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L’any 2020 sempre serà recordat com l’any de la pandèmia de la covid-19. Des
de principis d’any, i en concret a Barcelona des del mes de març, l’impacte
de l’arribada d’un virus amb un comportament desconegut va portar una
situació insòlita de confinament que va trasbalsar la vida quotidiana de la
societat tot alterant-ne alguns aspectes clau.
Sens dubte, la salut ciutadana i tot el que se’n deriva va ser el terreny
més greument afectat a causa del desconeixement de la malaltia i les seves
conseqüències. Enfront d’aquesta realitat, un veritable estat d’emergència,
calia ser diligents per enfrontar i mirar de dominar la situació. Va ser aquí
quan el disseny va entrar en acció.
Des de diferents òptiques, un gran nombre de dissenyadors van decidir
enfrontar-se a diverses mancances, en aquell moment molt punyents, des
de les tan necessàries mascaretes fins a instruments tecnològics per als
hospitals, i tants altres objectes o sistemes que permetessin incrementar
l’atenció al nombre creixent de persones afectades diàriament per la covid-19
i, alhora, evitar-ne el contagi i divulgar-ne les mesures de prevenció. El
resultat van ser una sèrie de dissenys que en els moments més greus
de la pandèmia van servir per alleugerir la manca de materials, tant per
autoprotegir-nos —les esmentades mascaretes— com per atendre els
malalts hospitalitzats —els respiradors—, o bé com a informació de tot allò
que els ciutadans havíem de saber i com havíem d’actuar —les campanyes
gràfiques.
El Museu del Disseny fa anys que ha fixat la seva atenció en el rol del
disseny com a eina transformadora de la societat. Des de la inauguració el
desembre del 2014, diverses exposicions i activitats se n’han fet ressò, de
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la mateixa manera que en les nostres col·leccions s’hi conserven objectes
dissenyats per respondre a les necessitats que la societat reclama en pro
del benestar comunitari.
Per això, en el moment més greu de la pandèmia, el Museu també
va estar alerta i vam decidir d’incorporar a les nostres col·leccions el
disseny d’emergència contra la covid-19. Unes solucions impensables fins
aleshores, que contribuïen a reafirmar l’esmentat paper del disseny i la
seva responsabilitat en moments extrems com els que vam viure del març
al maig del 2020 i més enllà.
Entenent la gravetat del moment i la utilitat d’aquest disseny d’emergència,
calia contactar amb tots aquells equips de dissenyadors i molts altres
professionals que van aplegar esforços en nombrosos projectes, per poder
reunir les solucions que, a més de millorar la greu situació generada per
la pandèmia, són la prova de la importància del disseny i el seu paper al
servei de la comunitat. Teresa Bastardes, cap de col·leccions del museu,

«Tant de bo les noves
generacions de
dissenyadors puguin
contribuir a construir
alternatives possibles.
I tots plegats sapiguem
aprofitar l’oportunitat
generada per la
pandèmia, ja que ens
ofereix la possibilitat
de reflexionar sobre la
realitat que ens envolta
i sobre com el disseny
pot contribuir a fer-la
més sostenible»

