fad

Sagarra Trias Anna
arquin-fad

Saiz Anton Lluís
www.grupidea.com
arquin-fad

Salas Ballestín 
Juan Carlos
arquin-fad

Sanahuja Rochera Jaime
www.jaimesanahuja.com
arquin-fad

Sánchez Carrillo 
Damián
arquin-fad

Sánchez Falguera Jordi
www.tasmania.cat
a-fad

Sánchez Iturregui Josu
www.moriwase.es
adg-fad

Sánchez Molina 
María Lucía
adg-fad

Sánchez Ortiz de 
Galisteo Jorge
www.jsog.net
adg-fad

Sanfeliu Jofre
www.artofmany.com
adg-fad

Sans Álvarez Gemma
a-fad

Sans Marimon Josep M.
adi-fad

Santa & Cole 
Neoseries, S.L
www.santacole.com
adi-fad

Santana Carmen
arquin-fad

Sanz Aparicio Marco
www.marcsanzstudio.com
adi-fad
Sauquet Llonch Roger
sauquetarquitectes.com
arquin-fad

Schiavon Gabriele
www.lagranjadesign.com
fad

Schulz-Dornburg Julia
arquin-fad

Sellex
www.sellex.es
adi-fad

Serra Amengual Pere
www.pereserra.net
arquin-fad

Serra de Budallés Eulàlia
arquin-fad

Serra de Castellarnau 
Pere
www.pereserra.cat
arquin-fad

Serra Majem Mia
www.santacole.com
adi-fad

Serra Moragas Jordi
www.ceramicaserra.com
a-fad

Serrahima 
de Riba Claret
www.cla-se.com
adg-fad

Serrahima Sant Ernest
fad

Serrano Regol Ivan
www.ivoserrano.com
adg-fad

Servei Estació
www.premisvoila.com
adi-fad

Sibina Tomàs Joan
www.joansibina.com
arquin-fad

Simon
www.simon.es
adi-fad

Sofia Sanz Manuel
www.manuelsofia.me
adg-fad

Solà Àngel Oleguer
adi-fad

Solà Lagares Eloi
arquin-fad

Solanic Serra Roser
fad

Soler Padró Montserrat
a-fad

Solís Sánchez Álvaro
arquin-fad

Soriano 
Rodríguez Nacho
adg-fad

Stavro Marone Astrid
www.astridstavro.com
adg-fad

Sutrich Sophie
moda-fad

Tagliabue Benedetta
www.mirallestagliabue.com
arquin-fad

Taller Perill
www.tallerperill.com
a-fad

Tàpias Simó Anton
adg-fad

Tbwa España
www.tbwa.es
adg-fad

Technal-Hydro 
Building SS SLU
www.technal.es
arquin-fad

Tejada Ríos Clàudia
adg-fad

Ten Valls Isona
www.myshira.com
a-fad

Terradas 
Muntanyola Esteve
arquin-fad

Terradas 
Muntanyola Robert
arquin-fad

Terrón Cusí Manel
www.factoriaanuncis.com
adg-fad

Teruel Samsó Josep Joan
adi-fad

To Hernández Jaume
www.tojay.net
a-fad
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Torán Toledo Ingrid
www.blouandrooi.com
adg-fad

Torras Boldú Conrad
adg-fad

Torrens Àlex
www.verdelimon.es
adg-fad

Torrents Jané David
www.torrents.info
adg-fad

Torres Neira Cristina
adi-fad

Torruella Sanmartí Lídia
www.ideesdisseny.com
arquin-fad

Tost Solà Alfons
www.accionsbcn.com
arquin-fad

Traveset Maeso Esteve
adg-fad

Tremoleda Álvarez
Castrillón Josep M.
adi-fad

Tusell Solé Cristina
a-fad

Tusquets Blanca Òscar
www.tusquets.com
arquin-fad

Tutlló Maranges Eudald
adg-fad

Ubach Nuet Antoni
arquin-fad

Úbeda Ramón
www.ramonubeda.com
adi-fad

V2com Newswire
v2com-newswire.com
Àngel del FAD

Vall Angulo Savina
sabinavall.carbonmade.com
a-fad

Vallano Noelia
adi-fad

Vallhonrat 
Nicolau Miquel
adi-fad

Valls Alecha Antoni
arquin-fad

Valls Boix Ferran
www.valletdesign.com
adi-fad

Vasava Artwors, BCN
www.vasava.es
adg-fad

Vasquez Villacrés 
Damián Rafael
www.damianvasquez.com
adg-fad

Veciana Sales Joan
adi-fad

Velázquez Sayalero Luis
adg-fad

Velilla Javier
www.comuniza.com
adg-fad

Ventós Omedes Marta
www.arkitektura.es
arquin-fad

Vergés Tejero Arnau
www.arnauestudi.cat
arquin-fad

Vicens Mesquida Marc
adi-fad

Vidal Xema
adi-fad

Vidal Pla Miquel
arquin-fad

Vidal Tomás Jorge
www.raholavidal.com
arquin-fad

Vila Capdevila Josep
www.aparentment.com
adi-fad

Vila Mas Daniel
www.nahtrang.com
adi-fad

Vila Punzano Núria
www.nuriavila.net
adg-fad

Vila Vidiella Anna
adi-fad

Vilalta Pujol Ramon
www.rcrarquitectes.es
arquin-fad

Vilarnau
Empresa col·laboradora 
del FAD

Vilarrasa 
de Salsas Francesca
arquin-fad

Villuendas Pilar
www.villuendasgomez.com
adg-fad

Vilumara Lamarca 
Josep Maria
a-fad

Vives Bages Joel
arquin-fad

Wilches Florez Michelle
moda-fad

Xarnach Peyró Nyaki
www.artandgraph.com
adg-fad

Yelo Sánchez Sandra
a-fad

Yendell Lesley
a-fad

Zabala Mena César
www.zabalabosch.com
adi-fad

Zorrilla Nebot Màrius
adg-fad
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