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La primera experiència de gestió publicoprivada
per difondre el disseny i la marca Barcelona al món

Disseny Hub, espai
dinàmic i pioner per
impulsar la innovació
El Disseny Hub Barcelona és un equipament municipal obert,
innovador i experimental on conflueixen les activitats i la col·laboració
d’o peradors públics i privats per a la promoció, la difusió, el coneixement i
el desenvolupament del sector del disseny com un dels motors de
l’e conomia del coneixement, la creativitat i la innovació. Aquest espai
multifuncional i pluridisciplinari suposa la culminació d’un projecte iniciat
amb el nou segle amb l’o bjectiu d’exercir com un pol d’atracció i centre
neuràlgic amb capacitat transformadora i d’influència sobre els
professionals i les empreses d’aquest sector emergent i del qual la ciutat
és referent a Europa i al món.
L’e quipament és, doncs, un gran centre cultural on convergeixen de
forma simultània activitats i esdeveniments rellevants de la ciutat. Des de
la visió del disseny com un patrimoni cultural estretament lligat amb la
vida i la quotidianitat de les persones, el Disseny Hub Barcelona és un far
que promou, explica i difon els seus continguts com a museu, espai
expositiu, de relació i de treball que aprofundeix en aquest rol social del
disseny. Per tant, té una clara vocació de projecció i compartició amb la
ciutadania de tots aquests continguts i experiències.
El Disseny Hub Barcelona ha de liderar un paper fonamental com a
aparador al món del disseny, dels professionals i de les empreses locals i
de fora que operen a Catalunya. Aquesta projecció ha de contribuir a
reforçar significativament la imatge de marca i el pes econòmic de
Barcelona en el sector del disseny, la creativitat i la innovació.

Aquest suport a la innovació es materialitza des del Disseny Hub
Barcelona oferint aquest espai cogestionat com l'e ntorn ideal per donar
suport, monitorar i tutelar les empreses, els professionals i les entitats que
incoporen o inicien processos d'innovació en la seva activitat. El centre
aporta la seva capacitat com a infraestructura d'e spai, de serveis i de
coneixements perquè aquests agents puguin aprofitar tot aquest capital
de recursos i capacitats d'experimentació i assaig. D'aquesta manera,
Disseny Hub Barcelona s'e stableix com un centre que promou la
cocreació, el suport al desenvolupament de productes i serveis, posa a
l'abast els seus espais de documentació i consulta i té capacitat per
assumir reptes plantejats per aquests agents. Com a punt de connexió i
node difusor de tot aquest bagatge és un excelent espai per tal d'e stablir
col·laboracions, associacions i aliances que permetin desenvolupar
aquests productes i serveis amb valor afegit per als usuaris.
El Disseny Hub Barcelona prioritza la promoció, la difusió i l’impuls
del disseny en totes les seves facetes i àmbits com una de les estratègies
per al desenvolupament cultural, econòmic i social de la ciutat i de la
seva imatge de marca. És doncs eina de base per a la promoció i
posicionament de la marca “Barcelona” en tots els segments, des dels
professionals als productes i a les empreses ja consolidades fins els nous
emprenedors, els talents emergents i els motors de recerca que pivoten

sobre la creativitat i la innovació per reforçar i incrementar el valor
d’aquesta marca “Barcelona” i la seva projecció al món.
L’o bertura al públic del Museu del Disseny de Barcelona
(14/12/14) completa un procés iniciat formalment l'any 2001 amb la
convocatòria del concurs d’idees per a la construcció d’aquest
edifici singular que projecta els seus voladissos sobre la nova plaça
de les Glòries i esdevé porta d’e ntrada al Poblenou i al districte de la
innovació, el 22@. Una idea, però, que es va començar a gestar des
de l’any 1992 i que ha anat evolucionant i superant etapes fins avui.
El Disseny Hub Barcelona és un espai dinàmic i transformador
que, des del 2012, desenvolupa activitats i esdeveniments de forma
simultània a la recerca del seu espai, encaix i formalització del seu
discurs i objectius. Un treball en progrés i evolució permanent per
oferir respostes i solucions amb valor a un sector que obeeix a les
mateixes dinàmiques de canvi i adaptabilitat a noves necessitats i
requeriments en una conjuntura socioeconòmica en avenç
permanent.
Al llarg del 2012, 2013 i 2014, el nou edifici ha desenvolupat un
treball de construcció conceptual que ha tingut especial rellevància
de cara endins però que ha estat del tal magnitud que també ha
tingut projecció externa traduïda en forma d’activitats expositives
temporals, esdeveniments de rellevància internacional i el bastiment
i concreció de les bases d’una primera experiència de col·laboració
publicoprivada amb la incorporació, com a residents permanents,
de les principals institucions del disseny a Catalunya: el Foment de
les Arts i del Disseny (FAD) i el Barcelona Centre de Disseny (BCD).

