2019-2020
Memòria d’activitats
i informe econòmic

2019-2020
Memòria d’activitats
i informe econòmic

PATRONAT 2019-2020
El patronat és l’òrgan de govern de la Fundació
i està format per un grup de persones
de reconegut prestigi per la seva activitat
pionera en la història del disseny. El seu desig
és promoure la recerca i difusió d’aquesta
branca de la història, així com facilitar la
transmissió d’experiència i coneixement
a les futures generacions, a les institucions
i a la societat en general.
Presidenta
Isabel Campi
Vicepresidenta
Sílvia Ventosa
Secretària
M. Àngels Fortea
Vocals
Josep Mª Fort
Mònica Gaspar
Javier Gimeno
Marta Montmany
Neus Moyano
Elisa Ramiro

CONSELL ASSESSOR
Està format per antics membres del patronat,
amb la missió d’oferir el seu assessorament
en matèries específiques.
Conxa Bayó
Anna Calvera (†)
Mireia Freixa
Guy Julier
Victor Margolin (†)
Charo Mora
Viviana Narotzky
Anty Pansera
Raquel Pelta
Oriol Pibernat
Oscar Salinas
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Trobades científiques

III Col·loqui d’investigadors
en moda i tèxtil. Nombres en la sombra

21 i 22 de novembre de 2019

Identitat del col·loqui
Nombres en la Sombra.
Imatge cedida per la família de
Roser López Monsó.

El col·loqui tractava de treure a la llum narracions inèdites de trajectòries professionals i de creadors vinculats al món tèxtil i de la moda, com per exemple
dissenyadors, estampadors, brodadors, puntaires, dibuixants, sastres i modistes
o estilistes. Els relats havien de superar el marc familiar i local, i ajudar a construir
una nova història amb nous protagonistes que fins ara no havien estat estudiats
o publicats. Es convidava a “descobrir” aquests noms des de la història, l’art, la
sociologia, l’antropologia o altres disciplines.
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Crèdits de la trobada
Lloc
Museu del Disseny de Barcelona
Títol de la conferència inaugural
Deconstructing the Canon in Fashion, per Valerie Steele directora
del Museu del Fashion Institute of Technology (FIT) de Nova York
Comitè Organitzador
Isabel Campi, Sílvia Carbonell, Assumpta Dangla, Conxita Gil,
Neus Ribas, Sílvia Ventosa
Comitè Científic
Sílvia Carbonell, Assumpta Dangla, Conxita Gil, Joan Miquel Llodrà,
Neus Ribas, Sílvia Rosés, Sílvia Ventosa
Institucions organitzadores
Fundació Història del Disseny, Museu del Disseny de Barcelona
Institucions col·laboradores
Centre de Documentació i Museu Tèxtil (Terrassa), Museu Marès
de la Punta (Arenys de Mar), Museu de l’Estampació de Premià
de Mar, Can Marfà. Gènere de Punt (Mataró)
Secretària tècnica i comunicació
Cecilia Jané i Anna Titus
Estudiants col·laboradores
Gemma Planella i Àfrica Samsó de l’Escola BAU
Correcció de textos
Patricia Bueno
Disseny gràfic i maquetació
Noelia Felip
Imatge del congrés
Família de Roser López Monsó
Vista general de l’auditori.

6

7

Assistents debatent.
Valerie Steele pronunciant
la conferència inaugural.
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Crèdits de la publicació
Publicació digital
Consultable en accés obert a www.historiadeldisseny.org
Títol
Nombres en la sombra. Hacia la deconstrucción del canon
en la historia de la moda y el textil
Temes
I ndumentària històrica
M
 oda
Empreses de producció i comerç
El sistema de la moda
Vestuari de teatre i cinema
Tècniques tèxtils
Disseny tèxtil
Art tèxtil
Col·leccionistes
Coordinadores
Isabel Campi i Sílvia Ventosa
Volum
363 pàgines, ISBN 978-84-09-15616-0