i Rossend Casanova, conservador de la
col·lecció de disseny de producte, han estat
els responsables de la cerca i, alhora, els
comissaris de l’exposició «Emergència!
Dissenys contra la COVID-19», que presenta al
públic aquesta nova col·lecció, la catalogació
de la qual s’inclou en la segona part d’aquesta
publicació.
Per això la cinquena edició de les jornades
«Disseny per viure», nascudes arran de la
primera exposició temporal homònima, que
va tenir lloc el febrer del 2015, poc després
de la inauguració del Museu del Disseny,
porta per títol «Dissenyant futurs en temps
d’emergència», on s’han presentat alguns
dels projectes reunits pel Museu.
Comissariades per Òscar Guayabero,
que ja va ser el comissari de l’esmentada
primera exposició, i amb qui hem treballat
conjuntament en aquesta línia des d’aleshores,
proposen una reflexió sobre els possibles
futurs del disseny en l’escenari post covid-19,
comptant amb la participació d’una sèrie
d’experts que han tractat sobre com en el
futur immediat el disseny pot i ha d’apostar
pel bé comú.
Tant de bo les noves generacions de
dissenyadors puguin contribuir a construir
alternatives possibles. I tant de bo tots plegats
sapiguem aprofitar l’oportunitat generada per
la pandèmia, ja que —com totes les crisis—
ens ofereix la possibilitat de reflexionar sobre
la realitat que ens envolta i sobre com el
disseny pot contribuir a fer-la més sostenible
en tots els sentits.
Finalment, abans de cloure aquestes
ratlles, només em resta aprofitar l’ocasió per
felicitar i agrair novament als dissenyadors,
societats i empreses les donacions d’objectes
i projectes, els quals avui ja formen part del
patrimoni de la ciutat i són testimoni de
les aportacions del disseny també en cas
d’emergència.
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Sovint ens pregunten pel futur del disseny. Devem ser una de les professions que
més es pregunta per la seva mateixa existència. Si he de ser sincer, ho desconec;
però, a més, m’importa ben poc. Parafrasejant Bruce Mau, diria que no m’interessa
parlar del futur del disseny, sinó del disseny del futur.
M’explico: m’interessa el futur de la humanitat, del planeta, de les ciutats, del
transport, dels aliments. M’interessa, i molt, el futur de la sanitat, l’educació, la cultura,
el benestar, l’equitat i la justícia social. En tots aquests aspectes, el disseny pot tenir
un paper rellevant. És llavors quan el disseny tindrà futur. Perquè la innovació social
hi és, ja està passant. Hi ha cooperatives de consum, economies col·laboratives,
estructures de cocriança més enllà de la família, col·lectius prodiversitat que
inclouen diversitat de gènere, de cultura, de capacitats funcionals, com una única
diversitat. Hi ha grups d’afinitat, entorn del programari lliure, la llibertat d’informació
i la transparència dels algoritmes. Es creen, cada dia, iniciatives d’habitatge
compartit al voltant dels espais comuns, d’horts urbans autosuficients. Ja hi ha
formes de generar energia de manera distributiva i no centralitzada, com també
de generar objectes, a través de Fab Labs de codi obert. Tot això ja està passant,
i es fa al marge del fet que el disseny s’impliqui o no. El disseny serà una eina de
canvi o no serà.
Com argumenta Ezio Manzini en el seu llibre Quan tots dissenyen, les innovacions
socials tindran major impacte en la mesura que el disseny expert —el que compta
amb l’experiència i metodologia— col·labori amb el disseny difús —el que neix de
l’experiència directa per persones no dissenyadores. Per això, el dissenyador expert
ha de sortir a observar el seu entorn, a buscar la col·laboració de les persones que
practiquen el disseny difús i, amb els coneixements compartits, crear iniciatives
destinades a una innovació o una millora de l’actual estat de les coses.
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Alguns diran que això és massa utòpic,
massa improbable, per dedicar-hi esforç.
Els únics futurs possibles són aquells
que algú ha imaginat abans. Quan Jules
Verne ficcionava el futur, estava, d’alguna
manera, ajudant que es produís. Quan
dissenyadors, arquitectes, enginyers i
programadors imaginen nous conceptes
de vida, col·laboren a fer que algun dia
potser existeixin, malgrat que en aquell
moment no siguin probables.
Crec que només una visió prospectiva
ens obre una finestra al futur, més ben
dit, als futurs. Futurs possibles, futurs
plausibles, futurs probables i, fins i tot, futurs
improbables; en tot cas, futurs imaginats.
Perquè del futur no en tenim respostes,
però si moltes preguntes. Preguntant podem fer que el que és desitjable sembli
més possible. Un cop imaginat, com deia, aquell futur improbable es fa més factible.
Poden semblar idees abstractes, però és justament l’abstracció la matèria amb la
qual es construeix el futur imaginat, és a dir, els futurs.
Les cinquenes jornades «Disseny per viure» esdevenen aquest any una
activitat paral·lela de l’exposició «Emergència!», i tenen com a objectiu visualitzar
estratègies, maneres i recursos de com des del disseny podem fer que el futur
probable —aquell que sembla més factible que esdevingui— s’assembli el màxim
possible al futur desitjable —aquell que aposta pel bé comú. Per això, a partir de
ponències i taules rodones, hem d’entendre què és el disseny-ficció i el disseny
especulatiu. I fent prospecció de futur, fins i tot sense que hagi de ser factible
avui, estem construint possibilitats d’altres futurs als quals semblem abocar-nos
sense remei.
Al mateix temps hem vist, des d’una situació d’emergència com ha estat la
pandèmia de la covid-19, el disseny per intentar oferir petites solucions per pal·liar
part dels efectes que la malaltia té sobre la societat, o bé mirar d’establir sistemes