L’e spai també té la voluntat d’e sdevenir un equipament arrelat al
seu entorn per la qual cosa s’implica i contribueix en esdeveniments
i accions ciutadanes. L’acord per acollir la biblioteca del Clot-Josep
Benet exemplifica clarament aquesta voluntat de proximitat i
arrelament amb l’e ntorn. Aquestes tres institucions juntament amb
el nou museu del disseny, que és la primera col·lecció de disseny

industrial de l’e stat i compta amb un fons patrimonial en creixement
dinàmic que supera les 70.000 peces, constitueixen els quatre
grans operadors del Disseny Hub Barcelona. Tots tres, Museu del
Disseny, BCD, FAD concentren en un sol espai el patrimoni i el
coneixement entorn al disseny i constitueixen els principals actors i
organitzadors d’e sdeveniments culturals, econòmics i socials
vinculats al sector.
El seu abast i característiques específiques confereixen al nou
equipament la virtut de ser el primer centre d’interpretació com a
exhibidor, conservador i difusor del llegat del disseny en totes les
seves facetes (arts aplicades, tèxtil, industrial, etc.) i també la de
constituir-se com el primer centre impulsor que catalitza les
activitats, iniciatives i recerca al voltant dels diferents àmbits
vinculats al sector. De la seva capacitat per mostrar, explicar,
entendre i posar en context el passat del disseny i per incidir,
reflexionar i debatre sobre la situació en el present, el Disseny Hub
Barcelona es posiciona clarament com un instrument per a la
projecció futura del sector com a part integrant del sistema cultural
i econòmic de Barcelona.

Qui actua al Disseny Hub
L'e quipament té com a objectiu esdevenir un dels pilars de
suport al sector del disseny com un dels factors decisius en la
millora de la competitivitat, en el suport a nous models
d’e mprenedoria i en l’impuls a la internacionalització de les
empreses que han apostat per models basats en la creativitat i la
innovació. Un centre així no es pot entendre sense la suma de
l’actuació dels diferents agents implicats. Per aquest motiu Disseny
Hub Barcelona és una oportunitat única i singular com a catalitzador
de l’acció conjunta per primer cop d’o peradors públics i privats que
comparteixen aquests interessos comuns en la promoció de
l’e conomia del coneixement.
El factor diferencial de la iniciativa rau en el fet de voler anar
més enllà d’iniciatives de treball conjunt per al desenvolupament de
projectes empresarials específics o puntuals. Els operadors
implicats tenen en el Disseny Hub Barcelona un espai obert per
desenvolupar la seva activitat de forma independent però també
per assajar noves formes de col·laboració que permetin cercar
noves complicitats.
El desenvolupament d’iniciatives i serveis com el Centre de
Documentació del Museu del Disseny, el centre de materials
Materfad, l'e spai per al landing empresarial de BCD 'Corporate
Design Platform' o altres experiències que puguin sorgir en el futur
presenta un nou escenari que també resta obert a la participació i la
col·laboració d’altres organismes i institucions com els centres
universitaris, laboratoris d’experimentació i recerca, centres
tecnològics, etc.
El fet que, a més a més, en el mateix espai tingui la seva seu el
Museu del Disseny pot contribuir a aportar, des de l’experiència i la
riquesa patrimonial, nous elements de suport i projecció per a les
noves experiències que sorgiran d’aquesta aliança d’institucions
implicades i proactives en la projecció del sector.
En virtut de l’acord marc signat la primavera del 2013
s’assentaven les bases d’aquesta primera col·laboració entre les
principals entitats de referència de Catalunya: Barcelona Centre de
Disseny (BCD) i Foment de les Arts i del Disseny ( FAD). Es tracta d’un
acord de col·laboració que no compta amb gaires precedents al
món i que confereix a l’experiment el valor afegit de poder esdevenir
referent al món per a futures experiències semblants.

Barcelona Centre de Disseny BCD
El Barcelona Centre de Disseny (BCD) és una entitat privada
sense finalitat de lucre constituïda l’any 1973 com a primer centre
de promoció i dinamització del disseny de l’e stat i un dels primers
del món, i referent en l’àmbit empresarial i institucional. El BCD
desenvolupa projectes i activitats en les àrees de política de
disseny, creixement empresarial i emprenedoria creativa, promoció
i internacionalització.
L’e ntitat promou el disseny com a eix central de la innovació
creadora de valor econòmic i social, amb el següents objectius:
- Reconeixement del disseny en les polítiques públiques.
- Incrementar l'ús del disseny en els processos d'innovació de
les empreses i les entitats públiques.
- Promoure la marca Barcelona per a la consolidació
i l’expansió global de la ciutat com a pol d’excel·lència
internacional en disseny.
- Promoció i internacionalització dels productes i serveis fets a
Barcelona, de les empreses i del talent creatiu local.
- Promoció de l’e mprenedoria creativa.
- Ser referent i interlocutor en l'àmbit del disseny
per a l'administració, les empreses i les institucions i entitats
afins.

Entre altres activitats, el BCD assessora i dóna servei a
empreses i entitats a través de programes i projectes específics;
col·labora amb diferents agents de l'àmbit del disseny i l'e mpresa
tant en l'àmbit nacional com internacional; organitza
esdeveniments, congressos, jornades de networking, tallers,
exposicions i altres activitats en el marc del disseny, la innovació i
l’e mprenedoria creativa; participa en projectes de recerca,
promoció i innovació en el disseny; manté contacte permanent
amb centres de disseny, associacions, centres de formació i altres
institucions d’arreu del món, i recopila i difon informació sobre
disseny d’àmbit nacional i internacional.
Algunes de les iniciatives i projectes més rellevants impulsats
pel BCD són la Barcelona Design Week, organitzada des de l’any
2006; el programa de foment de l’e mprenedoria creativa MID
Mercat d’Idees Disseny; el BCN Design Tour, que integra més de
250 punts rellevants del disseny de Barcelona; el Barcelona Design
Innovation Cluster (BDIC); la plataforma BCD Ecodisseny; el
Programa Marca Barcelona, o el Club d’Empreses BCD. Dues de les
iniciatives més recents de BCD són el Centre d'Innovació Sistèmica,
i el Corporate Design Platform, l'e spai destinat al landing
empresarial que s'instal·larà al Disseny Hub Barcelona.