Resultats del col·loqui
Inscripcions
87 investigadors
Assistents a la conferència inaugural
108 persones, més el personal del Museu del Disseny de Barcelona
Comunicacions
43
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III Simposi de la FHD.
To be or not to be. El papel del diseño
en la construcción de identidades

12 i 13 de març de 2020
El simposi convidava els historiadors a reflexionar sobre el paper del disseny en
la construcció d’identitats al llarg del temps. Atès que la pràctica del disseny
dona expressió a formes, signes i qualitats d’una cultura determinada, podem
dir que tot producte, imatge, espai o interacció dissenyats marquen la seva època i són el reflex d’una o diverses identitats. Encara que la identitat és un concepte abstracte aquesta es fa evident a través de “marcadors” o signes com,
per exemple, el vestit, l’elecció d’objectes, espais o banderes i escuts associats
a un territori. L’objectiu del simposi era reunir investigadors l’objecte d’estudi
dels quals fossin precisament les manifestacions tangibles que han contribuït a
construir identitats col·lectives, del territori, del cos, en trànsit o virtuals.
El simposi va tenir lloc al Museu del
Disseny de Barcelona els dos dies anteriors al confinament per causa de la
pandèmia del Covid-19. Uns 10 inscrits
no van poder-hi assistir, però tots els
que venien d’altres països van poder
marxar satisfactòriament. No es va
observar cap brot. Agraïm del Museu
del Disseny que mantingués les seves
portes obertes durant aquells dos dies
de tremenda incertesa.
Lliurament d’acreditacions.

Identitat del simposi
El papel del diseño
en la construcción de identidades.
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Crèdits de la trobada
Lloc
Museu del Disseny de Barcelona
Títol de la conferència inaugural
Diseño e identidad nacional, per Javier Gimeno, doctor en Història
de l’Art i director del MA Design Cultures de la UV d’Amsterdam
Institució organitzadora
Fundació Història del Disseny
Institució col·laboradora
Museu del Disseny de Barcelona
Comitè Científic
Isabel Campi, Josep M. Fort, M. Àngels Fortea, Mònica Gaspar,
Javier Gimeno, Marta Montmany, Neus Moyano, Oriol Pibernat,
Elisa Ramiro, Sílvia Ventosa
Secretaria tècnica i comunicació
Cecilia Jané i Anna Titus
Estudiants col·laboradores
Marina Calderón i Rut Bertran (ESDAP Llotja)
Imatge del simposi
Sebastià Duatis
Disseny gràfic i maquetació del material de difussió
Txeni Gil
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Crèdits de la publicació
Publicació digital
Consultable en accés obert a www.historiadeldisseny.org
Títol
Articles del simposi To be or not to be.
El papel del diseño en la construcción de identidades
Temes
Identitats associades al territori:
• Identitat de llocs/geografia
• Identitats nacionals
• Teoria de la comunicació visual
I dentitats col·lectives:
• Identitat de col·lectius culturals
• Identitat d’objectes i marques
• Identitats de dones
Identitats en trànsit: exilis, migracions, assimilacions
Identitats del cos:
• Moda i gènere
• Poètica del cos
Coordinadores
Isabel Campi i Anna Titus
Volum
800 pàgines. DOI Number:10.48254/
SIMPOSIOFHDPROCEEDINGBOOK2020

Resultats del simposi
Inscripcions
50 investigadors
Comunicacions
37
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Conferència de Javier Gimeno
sobre disseny i identitat nacional.

Comunicació de José Miguel López
Castillo sobre la imatge de Múrcia
com a hort d’Europa.
Durant el descans.
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Edicions i publicacions

Llibre

Diseño y Franquismo.
Dificultades y paradojas
de la modernización en España
Compilació d’assajos i articles inèdits, seleccionats
entre els més interessants que es van presentar als
simposis de la FHD, juntament amb altres extrets
de diverses publicacions acadèmiques. No pretén
ser un tractat definitiu sobre la qüestió del disseny i
el franquisme, però sí suggerir pautes, mostrar mètodes i oferir noves reflexions als investigadors que
pretenguin endinsar-se en aquest tema en el futur.

