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1. ÒRGANS DE GOVERN I DIRECCIÓ
Patronat
El patronat es va reunir el 9 de juliol del 2007 i va quedar constituït per les següents
persones:
Sr. Francesc Aragall, Fundador i President de la Fundació
Sra. Imma Bonet, Patrona Executiva i Secretaria del Patronat
Vocals:
Sr. José Amor, Director de Microarquitectura, SL.
Sr. Josep Mª Milà, Vicepresident de Santa & Cole, SA,
Sr. Miquel Blanch, Director General de la Mutua Intercomarcal.
Sr. Ramón Capellades, Director General de la divisió tècnica i de processos d’APPLUS+
Sr. Pau Herrera, President de la Comissió Executiva de la Fundació Barcelona Centre de
Disseny.
Patrons Honorífics:
Sr. Sergi Pastor, Ex-conseller Delegat d’Applus+, i actualment Director general de
Tecnitoys.
Sr. Ferran Alberch, Ex-president de la Comissió Executiva de la Fundació Barcelona
Centre de Disseny.
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Consell Assessor
El Consell Assessor de la Fundació és l’òrgan consultiu i no deliberant a qui correspon
assessorar al patronat en quant a la consecució de les finalitats fundacionals, els
objectius i plans d’acció. La darrera reunió del Consell Assessor va tenir lloc a la seu de la
Fundació el dia 4 de juliol de 2006, ja que durant el 2007 no va haver-hi ocasió.
El Consell Assessor esta format per les següents persones:
Sr. Juan Ramon Merodio, Gerent de Bizgorre, SL.
Sr. Sebastià Duatis, Gerent y dissenyador de Duatis Disseny.
Sr. José Amor, Director de Microarquitectura, SL.
Sr. Josep Mª Milà, Vice-President de Santa & Cole, SA.
Sr. Sergi Pastor, Conseller Delegat de APPLUS+.
Sr. Joan A. Giménez, Gerent de Transports Ciutat Comtal, SA.
Sr. Agustin del Castillo, Director General de l’Área Operativa de Ferrocarril Metropolità
de Barcelona, SA.
Sr. Josep Mª Satorres, Director General de Transports de Barcelona, SA.
Sr. Antonio Masa, President de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX)
i de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de Badajoz
(COEBA).
Sr. Juan Manuel Arribas, Secretaro General de la Confederación Regional Empresarial
Extremeña (CREEX) i de COEBA.
Sr. Miquel Blanch, Director General de la Mutua Intercomarcal.
Sr. Salvador Rovira, Administrador del Poble Espanyol De Montjuïc, SA.
Sra. Rosa Ortiz, Directora del Parc D’atraccions Tibidabo, SA.
Sr. Pol Valero, Adjunt a Direcció de Proasolutions, SL.
Sr. Ferran Alberch, President de la Comissió Executiva de la Fundació Barcelona Centre
de Disseny.
Sr. Joan Torres, president de Ferrocarrils de La Generalitat de Catalunya (FGC)
Sr. Alfons Perona, Secretari Executiu de la Fundació RACC.
Sr. Francesc Aragall, President de la Design For All Foundation.
Sra. Imma Bonet, Patrona Executiva de la Design For All Foundation.
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2. FORMACIÓ I RECERCA
2ª part del “Libro Blanco del Diseño para Todos en la Universidad”
Un cop elaborat el “Libro Blanco del Diseño para Todos en la Universidad”, amb el suport
econòmic de l’IMSERSO i Fundación ONCE i producte de la col·laboració entre la
Coordinadora del Diseño para Todas las Personas i diferents estaments de les Universitats
espanyoles, i atenent a la bona acollida tant del concepte del Design for All com de les
diferents aportacions recollides al llarg del primer projecte, des de la Coordinadora entén
que es el moment oportú per donar un següent pas que promogui la difusió de les
experiències adquirides i la seva traducció en la implantació real a les universitats. Per
aquests motius a traves, un cop més, d’un conveni de col·laboració entre IMSERSO i la
Fundació ONCE es dura a terme la continuïtat del projecte d’introduir el Disseny per a
Tothom, en les següents carreres universitàries: Arquitectura, Enginyeria de Camins,
Enginyeria Industrial,Informàtica, Telecomunicacions y Disseny.
La Design for All Foundation serà responsable de la Coordinació y secretaria del projecte
fins el 2009, així com de la Secretaria general de la Coordinadora.