Foment de les Arts i del Disseny FAD

El FAD és una associació privada, independent i sense ànim de
lucre, vertebrada a través de cinc associacions de professionals i
empreses que representen les diferents disciplines del disseny: ADIFAD (disseny industrial), ADG-FAD (disseny gràfic i comunicació
visual), ARQUIN-FAD (arquitectura i interiorisme), A-FAD (artistes i
artesans) i MODA-FAD (imatge i moda).
Fundada l'any 1903, el FAD és una de les entitats amb més
bagatge i tradició a Europa en la promoció del disseny i ha
esdevingut una institució de referència per la seva continuada
activitat promocional en tots els àmbits del disseny. El seu objectiu
fundacional encara perviu, promoure el bon disseny i la bona
arquitectura com a instrument per a la millora de la vida de les
persones.
L’associació organitza els guardons més importants de l’e stat
en cadascun d’aquests àmbits: els Premis FAD d’Arquitectura i
Interiorisme; els Premis LAUS, de disseny gràfic, publicitat i
comunicació visual, els Premis DELTA i les Medalles ADI en l’ò rbita
del disseny industrial; els Premis FAD Sebastià Gasch d’Arts
Parateatrals; els Premis Enjoia’t de joieria contemporània; els
MODAFAD Fashion Awards, per a joves dissenyador de moda; els
ARTFAD d’art i artesania i el City to City Barcelona FAD Award, en
l’àmbit de les iniciatives urbanes a nivell internacional.
Els socis de l’e ntitat, professionals i estudiants de les disciplines
creatives i empreses que aposten estratègicament pel disseny
organitzen tota mena d’e sdeveniments i iniciatives encarades a la
defensa i promoció del bon disseny com a instrument per a oferir
solucions, productes i serveis que contribueixin a la millora de la
societat, l'e conomia i la cultura del país, com festivals, premis,
conferències, exposicions, activitats amb estudiants, homenatges,
etc..
El FAD va crear l'any 2008 un dels seus projectes cabdals a
l'actualitat, Materfad, un centre de materials innovadors i les seves
tecnologies associades, que en l'actualitat ja compta amb seus a
Mèxic, Colòmbia i Xile i una xarxa de col·laboradors a nivell europeu.
Materfad desenvolupa una tasca d'investigació i vigilància
tecnològica en el camp dels nous materials i ofereix serveis de

consultoria i formació a empreses, professionals, universitats i
centres tecnològics. Compta amb la materioteca multisectorial més
gran de l'Estat, amb una base de dades de més de 3.500 materials
innovadors. Això li permet obtenir i oferir a les empreses el
coneixement necessari per a la transferència de tecnologia entre
sectors tan diferents com la biotecnologia, la construcció, el
transport o el tèxtil, entre d'altres. Es tracta doncs d'un punt de
trobada entre les universitats, el centres tecnològics i les empreses.

El museu del Disseny
És el catalitzador de la riquesa patrimonial de Barcelona al
voltant de les disciplines vinculades al disseny des de la més àmplia
de les perspectives possibles: decoració, interiorisme, tèxtil,
industrial, arts gràfiques, etc. La reunió de totes aquestes
col·leccions abans exhibides en diferents espais de la ciutat i ara
aplegades en un únic espai i integrades sota un discurs
museogràfic únic i coherent fan dels seus fons molt més que un
museu. Junts són l’o portunitat no solament d’explicar l’evolució
passada i present del disseny sinó de posar en context un sector
dinàmic que pot orientar i esperonar des d’aquesta riquesa de
continguts el seu futur.
La càrrega de coneixement inherent a cadascuna de les peces
singulars d’aquest museu és fonamental al capdavall en l’e sperit de
la creativitat i la innovació, motors d’impuls econòmic i objectius a
potenciar des del Barcelona Disseny HUB.
Les col·leccions del museu, un conjunt patrimonial que creix

any rere any, estan constituïdes per més de 70.000 objectes. Són
peces procedents de les col·leccions dels museus de les Arts
Decoratives, el museu Tèxtil i de la Indumentària, el museu de
Ceràmic i el Gabinet de les Arts Gràfiques.
L’e lement al voltant del qual s’articula aquest nou museu de
museus o col·lecció de col·leccions és l’o bjecte. Això fa possible
incorporar no solament les peces més antigues procedents del
museu de les Arts Decoratives dels anys 30 del segle XX sinó les
més recents, com les procedents del disseny industrial de les quals
aquest museu n’é s el principal dipositari de tot l’e stat com a única
col·lecció pública existent.
A partir d’aquest element, l’o bjecte, el museu ha estructurat la
seva museografia en un itinerari que va “de les arts decoratives al
disseny i les arts contemporànies d’autor”. En aquest viatge l’o bjecte
es percep des de la seva utilitat i funció en l’e ntorn per al qual fou
creat, però també es para atenció al procés i al context històric en
què aquest procés de creació es va produir. Els processos de
manufactura, usos i la difusió, en alguns casos l’extrema popularitat

aconseguida i, com en tots els cicles dels productes, el seu declivi i
caducitat estètica i/o funcional fins arribar a la seva integració com
a objecte de museu fan d’aquest itinerari una forma de veure i
entendre passat, present i de projectar el futur.
Contemplar aquesta riquesa patrimonial de forma global ens
dóna una visió de la forma de vida, manera d’e ntendre l’e ntorn, de la
cultura i de les tendències d'un moment. A més a més, obre la porta
a entendre com les actuals formes de fer i de viure, els canvis en la
nostra visió del món i cap on van les tendències són hereves
d’aquest llegat. En aquest sentit, el museu té la voluntat de fer caure
la cotilla de la simple contemplació del passat per mirar d'o ferir una
mirada una mica més àmplia i profunda posada en l’horitzó del
futur.