Coordinació editorial
Oriol Pibernat
Coordinació tècnica i unificació de l’estil
de citació bibliogràfica
FHD
Edició
Experimenta Libros
Col·labora
Museu del Disseny de Barcelona
(subvenció 50% de l’edició).
Coberta definitiva del llibre
Diseño y Franquismo.

Publicació
Desembre 2020

15

Llibre

Dissenys mediterranis

Llibre que pretén ser una recerca sobre l’aportació dels pobles mediterranis a la cultura material
universal. Aquesta exploració es farà a través d’un
centenar d’elements o objectes arquetípics generats en una determinada època i país/regió situats
en la ribera del Mediterrani. Aquests elements es
descriuran i il·lustraran sempre amb productes de
disseny i producció actual.

Client
Andreu World (València)
Coordinació
Ramón Úbeda
Redacció
FHD: Isabel Campi i altres autors
Temes
Arquitectura i construcció, objectes
de la llar, indumentària, alimentació
i gastronomia, escriptures i comunicació
visual, embolcalls i contenidors,
transport i eines, navegació, instruments
musicals, entre d’altres
Publicació
2022 per a presentar-lo a València
coincidint amb la capitalitat mundial
del disseny
Setrill dissenyat per Rafel Marquina.
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Comunicació

Newsletter

Cada mes s’envia als usuaris reals de la FHD un butlletí digital interactiu amb
informació específicament dirigida als investigadors en Història i Estudis de
Disseny. Els continguts són:
 all for papers (congressos i revistes científiques)
C
Beques i ofertes de treball
P
 ublicacions i recursos digitals
C
 ongressos i workshops
Exposicions
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Digital Object Identification (DOI)

La Fundació ha tramitat el Digital Object Identification (DOI) per a donar cobertura als investigadors i els continguts digitals. Es tracta d’un identificador
persistent que s’assigna als treballs acadèmics per a garantir la seva localització i persistència en el temps. El codi s’assigna des de la International DOI
Foundation i la FHD l’ha tramitat a través de la Multilingual European Registration Agency of DOI amb seu a Itàlia.
Aquesta identificació és definitiva i perenne i de summa importància per als
historiadors que publiquen les seves recerques només en format digital. En
aquesta ocasió s’ha tramitat el DOI del llibre d’actes digital del simposi El papel del diseño en la construcción de identidades i s’ha facilitat el DOI personalitzat a cadascun dels autors de les comunicacions.
El Digital Object Identification (DOI) per a cadascun dels articles del Simposi
de la FHD 2020 és el 10.48254/SIMPOSIOFHDPROCEEDINGBOOK2020.

Logotip del DOI.
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Empreses

Roca Sanitario, S.A.

Base de dades de biblioteques
Durant el primer semestre de 2019, per encàrrec de Roca Sanitario, S.A. es va
confeccionar una base de dades de mil adreces de biblioteques a les quals enviar el llibre Roca.100 años diseño a diseño escrit per la Fundació amb motiu del
centenari de l’empresa. Les biblioteques van ser seleccionades entre les facultats de disseny, arquitectura i enginyeria, escoles tècniques i de negocis, centres i associacions de disseny, museus del disseny d’Espanya i Llatinoamèrica
(edició en espanyol) i de tot el món (edició en anglès)

Despatx dels investigadors
al Roca Gallery.
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Convocatòria
dels Premis Bonaplata 2019.
Guardonats amb el Premi
Bonaplata 2019.

Premis per al llibre del centenari
El llibre Roca. 100 años diseño a diseño es va presentar als Premis Bonaplata de
Patrimoni Industrial 2019 i va obtenir un accèssit en la categoria d’estudis.
El llibre es va presentar també als premis ADICultura 2020 i a l’Index del Compasso d’Oro en la categoria d’estudis internacionals. No va haver-hi resultats.