Curs de Formació al personal d’atenció de FGC per poder comunicar-se
amb persones amb discapacitat auditiva.
La Design for All Foundation va impartir un curs
dirigit al personal de FGC, maquinistes inclusos, per
a facilitar les pautes a tenir en compte per a millorar
l’atenció a persones amb discapacitat auditiva.
El contacte visual, el llenguatge corporal, l’ús de
notes escrites o la comprensió de la discapacitat
auditiva i les seves conseqüències en la comunicació
són alguns dels temes que es varen tractar en aquest curs.
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Curs de Formació en creació de documents accessibles per al personal
administratiu i de comunicació de l’ajuntament de Badalona.
La Fundació va realitzar un curs dirigit al personal administratiu i de comunicació, de
l’ajuntament de Badalona per facilitar-los les pautes a seguir per a fer documents
accessibles a totes les persones, incloent aquelles que tenen discapacitats visuals.
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3. DIFUSIÓ I PUBLICACIONS
Publicacions
S’han realitzat diferents articles, participat en qüestionis, newsletters i foros d’opinió de
diferents entitats,administracions i empreses per tal de difondre el concepte del Design
for All i les bones practiques que s’han portat a terme en diverses empreses,
administracions i escoles de formació tant a nivell local com internacional.

Newsletter de la Design for All Foundation

Aquesta publicació té l’objectiu d’informar sobre les activitats de la Fundació i el Disseny
per a Tothom a nivell nacional i internacional. Està vinculada a la nostre pàgina web, i
per tant esta en català, castellà i anglès, i des de on es poden veure totes les notícies
ampliades .
Al llarg de l’any 2007 s’han publicat cinc newsletters, als mesos de gener, abril, juny,
juliol.i setembre.
El nombre de receptors de la newsletter son:
•

En català, 482

•

En castellà 337

•

En anglès 387

•

Total: 1146 subscrits l’any 2007.

La mitjana mensual de noves peticions de subscripció a la newsletter és de 15
subscripcions i la mitjana mensual de peticions de baixa es de 0,2.
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Nadala de la Design for All Foundation.
Un any més la Fundació va dissenyar la
seva Nadala per ser enviada per correu
electrònic (en català, castellà i angles) a
totes aquelles persones inscrites a la
newsletter,

contactades

mitjançant

congressos i conferències i les que han
demostrat el seu interès pel Design for All.
Es va incloure un text alternatiu per a persones amb discapacitat visuals per la descripció
de la felicitació nadalenca.
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Pàgina web de la Design for all Foundation.
Aquest any s’ha anat millorant l’eina
d’autoedició de notícies implantada l’any
passat vinculant-la a la newsletter, per tant
des de la newsletter es pot accedir
directament a l’espai de notícies de la web
per veure una noticia ampliada.
També s’ha revisat l’accessibilitat de la
pagina web i s’han realitzat insercions de baners per la promoció de diferents
esdeveniments que s’han produït referent en el Design for All i en els que la Fundació ha
estat col·laborant més o menys directament.

Estadístiques de la web
La pàgina web de la Fundació va rebre al llarg del 2007 un total aproximat de 23.900
visites. Els mesos amb més visites varen ser el maig, el juliol y i el desembre.
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Jornades i conferències:
18 i 19 de gener: “Europe for All – a Stakeholder Conference on Accessible Tourism”
El departament de Turisme de la Comissió Europea va organitzar a Brussel-les la
conferència “Europe for All – a Stakeholder Conference on Accessible Tourism” en el
que es va tractar el tema de la accessibilitat en el turisme. La conferència s’emmarcà
dins les activitats previstes per celebrar “L’any Europeu de la Igualtat d’Oportunitats per
a tots 2007”.
9 de febrer : FORO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO CEVISAMA
El Foro de Arquitectura y Diseño forma part de les activitats INDI que promouen la
innovació i el disseny a la fira CEVISAMA, “Salón Internacional de Cerámica para la
Construcción y Equipamiento de Baño”.
CEVISAMA es una de les majors convocatòries mundials especialitzades en ceràmica per
arquitectura i equipament de bany que en 2007 va complir 25 anys de vida. El programa
INDI, a mes del Foro de Arquitectura, inclou concursos internacionals de disseny,
exposicions de tendències, premis a la innovació de productes i processos; jornades
tècniques, … etc.
En la organització del Foro de Arquitectura y Diseño participen el Consejo de Colegios de
Arquitectos de la Comunidad Valenciana; ADI-FAD, ITC-Alicer i la Sociedad Estatal para la
Promoción de la Innovación y el Diseño (Ddi).
13 de febrer: Xerrada TAI
Imma Bonet, patrona de la fundació, va participar en la xerrada que va tindre lloc a
l’Escola Municipal d'Art de Terrasa sobre el tema Què pot aportar l'art i el disseny a la
ceguesa? / Què pot aportar la ceguesa a l'art i al disseny?.