La biblioteca del Clot-Josep Benet
La biblioteca del Clot –Josep Benet va obrir les sales de lectura
el novembre del 2013. Aquestes es troben disposades al llarg de
dues plantes i s’hi accedeix des del vestíbul que es troba entrant des
de l’accés del carrer d’Àvila. La biblioteca és un equipament que
dóna servei als barris del Clot i el Parc i la Llacuna del Poblenou. En
aquest sentit, la seva inauguració ha estat un punt d’inflexió per al
coneixement del Disseny Hub Barcelona entre els ciutadans del barri
que en fan un ús intensiu. Així, a banda de la seva activitat principal,
la nova biblioteca actua com un dels pols d’atracció de visitants
potencials a la resta d’o ferta d’activitats que es desenvolupen en el
Disseny Hub Barcelona.
El centre de lectura està integrat en la xarxa de Biblioteques de
Barcelona amb altres 40 biblioteques i sales de lectura. L’e spai
desenvolupa una intensa activitat i ofereix una carta de serveis
gratuïts i d’accés públic i universal articulats a través del carnet de
biblioteques. Entre els serveis del centre, els habituals de tota
biblioteca: préstec de llibres i materials multimèdia en diferents
suports ( àudio i vídeo), sales de lectura, espais multimèdia, accés a
internet, clubs de lectura. També hi ha l’o pció de participar en tallers

d’assessorament i recerca activa de feina i la possibilitat de realitzar
tràmits en línia amb l’administració a través dels seus equipaments
informàtics amb 29 ordinadors disposats en l’e spai.
Com en tots els centres de lectura l’àrea infantil és un del punts
neuràlgics de l’e quipament com a espai de promoció i difusió de la
lectura i dels hàbits lectors i compta amb un espai específic, el racó
dels pares i mares, amb informació i documentació al voltant del
món infantil, etapes de creixement, educació i oci, etc. La biblioteca
desenvolupa activitats com el club de lectura, tallers, conferències,
formació en noves tecnologies i alfabetització digital. Compta
també amb un espai multimèdia que es pot reservar per al
desenvolupament d’activitats organitzades pel propi centre o per
tercers.
La biblioteca és dipositària del llegat de l'historiador, advocat,
editor i polític Josep Benet i Morell (1920-2008). Aquesta biblioteca
és, doncs, un homenatge a la tasca desenvolupada per Benet com a
lluitador actiu contra la dictadura franquista, com a polític en els
anys de la transició i per la seva tasca al capdavant del Centre de
Història Contemporània de Catalunya (CHCC) del qual fou el
director des de l’any 1984, quan deixa la política activa, fins a l’any
2000. Benet fou, a més a més, un destacat polític en el període de
represa i recuperació de les institucions democràtiques a Catalunya
i un actiu lluitador antifranquista durant la dictadura. Va
desenvolupar una important tasca com a diputat al Parlament,
senador i membre de la comissió que va treballar en la redacció de
l’Estatut de Sau, el 1979. La seva activitat literària es va centrar
sobretot en la història política, social i religiosa dels segles XIX i XX.
La biblioteca és referent i recull també els fons documentals
vinculats a la historia i evolució dels barris del Clot i el parc i la
Llacuna del Poblenou.

Funcionalitat, Eficiència i Estalvi: pautes
de disseny sostenible
El Disseny Hub Barcelona s’ha construït per donar resposta a
les noves exigències en matèria ambiental per tal d’o btenir un
equipament que assoleixi el màxims nivells d’e ficiència i estalvi
energètic. L’Institut Català d’Energia (ICAEN) ha atorgat la
certificació “A” de qualificació energètica, la màxima possible, i ara
s’e stà en el procés de diagnosi i avaluació per a l’o btenció del
Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental.
Estructuralment, la construcció i l’aprofitament dels desnivells
ha permès que un 70% de l'e difici estigui semisoterrat, cosa que
contribueix a millorar el seu aïllament i comportaments tèrmic i
acústic. D’altra banda, l’ús de materials de reciclatge per a la
construcció (àrids i murs de gabions de formigó reciclat, llanes
minerals, alumini i polietilè reciclat, etc.) han estat elements de
sostenibilitat rellevants al llarg del procés d’execució de l’o bra.
Pe que fa als consums energètics, la coberta de l’e difici està
dotada amb plafons solars fotovoltaics amb capacitat per produir
fins a un 85% de l’e lectricitat necessària per a l’e nllumenat del
edifici. D’altra banda, els sistemes d’e nllumenat són de baix consum
amb làmpades fluorescents i LED’s que contribueixen a minorar els
fluxos de consum. Els detectors de presència i els temporitzadors