Museu Roca
En 2019 es va elaborar el projecte del Museu Roca a partir de l’experiència de
recopilació de material documental per al llibre Roca. 100 años diseño a diseño
que va generar un autèntic arxiu històric. El projecte va ser redactat per Marta
Montmany i Isabel Campi amb la col·laboració de Beppe Benenti.
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Arxius

Fons Jordi Vilanova

D’acord amb els pactes amb el Museu del Disseny de Barcelona, la FHD cedeix el fons del dissenyador Jordi Vilanova a canvi de poder realitzar activitats
a la seu del Museu.
El juliol de 2019 el Museu va traslladar el fons fotogràfic des de la seu de la
FHD a la càmera d’anòxia per a la seva desinfecció i posterior catalogació en
el Centre de Documentació.
El juliol de 2020 el Museu va traslladar directament a la seva seu el fons de
800 dibuixos de projectes d’interiors realitzats a l’estudi de Jordi Vilanova o
per ell mateix des dels anys cinquanta fins a la seva mort.
Aquest fons va ser rescatat de la seva imminent destrucció l’any 2015 i durant
els cinc anys que ha romàs a la seu de la Fundació s’han classificat i protegit
amb paper antiàcid els dibuixos de projectes al guaix, s’han ordenat les fotografies i s’ha realitzat un projecte de
catalogació.
La investigadora Isabel del Río ha
estat realitzant la seva tesi doctoral
sobre Jordi Vilanova en aquest arxiu
i ha col·laborat molt tant en la seva
divulgació com en la recuperació
històrica de la figura d’aquest dissenyador.
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Planeres de la Fundació
amb el fons de Jordi Vilanova.

Secretaria, personal i administració

Incorporació d’Anna Titus
El juliol de 2019 Patricia Bueno va deixar la FHD per a dedicar-se a la seva pròpia
empresa. Després d’un laboriós procés de selecció realitzat per la mateixa Fundació, es va incorporar Anna Titus en règim de mitja jornada a les tasques de
projectes i comunicació. Duu a terme tasques de gestió de continguts, d’edició
i de comunicació. Anna Titus ha desenvolupat la seva carrera professional principalment en el camp acadèmic, fent tasques d’edició, recerca i organització de
seminaris i congressos internacionals (1995-2015).

Transició digital i teletreball
2020 ha estat l’any de la primera onada de la pandèmia del Covid-19. Aquesta ha afectat en gran manera les institucions culturals, les quals han hagut
d’adaptar-se cuita corrents als formats digitals. Es tractava d’una tendència
que apuntava feia temps, però que el confinament va accelerar de manera
exponencial. A partir del 13 de març la secretaria va començar a treballar a
distància amb mètodes improvisats. En vista que la situació es prolongaria per
temps indefinit es van prendre les següents mesures:
1. Juliol: subscripció al programa Office 365 que arxiva tots els documents en el
núvol i permet treballar-los de manera compartida. Posseeix múltiples aplicacions que permeten gestionar el correu electrònic des d’ordinadors autoritzats i realitzar reunions en línia.
2. Setembre: trasllat de la documentació a l’aplicació Sharepoint i implantació
racional del teletreball. Signatura de convenis laborals i adquisició de material per a treballar en el domicili del personal de secretaria.
3. Tardor 2020: Implantació de les reunions mitjançant l’aplicació Teams, tant
les de patronat i les de secretaria com les de l’equip organitzador del pròxim
col·loqui de recerca tèxtil.
S’agraeix al personal de secretaria la seva disposició a implementar aquests
canvis en circumstàncies molt adverses i sense que per això l’activitat de la
Fundació s’hagi aturat en cap moment.
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Adaptació de la FHD a la Llei de Protecció de Dades
El desembre de 2020, i amb la col·laboració de l’advocada Esperança Jordà, es
va procedir a adaptar la FHD a la Llei de Protecció de Dades actual (3/2018).
La Fundació posseeix moltes dades de terceres persones, com ara dades econòmiques i d’imatge, que cal protegir. Al seu torn cal garantir que les dades que
ens cedeixen estan també protegides.
Es van signar contractes de confidencialitat amb els membres del Patronat de
la Fundació, amb les empreses proveïdores de serveis i amb el personal. També
es disposa de textos legals per a situacions molt diverses com clàusules d’informació, clàusules per a candidats a ocupació, compromisos de bones praxis
per a empleats, becaris i investigadors, i models de contractes de prestació de
serveis.