9

El 26 i 27 de març: 4th International Transport Conference a Wuppertal
En el Centre de Tràfic i Transports de la Universitat de Wuppertal va tenir lloc la 4ª
Conferència Internacional de Transport amb el titul: “Traffic infrastructure for an ageing
society – How can we plan today for OUR tomorrow?“
En Francesc Aragall hi va participar amb la ponència: Design for All as Inspiration’s for
Barcelona’s Public Transport
29 de març: Jornada “El Diseño para Todos en el urbanismo y la construcción”.
a la E.U. Politécnica de Cuenca, organitzada pel Foro Civitas Nova de Castilla-La Mancha.
Ponencia: Diseño para Todos en el urbanismo y la construcción
12 d’abril: Ciclo de conferencias del Observatorio de Medio Ambiente Urbano-OMAU
A Màlaga va tenir lloc les conferències referent al Medi Ambient Urbà i la Fundació va
participar amb la ponència: “Diseño para Todos en el urbanismo y la construcción”Malaga 12-04-07
18 de juliol: -JORNADA EAMG-ATM
A Barcelona durant el decurs d’una jornada es va presentar de l’eina de suport per a
l’aplicació del decret de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada.
4 d’octubre: 4th European Conference for the Advancement of Assistive Technology
in Europe (AATE)
A San, San Sebastià, va tenir lloc la Conferència Europea de noves tecnologies en la que
Francesc Aragall va participar en el Comitè Científic i com a ponent presentant la seva
xarrada amb el titol: “Universal Design and Assistive Technology”
25 d’octubre: SEMINARI TOURISME POUR TOUS
El Comité Régional du Tourisme Riviera Côte d’Azur va organizar a Nice, França el
Seminari de Turisme per a Tothom en el que Francesc Aragall va impartir la ponència:
“Mise en accessibilité de sites historiques”.
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1 de novembre: Nordic Conference BY DOR ALLE
A la ciutat de Copenhaguen, i organitzada per The Technical and Environmental
Administration, va tenir lloc la Conferencia de Design for All en la que la Fundació va
participar exposant les bones practiques de la ciutat de Barcelona que ha realitzat
desprès de desenvolupar el Pla d’Accessibilitat
El 15 i 16 de novembre: III foro de Accesibilidad
A la ciutat de Jaen i organtizat per FEJIDIF, es va celebrar un foro d’accessibilitat en el
que Francesc Aragall hi va participar amb la ponència: “Diseño para Todos en la
Universidad’
El 19 de novembre: “Diseño en Sociedad”
La universitat de Cali, ubicada a Colòmbia, va organitzar una videoconferència amb la
nostre Fundació, i en Francesc Aragall va impartir una xarada titulada “DESIGN FOR ALL,
DISEÑO PARA LA EQUIDAD”
Del 21 al 23 de novembre: Congreso Internacional de Turismo para Todos
La Red Europea de Turismo Accesible (ENAT) i la Fundación ONCE varen organitzar a
Marina D’or, Oropesa, va organitzar el Congres internacional de Turismo para Todos en la
que en Francesc Aragall i Peter Neumann van exposar conjuntament la ponència titulada:
”Herramientas para mejorar las oportunidades en el Turismo para Todos”
El 26 de Novembre: Workshop Innovazione tecnologica per l’integrazione sociale: gli
ambienti intelligenti.
A Roma, Italia, organitzada per l’EDeAN, en Beppe Benenti, de l’empresa AltroDesign que
forma part de la Fundació va participar amb la ponència: “DESIGN FOR ALL: dalla teoria
alla concretezza, attraverso la tecnologia
El 3 i 4 de Desembre: “RESPIRO, Responsibility in procurement” Conference.
A Lille, França i organitzada per ICLEI va tenir lloc una conferencia relacionada amb la
responsabilitat i la sostenibilitat en la que en Francesc Aragall va participar amb la
ponència: “Build for All”.
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El 19 de Desembre: Jornada “El diseño para todas las personas: entornos y servicios
adecuados”.
A Bilbao, organitzada per l’Associació Berritzapen dins el projecte EQUAL LAMEGI, la
nostre fundació va impartir la ponència: “El diseño para todas las personas, pasado,
presente y futuro”
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4. EL DESIGN FOR ALL EN LES ADMINISTRACIONS
Projecte de la “Bandera de Pobles i Ciutats per a Tothom”