garanteixen també una millora d'aquesta despesa energètica ja que
permeten encendre i apagar els llums només quan cal.
La calefacció i aire condicionat de l’e difici es nodreixen a partir
de la connexió a la xarxa de climatització de Districlima que
abasteix els edificis del districte del 22@. Un sistema descentralitzat
que estalvia fins a un 50% de les emissions de CO2 i elimina la
necessitat de construir i mantenir sales de màquines per a la
producció de l’e nergia en forma de fred i calor que necessita l’e difici
ja que aquestes es troben fora.
Pel que fa als recursos hídrics, la xarxa de sanejament recupera
i reutilitza l’aigua procedent de la pluja que és recollida des de la
coberta de l’e difici. La xarxa també està preparada per recollir aigua
del nivell freàtic quan, com a conseqüència de períodes de sequera
o amb absència de pluja, no sigui necessari consumir aigua potable
de la xarxa. Aquesta aigua s’e mmagatzema en uns dipòsits, de
manera que no es malbarati cap d’aquests recursos. També s’han
previst sistemes de control i regulació dels consums d’aigua a
l’interior amb aparells de regulació dels cabals i detectors que
activen o aturen les aixetes.

La sostenibilitat en l'organització.
L'extensio de les bones pràctiques ambientals
a tots els àmbits i activitats
Més enllà de les mesures d’e stalvi i aprofitament energètic
derivades de la construcció, equips i tecnologia emprada, el
Disseny HUB Barcelona significa una aposta per l’e stalvi i l'e ficiència
des del seu esperit d’o rganització que concentra recursos i serveis
de diferents operadors. Aquesta gestió i aprofitament conjunt dels
recursos disponibles, les superfícies i la seva flexibilitat d’usos dóna
una nova dimensió a un espai que es defineix amb una marcada
vocació de servei i compromís social, tant a nivell local com en la
seva projecció exterior.
Per ser conseqüents amb aquest compromís, Disseny Hub
Barcelona està implementant accions per contribuir al fet que totes
les mesures prèvies preses durant la construcció de l’e quipament
per millorar la seva eficiència no s’aturin aquí i tinguin la seva
continuïtat en l’activitat diària del centre. Es tracta d'introduir criteris
de sostenibilitat en totes i cadascuna de les activitats quotidianes.

Això comporta campanyes de sensibilització, la formació del
treballadors en l’adquisició de bons hàbits, el foment de les bones
pràctiques ambientals en tot allò que fa referència als consums, el
tractament dels residus, el reciclatge i la reutilització o la mobilitat i
fer extensius aquests consells tant als treballadors com als visitants
del Disseny Hub Barcelona a través d’accions de comunicació
internes i externes. L’e quipament, doncs, aposta també per
aconseguir que l’activitat que es genera en el centre incorpori tots
aquests criteris. L’o bjectiu és aconseguir l’o rganització
d’e sdeveniments sostenibles i contribuir amb l’o rganització
d’aquests a estendre aquestes dinàmiques a la resta de la societat.
Al llarg del 2014 s’han desenvolupat conferències, jornades, sessions
de treball i formacions que han ajudat a posar en el centre del
debat, la reflexió i la inclusió dels elements de la sostenibilitat,
l’e ficiència i l’e stalvi.

L'arquitectura del Disseny Hub Barcelona: Un edifici
vertebrador i flexible
La concepció dels espais del Disseny Hub Barcelona dóna com
a resultat una superfície de conjunt multifuncional, flexible i amb
capacitat adaptativa a les circumstàncies i necessitats requerides
per a cada esdeveniment, intervenció, mostra o projecte que es
programa. L’e quip de MBM Arquitectes (Martorell, Bohigas, Mackay,
Capdevila i Gual) va concebre aquesta neutralitat projectant espais
diàfans i permeables tant en l’accessibilitat als recintes com en les
múltiples opcions d’usos possibles.
Un edifici amb la missió i objectiu d’e sdevenir aparador de la
creativitat local i de la ciutat al món no pot obviar el paper
fonamental que l’arquitectura i l’urbanisme tenen a l’hora de ser
capaços de transformar i recuperar per a les persones els nous
espais. A més a més de proposar solucions d’e ncaix urbanístic des
del seu disseny arquitectònic, Disseny Hub Barcelona participa en
tota la reconversió urbanística de la plaça de les Glòries i els seus
entorns.
Un procés de transformació i recuperació d’una plaça que
canviarà el pes específic i funció de l’e spai donant prioritat als
ciutadans sobre el trànsit viari que durant anys ha estat l’usuari

preeminent. En aquest procés d’apoderament de l’e spai per a les
persones el Disseny Hub Barcelona ha fet contribucions
especifiques ja des del mateix projecte d’o bres però també forma
part de l’ò rgan gestor que treballa en la urbanització de la nova
plaça de les Glòries que ha d’e sdevenir un dels nous punts de
centralitat de Barcelona. Per això també ha acollit l’exposició de les
maquetes dels 10 projectes arquitectònics presentats per
reformular urbanísticament la plaça.