Formació rebuda
Durant aquests dos anys la Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF) s’ha
mostrat molt activa en la formació del personal directiu de les fundacions. Els
cursos als quals s’ha assistit han estat els següents:
E l pla de comunicació de la fundació (presencial)
R
 eunions virtuals efectives (en línia)
P
 lataformes de reunions i col·laboració en línia (en línia)
També s’ha assistit a les conferències:
C
 om crear una campanya de crowdfunding en temps del coronavirus
(en línia)
N
 ormes de transparència de les fundacions (en línia)
L a confecció del balanç social (en línia)
A més, s’han rebut els documents elaborats per la CCF:
 odi de bon govern i bones pràctiques de gestió de les fundacions.
C
Les fundacions a Catalunya, un sector econòmic. Dades i paràmetres
dels anys 2016-2017.
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Altres

Estudis estadístics i plans de futur

Els canvis estructurals i tècnics que ha accelerat la crisi de la Covid-19 ha obligat a replantejar el futur de la Fundació. De fet, no es feien plans estratègics
des de feia set anys. Per això s’imposava adaptar la institució als nous temps a
partir de dades estadístiques i criteris objectius, i tenint en compte els canvis
en l’escenari de la història del disseny a Barcelona i Espanya.
Els documents elaborats han estat els següents:
1. E
 nquesta de satisfacció als amics/donants de la Fundació (setembre 2020).
Es tracta d’un col·lectiu molt fidelitzat al qual es preguntava sobre el seu lloc
de residència, ocupació actual, especialització, motivació, opinió sobre els
serveis de la FHD, valoració de les TIC, valoració de les publicacions, nivell
de participació i expectatives, entre d’altres qüestions. L’enquesta va revelar
un col·lectiu disseminat amb un grau de satisfacció alt i el desig de comptar
amb formació en línia d’alt nivell.
2. E
 nquesta de satisfacció als assistents a congressos (desembre 2020).
Les persones que han assistit als nostres congressos coneixen la Fundació,
i a través de les inscripcions es podien localitzar fàcilment. Se’ls preguntava
sobre aspectes com ara la seva edat, nivell d’estudis, perfil professional,
lloc de residència, expectatives sobre la Fundació, canals preferents d’informació o activitats socials. L’enquesta va revelar un col·lectiu disseminat, amb un nivell d’estudis molt alt, preferència per les activitats i canals
d’informació en línia, i l’expectativa de comptar amb formació en línia d’alt
nivell.
3. P
 la de màrqueting (novembre, 2020). Aquest pla es basa en la metodologia de Philip Kolter Marqueting for non Profit Organizations presentada en el
congrés Liber 2020 per la Dra. Christine Koontz. Bàsicament es proposa
definir millor el concepte d’usuaris (reals i potencials) i dissenyar millor el
tipus de serveis de la FHD per a posar-los a la seva disposició i ampliar el
seu número. El pla es troba en fase de redacció a l’espera de contactar amb
un especialista extern que pugui dur-lo a terme.
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4. Pla de comunicació. Partint de la premissa que en la nostra societat el que
no es comunica manca d’existència, el Pla de Comunicació de la FHD realitza una anàlisi de la situació el 2020; defineix els objectius i analitza els
recursos disponibles; fa un llistat de les tasques a realitzar; proposa un missatge i un relat visual; defineix les diferents plataformes i línies de comunicació; en funció d’això defineix una estratègia i un desenvolupament.
5. Pla estratègic FHD 2023. Aquest pla defineix les línies d’actuació de la FHD
a tres anys vista. Es va començar a redactar el desembre de 2020 recollint
les dades de les enquestes i les opinions del patronat. Es tracta d’un pla
que defineix la missió, els objectius generals i específics de la FHD en relació a la base social, la política de comunicació, el patrimoni documental
i l’escenari d’institucions. Afegeix un calendari de continguts i activitats, i
s’acompanya de dos annexos amb els resultats de les enquestes.
Aquests documents es poden consultar a la web
www.historiadeldisseny.org.
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Informe econòmic