En els darrers anys, molts ajuntaments han portat a terme accions i projectes per tal de
millorar l’accessibilitat dels entorns urbans i marcar pautes concretes per aconseguir la
millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans.
Sovint aquestes accions han passat desapercebudes, bé per tractar-se d’accions molt
aïllades o bé perquè resultaven poc visibles per als ciutadans i inclús per als mitjans de
comunicació.
Per aquests motius, la nostre Fundació ha decidit posar en marxa el projecte
internacional la “Bandera de Pobles i Ciutats per a Tothom”, amb l’objectiu de fer visibles
les accions realitzades pels municipis i per recolzar i donar a conèixer els seus esforços
futurs en aquesta línia.
Com a distintiu, la Design for All Foundation atorgarà cada any als municipis adherits la
“Bandera de Pobles i Ciutats per a Tothom”, per tal de reconèixer la qualitat de les
accions realitzades i els compromisos d’accions futures.
Durant l’any 2007 es va atorgar la Bandera a la Ciutat de Sant Boi de Llobregat i Palma
de Mallorca.
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5. COL·LABORACIONS AMB LES ENTITATS I EMPRESES
Les empreses, associacions i entitats que han participat activament amb la Fundació a
difondre i implementar el Design for All durant l’any 2007 són les següents:
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Cal destacar com exemple de bona practica del Design for All, que l’empresa Transports
Ciutat Comtal (TCC) conscient de que el repte estratègic de futur està en la capacitat per
adaptar-se a les necessitats del mercat i als continus canvis tecnològics i socials que se
estan produint i augmentar la qualitat dels seus serveis, tot donant resposta a les
continues demandes del col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda i usuaris d’altres
serveis, durant l’any 2007 ha posat en marxa el servei del “Defensor de l’usuari”.
Aquest servei ha estat gestionat per la Design for All Foundation, perquè TCC desitja
mostrar la seva voluntat de millorar constant externalitzant aquest servei per donar més
rigor, objectivitat i equitat. Això ha permès que les reclamacions i suggeriments siguin
tractats de forma efectiva i objectiva, estudiant cada cas per tal de millorar els serveis
que ofereix TCC.

Barcelona, Gener del 2008
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COMPTES ANUALS DE LA DESIGN FOR ALL FOUNDATION
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Concepte
Prestació de serveis

64.344,03

39.074,92

23.002,44

95.274,97

31.256,83

75.809,00

Quotes empreses

14.838,93

30.801,24

94.482,94

45.077,00

49.814,25

51.112,54

Subvencions

9.514,50

Donacions i altres ingressos

50.511,74 -12.126,13
2.223,67

Dotació Fundacional

6.100,00

TOTAL INGRESSOS

6.100,00

79.182,96

69.876,16 117.485,38 149.866,47 133.806,49 114.795,41

Despeses Generals

0,00

12.578,68

18.725,22

24.340,66

20.902,22

25.108,64

23.402,00

Serveis Prof. Independents

0,00

31.503,36

37.535,61

51.247,93

79.469,86

68.016,45

64.943,06

Difusió i Relacions Públiques

0,00

442,68

11.826,45

13.652,64

19.378,20

32.193,79

6.362,15

Despeses Personal

0,00

0,00

18.866,79

22.735,75

26.715,25

26.686,49

26.592,79

TOTAL DESPESES

0,00

44.524,72

6.100,00

34.658,24

RESULTAT FINAL

86.954,07 111.976,98 146.465,53 152.005,37 121.300,00
-17.077,91

5.508,40

3.400,94 -18.198,88

-6.504,59

Barcelona, Gener del 2008
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