Disseny Hub Barcelona:
multifuncional, adaptable, diàfan i integrador

Formalment i visual el Disseny Hub Barcelona és un edifici
compost per dos cossos que podem distingir perfectament pels
diferents materials que cobreixen les façanes. Cadascun d’aquests
àmbits dialoga amb el seu entorn immediat. El primer, de caràcter
horitzontal i orientat en sentit Besòs-Llobregat, obre una façana al
barri del Poblenou i el segon, més marcadament vertical i
perpendicular que el primer, per la seva orientació en sentit MarCollserola, projecta l’e difici sobre la plaça de les Glòries.
Un dels objectius de l’e difici és vertebrar formalment
l’urbanisme reticular de l’Eixample amb la composició circular de la
plaça de les Glòries. Una articulació possible gràcies a la diferència
de cota entre la façana rectangular del primer cos, que remata el

final del carrer Àvila i que vincula l’e structura amb el Poblenou, i el
cos emergent sobre la plaça que dóna continuïtat al mateix carrer
Àvila en connectar aquesta via amb la plaça i també li dóna
prolongació al carrer després de les Glòries. Contribueix a aquest fet
que la planta del cos emergent té la mateixa amplada del carrer i
que els voladissos dels pisos superiors apunten al mateix temps al
centre de la plaça i orienten la visual cap al carrer del Dos de Maig.
La marcada horitzontalitat de l’e difici, actua com a contrapès a la
verticalitat d’altres edificis adjacents i emblemàtics com la torre
Agbar.
El primer dels dos cossos de l’e difici té forma rectangular i es
troba en la part més baixa del solar aprofitant el desnivell. Una
làmina d’aigua situada davant de la façana oberta al Poblenou
genera un espai de relació amb el vianant i contribueix a millorar la
il·luminació natural de la façana aprofitant la reflexió de la llum sobre
l’e stany.
Aquesta part semisoterrada ocupa ¾ parts de la superfície total
construïda i genera, en un dels costats de la coberta, una superfície
verda sobre la plaça de les Glòries que s’incorpora a la ciutat com a
nou espai públic.
La segona part de l’e difici emergeix des del nivell de la plaça.
Per alliberar al màxim espai possible per a la coberta enjardinada del
primer cos el segon bloc es planteja com una estructura
perpendicular a aquesta i amb una base molt reduïda que

s’e ixampla progressivament a mesura que s’aixequen les seves
quatre plantes tot generant, en aquest creixement, diferents
voladissos que incrementen la superfície edificada sobre la planta i
li confereixen el seu particular perfil. Aquests voladissos obren
miradors a banda i banda sobre la plaça de les Glòries i sobre el
Poblenou.
L’amplada de la façana d’aquest segon cos és la mateixa que la
del carrer d’Àvila. Això resol urbanísticament el final d’aquesta via i
esdevé un accés per a vianants fins a la plaça. Des del carrer només
cal travessar una passarel·la sobre el llac fins accedir al vestíbul del
centre on es pot superar el desnivell amb unes escales mecàniques
o fent ús dels ascensors.
D’aquesta manera es millora la connectivitat entre la Vila
Olímpica, d’o n neix el carrer d’Àvila, el Poblenou i les Glòries. Els
miradors i voladissos que apunten cap al centre de la plaça des de
la façana oposada afiten també la continuïtat cap al carrer del Dos
de maig.
Accedint a l’e difici des de l’accés del Poblenou un gran vestíbul
ordena l’e spai com una gran plaça pública. Al voltant d’aquest
vestíbul es distribueixen els equipaments d’accés públic. En un
costat, la biblioteca del Clot ( 1.678 m2). Aquesta es distribueix en

El futur espai per al landing Empresarial, exemple de la
versatilitat d'usos del Disseny Hub Barcelona
A la vora de la Biblioteca i la cafeteria es situarà el el futur Corporate
Design Platform, l'e spai per al landing empresarial gestionat per BCD, un
recurs, un recurs específic dedicats a l’impuls d’iniciatives i de l’e mprenedoria
vinculada al sector en la seva fase d’idea llavor o d’inici d’activitat. És en
aquestes fases quan els projectes i els seus promotors requereixen de major
tutela i suport en el seus estudis de viabilitat i per assegurar la seva
implantació així com acompanyar i estimular l’e stabliment de vincles amb
altres empreses o ajudar-los a obrir-se al mercat internacional. Aquest serà un
servei d’incubació, tutoratge i impuls a la internacionalització d’aquestes
noves empreses que ocuparà un espai de 700 m2.
aquesta planta i la superior. En aquest mateix cantó trobem la
botiga i la cafeteria (197 m2), que té una part coberta i una altra
d’o berta al llac i a l’e njardinament exterior.
Pel cantó oposat a la Biblioteca i la cafeteria s’arriba a tres sales
d’exposicions i esdeveniments. A la més gran d’aquestes, amb 3.991
m2, s’hi accedeix des d’una altra sala connectada amb la plaça
pública amb 442m2. Finalment i perpendicular a la gran sala
trobarem el tercer espai expositiu de 500 m2. Tot plegat dóna a
l’e difici una superfície expositiva multifuncional i flexible per a tota
mena d’e sdeveniments i adaptable a múltiples formats, des de
grans passarel·les de moda a la presentació de productes de gran
format, com ha succeït amb el llançament mundial de la nova
generació de l'Smart Forfour per part de Daimler i la presentació
dels productes estrella de Nike.
Aquesta planta de 8.212 m2, amb aquest marcat caràcter i
accessibilitat pública, té una planta inferior gairebé idèntica que
respon al caràcter oposat ja que acull les oficines centrals, sales de
reserva i magatzem, els espais de taller i laboratori de restauració i
conservació del museu, al centre de documentació i a Materfad,
centre de materials. L’e spai de treball, oficines i espais que ocupen
els tres operadors, FAD i BCD i les oficines del Museu del Disseny es
troben disposats longitudinalment amb vistes a l’e stany; a l'interior
trobem també les oficines i espais de treball del Disseny Hub
Barcelona. En paral·lel a aquests despatxos se situen els tallers de
conservació i restauració del Museu del Disseny, i altres aules i
espais de treball, així com les oficines d’administració.