Durant el bienni 2019-2020 l’economia de la FHD
s’ha vist greument afectada per l’estafa de l’agència de valors Qrenta que no va fer cas de les nostres instruccions i va invertir en productes d’alt risc
que van arribar a pèrdues del 50%. Això vol dir que
la FHD no ha pogut ingressar cap interès positiu
dels seus fons d’inversió durant aquests anys i ha
sofert una pèrdua important de patrimoni. Afortunadament es va poder salvar un diner líquid de
93.000 € que no estava invertit encara que va
costar molt de recuperar. Ara aquest import s’ha
posat en mans de l’agència de valors Arquia. S’espera que a finals de 2021 tingui lloc el judici contra
Qrenta encara que en haver-hi centenars d’afectats no hi ha gaires esperances de cobrar indemnitzacions justes.

Balanç de situació 2019
Passiu corrent
0,58%

Actiu corrent
30,78%

Patrimoni net
99,42%

ACTIU

Actiu no corrent
69,22%
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PASSIU

Actiu

8

et

Pèrdues i guanys 2019

Amortització
immobilitzat material

Pèrdua de cartera
de negociació

Donacions

2,76%

52,04%

39,93%

Despeses ordinàries
i projectes

Despeses ordinàr
i projectes

Operacions
financeres

19,18%

imm

14,59%

27,45%

PÈRDUES

GUANYS

Personal

Personal

Venda de
productes i serveis

26,02%

30,80%

32,62%

-18.375 €

Personal
Amortització
immobilitzat material

Operacions financeres

imm

De

Despeses ordinàries
i projectes

Venda de productes
i serveis

Pèrdua de cartera
de negociació
Donacions

PÈRDUES

GUANYS
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Per totes aquesta raons el nivell de despeses s’ha
mantingut molt controlat. Per sort el 2020 es va
Passiu corrent
cobrar una subvenció
0,58% Covid-19 de la Generalitat
decorrent
Catalunya de 5.000 € i es va produir una deActiu
30,78%
volució d’Hisenda, també de 5.000 € que s’estava
reclamant des de feia temps. Per tant Patrimoni
el resultat
netde
la caixa quotidiana no ha estat desfavorable
99,42%i s’ha
pogut desenvolupar l’activitat ordinària.

ACTIU
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Balanç de situació 2020
Passiu corrent
0,47%

Actiu corrent
12,37%

Patrimoni net
99,53%

PASSIU

ACTIU

Actiu no corrent

Actiu no corrent

69,22%

87,63%

PASSIU

Pèrdues i guanys 2020

cions

Amortització
immobilitzat material

Pèrdua de cartera
de negociació

Venda de productes
i serveis

3,35%

51,26%

6,51%

3%

es

Donacions
66,17%

Operacions
financeres

Despeses ordinàries
i projectes

27,32%

14,59%

PÈRDUES

GUANYS

Personal
30,80%

-42.914 €

Personal
Amortització
immobilitzat material
Despeses ordinàries
i projectes

Operacions financeres
Venda de productes
i serveis

Pèrdua de cartera
de negociació

Donacions

PÈRDUES

GUANYS
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Detall d’un bitllet d’1 dòlar fet servir a la publicació del simposi El papel del diseño en la construcción de identidades.

PATRONATO
C. Còrsega 176, Baixos-int.
08036 Barcelona
T. +34 935 139 729
M. +34 663 852 449
info@historiadeldisseny.org
www.historiadeldisseny.org