Sota la biblioteca trobem la seu el Centre de Documentació i
Materfad, el centre de materials de Barcelona, amb la seva
materioteca multisectorial i la seva exposició permanent de
materials innovadors.
Per sota d’aquest nivell trobarem una tercera planta soterrada
que acull les instal·lacions i serveis de l’e difici. Pel que fa a la
distribució dels espais del cos emergent, aquests tenen una clara
vocació d’e spai obert i accessible ja que acullen les sales
d’exposició del Museu del Disseny i un gran saló d’actes a la quarta
planta. La seva peculiar composició, més estreta en la base i que
s’e ixampla en cada pis afegit, crea sales de dimensions diferents.

BruumRuum!, la plaça que escolta el so de la ciutat i dialoga
amb els vianants creant formes lluminoses
La construcció del Disseny Hub ha comportat també la urbanització del tot el
seu entorn. A la plaça que s'ha creat a la vora de l'avinguda Meridiana els
dissenyadors gràfics David Torrents, Maurici Ginés de l'e studi Artec3 Studio han
plantejat BruumRuum! una intervenció urbanística que amalgama arquitectura,
escultura, il·luminació i pel que van obtenir el premi Grand Laus 2014 en Disseny
Gràfic.
Plantejat com un joc interactiu els vianants poden "dialogar" amb la plaça a
traves d'una microfons que recullen les seves intervencions, pero que tambe el so
ambient de la plaça i del trànsit. Aquests sons accionen les 530 lluminàries
empotrades al terra al llarg d'una superfície de més de 3.300 metres quadrats. Les
llums s'e scenen, s'apaguen i canvien de color, intensitat generant aquesta
interacció entre els ciutadans i la plaça.

L'interiorisme aplicat als espais de treball:
el paper pintat com a símbol del disseny i les
tendències
L’e studi BAAS arquitectura ha realitzat el condicionament dels
espais de treball de les oficines del Disseny Hub Barcelona. La seva
proposta, guanyadora del concurs convocat el 2012 per a la
decoració d’aquests espais, utilitza el paper pintat com a llenguatge
expressiu per indicar el pas del temps i de les tendències al llarg de
les dècades tot emprant un element comú del disseny aplicat a
l’interiorisme i la decoració. La resta de la decoració l'ha
desenvolupat el 2013 Design by atlas en paral·lel a la creació de la
identitat visual del Disseny Hub Barcelona. Ells han plantejat
l'interiorisme del Centre de Documentació, tallers didàctics,
vestíbuls i accessos a l'auditori. Per la seva banda, Indústries
Figueres ha estat també la responsable de l'interiorisme del pati de
butaques de l'auditori.
La composició i disposició dels plafons decoratius ha contribuït
a més a més a modificar l’e scala dels espais i les oficines acotant
aquests espais per fer-los més funcionals. El conjunt ha creat un
espai compartimentat amb una cornisa a 2.10 m d’alçada que
permet una distribució racional de la superfície de treball. L’ús dels
diferents papers pintats ha creat un collage de formes regulars,
quadres i rectangles, que generen una superfície ordenada però al
mateix temps aporta el contrast cromàtic, acolorit i informal però
alhora càlid i sense estridències.

La diagonal com a expressió de la identitat visual
La identitat visual del Disseny Hub Barcelona ha estat
desenvolupada per l’e quip Design by Atlas sota la direcció d’art
d’Astrid Stavro, Pablo Martin i Rafa Rosas. El seu projecte per definir
els elements gràfics i visuals que ordenen els espais i que guiaran
els visitants i usuaris per l’e difici va guanyar un concurs públic
restringit a professionals.
El resultat havia de donar solució a tot un seguir de diferents
elements de comunicació de la identitat visual de l’e difici: des de la
senyalística fins a la papereria, cartells, catàlegs i elements de
merchandising, entre d’altres. La proposta d’Atlas es basteix a partir
d’una estilitzada línia diagonal, un element gràfic de gran simplicitat
i senzillesa que articula els diferents elements de la identitat tant del
Disseny Hub Barcelona com del museu del Disseny. Una línia
diagonal omnipresent en tots els aspectes de la identitat i la imatge
i que s’inspira físicament en la ubicació geogràfica de l’e difici.
Diseny Hub Barcelona es troba a la plaça de les Glòries, un punt
d’intersecció de tres artèries principals de la ciutat. L’avinguda
Diagonal, L’avinguda Meridiana i la Gran Via de les Corts Catalanes.
El Disseny Hub Barcelona és el punt de connexió de diferents
operadors, BCD, FAD i el Museu del Disseny, i la línia diagonal
plantejada per l’e quip d’Atlas és l’e lement gràfic de connexió de tot
aquest conjunt d’actors diversos que conflueixen en un mateix
espai.
L’expressió gràfica escollida és a més a més respectuosa amb
les diferents identitats visuals dels operadors i les associacions
existents, per la qual cosa també resulta molt fàcilment adaptable i
integradora respecte a l’e ntorn dinàmic i canviant en què haurà de
conviure. A més han plantejat també l'interiorisme del Centre de
Documentaciò, tallers didàctis i vestibuls d'accès.

Un espai operatiu, en treball i progrés continu
El Disseny Hub Barcelona ha desenvolupat, en paral·lel a tot el
procés d’adequació dels espais de treball i de la definició definitiva
dels models de gestió conjunta, un gran nombre d’activitats que
responen a la modulació d’aquesta nova experiència de governança
conjunta. Només al llarg de l'any 2014 s'han desenvolupat 128
esdeveniments (xifra provisional a principis de desembre i pendent
del tancament de l'exercici)
En consonància amb les línies de treball establertes han tingut
lloc esdeveniments de relleu internacional que responen a diferents
objectius. Al llarg del 2013 i 2014 s’han organitzat un gran nombre
d’activitats de les quals en destaquem aqui algunes de les mes
rellevants. En la línia de millorar la divulgació i la promoció del
disseny a nivell global i la difusió del mateix entre el gran públic
s’o rienten les convocatòries de grans esdeveniments amb ressò
internacional com la Barcelona Design Week, El Fadfest o el FAB10
com a grans esdeveniments oberts als ciutadans de Barcelona però
també amb projecció a escala global.
Vinculats a l’o bjectiu del suport a la innovació i la competitivitat
el Disseny Hub Barcelona ha acollit el OFFF festival de creació
contemporània, el Barcelona BITS o al LAB. En relació a les accions
orientades al suport empresarial i dels professionals del sector
cadascun d’aquets esdeveniments com la Barcelona Desing Week o
LABS comptaven amb tallers i punts de trobada amb professionals
de prestigi dels àmbits del disseny i les noves tecnologies.
Pel que fa al suport a l’e mprenedoria i el talent emergent, una
altre dels objectius estratègics a desenvolupar des del Disseny Hub
Barcelona, destaquen les cites anuals del Mercat d'Idees Disseny
(MID) o el Design Services Market, iniciatives impulsades per BCD. I
finalment com una de les activitats que mostra la capacitat de
lideratge d’aquest espai per atreure activitat tenim la cessió de
l’e spai del Disseny Hub Barcelona com a escenari privilegiat per a la
presentació de productes i serveis. Al llarg del 2014 Daimler i Nike
han escollit aquest escenari singular de la ciutat per presentar al
món els seus productes més novedosos.

Eix cronòlògic: de la gestació de l'espai a les
principals activitats desenvolupades.
La dinàmica de treball inside/outside
2001
Concurs Internacional d'Idees pel nou Museu de les Arts Decoratives
El projecte de MBM arquitectes guanya el concurs

2009
Inici de les obres de construcció

2011
La Direcció d'Innovació assumeix l'impuls del projecte

2012

Acaben les obres de construcció
BAAS arquitectura decora els espais de treball de l'e difici

080 Barcelona Fashion
(hivern/estiu) II Fadfest

2013

Acord marc entre Ajuntament i operadors. FAD i BCD
s'instal·len al Disseny Hub Barcelona
Nou web del Disseny Hub Barcelona i difusió a xarxes
socials

VIII Barcelona Design Week
BDW: Ecodesign Day
The Crafroom
Inauguració de la Biblioteca del Clot-Josep Benet
Festival OFFF de creació
contemporània
Atlasby Design guanya els concursos per decorar el
BDW: Leading Businesses towards
Centre de Documentació, tallers didàctics, vestíbuls i
2050 Congress
accessos a l'auditori i crear la identitat visual
XXXVIII Premis FAD
Indústries Figures assumeix l'interiorisme de
Exposicions Materialism European Tour/
l'auditori
The Swap Show / Close Talent / Dutch Bike
Presentació del Programa Marca
2014
Barcelona
Nike presenta el seu producte estrella a BCN
Obre el nou Centre de Documentació del
Museu
Festival OFFF de creació contemporània
Inaugurat el Materfad, centre de materials
Barcelona Design Festival. IX Barcelona
de BCN
Design Week
Aprovat el Pla Director del Disseny Hub
MID Mercat d'Idees del Disseny. Fòrum
Barcelona
d'inversió del MID
El grafisme lluminós BruumRuum! rep el
premi Gran Laus de disseny gràfic
BDW: Conferència L’Emprenedoria Creativa
segons Ron Arad
Concreció del projecte i discurs
XLIII edició Premis Laus
museogràfic del Museu del Disseny
Exposició de maquetes dels projectes de reforma
de Glòries
Atlasby Design aplica la nova
BDW: Ecodesign Day
identitat visual de l'e difici i completa
IV Fad Fest. Exposició El millor Disseny de l'any
la decoració dels interiors
BDW: Fòrum d’Inversió del MID Mercat d’Idees
Inauguració
Exposicions temporals. Out of the Box / De la Ideea al
del Museu del Disseny
negoci
Jornada 'RIS3CAT i el rol del disseny en l’e stratègia
competitiva de Catalunya'
Fira Design Services Market
Daimler presenta el nou Smart a Barcelona

2015

Premsa, comunicació i atenció a mitjans
Imatge i Comunicació
Disseny Hub Barcelona
Institut de Cultura
Margarita Cabrero
Tel. (34) 932 566 700
mcabrero@dissenyhubbarcelona.cat

Com arribar al Disseny Hub Barcelona

El Disseny Hub Barcelona es troba a la plaça de les
Glòries Catalanes, al districte de Sant Martí
Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38
08018, Barcelona
Metro: Glòries (Línia 1) i El Clot (Línia 2)
TRAM: Línies T4, T5 i T6
Bus: Línies H12, 7, 92, 192 i 60