«Els únics futurs
possibles són
aquells que algú
ha imaginat abans.
Quan dissenyadors,
arquitectes, enginyers i
programadors imaginen
nous conceptes de
vida, col·laboren a
fer que algun dia
potser existeixin»

per evitar el contagi. Molts estudis i
professionals han treballat en condicions de
confinament per al bé comú. És un exemple
magnífic de com, en col·laboració amb
experts d’altres camps i amb els mateixos
usuaris, en el procés de disseny podem
trobar solucions «per al món real», que
diria Victor Papanek.
Si hagués de resumir el que han donat
de si les dues sessions de les jornades
«Disseny per viure», de les quals a
continuació podreu llegir cròniques i
ponències, ho faria a partir de tres idees:
— El disseny per si mateix no canviarà
res, però pot formar part del canvi si és
capaç de col·laborar en iniciatives que,
encara que sigui a petita escala, ja
produeixen aquest canvi. El disseny pot
aportar molt si deixa d’intentar ser un simple valor afegit per aportar metodologia
i rigor a la innovació social.
— Les estratègies col·laboratives dibuixen un nou escenari on compartir
coneixement és infinitament més eficaç que les polítiques de protecció i competència.
L’emergència ens ha mostrat com la intel·ligència col·lectiva i les eines col·laboratives
són un dels camins més funcionals per trobar respostes als reptes que tenim al
davant.
— Després de la covid-19, res tornarà a ser com abans, i la nostàlgia d’un
passat que ja formava part del problema no ens portarà a cap altre lloc d’on ja
som ara. Encara no tenim clar quin serà aquest nou escenari; però, si volem que
el disseny segueixi tenint sentit, hem de fer que sigui una eina social que treballi
per al bé comú.
El que passarà no ho sabem, però potser imaginant, durant aquestes jornades,
un futur del disseny desitjable —més com a agent social que com a argument de
venda— hem ajudat, d’alguna manera, que un dia sigui una realitat.
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«El futur no es pot dissenyar»

emergència

PER BERTA REVENTÓS DE FOLCHSTUDIO

Elisabet Roselló (Barcelona, 1989) és
fundadora de Postfuturear, una agència
d’investigació, consultoria i disseny
d’estratègia basada en els Estudis de
Futurs, una disciplina que estudia i analitza
els canvis en curs a nivell local i global, els
projecta i ajuda a anticipar escenaris, sempre
considerant un alt grau d’incertesa.
Llicenciada en Història per la Universitat
de Barcelona, ha treballat per lliure com a
investigadora i gestora de projectes culturals,
analista de tendències i project manager per
a diverses agències i consultories. Avui es
dedica a temps complet a la seva agència,
i és Fellow del Centre for Postnormal Policy
and Futures Studies (CPPFS).
Roselló va participar a les darreres jornades
«Disseny per viure: dissenyant futurs en
temps d’emergència» que el Museu del
Disseny va organitzar amb l’objectiu de
visualitzar estratègies amb què el disseny
pot contribuir a fer que el futur probable
s’assembli el màxim possible al futur
desitjable: aquell que aposta pel bé comú.
Comissariades per Óscar Guayabero, les
jornades d’enguany han estat pensades com a activitat paral·lela a l’exposició
«Emergència! Dissenys contra la COVID-19», que podreu veure al Museu fins
al 10 de gener.
En un escenari d’incertesa generalitzada com l’actual, i a punt de començar un
nou any, decidim conversar amb Elisabet Roselló per tal que ens doni la seva
visió sobre el moment en què ens trobem, sobre com de pendents o preocupats
hem d’estar pel futur, i sobre quin paper hi juguem nosaltres en una realitat que,
insisteix, encara no està escrita.

S’acaba el 2020. Any distòpic, any
de pandèmia, un fet global que no
havíem viscut mai. Quin creus que
és l’aprenentatge col·lectiu més
important que ens podem endur
aquest any? Depèn del grup social al
qual pertanyis, però jo diria que la gestió
de la incertesa és un gran aprenentatge
aquest any. Incertesa entesa com a
manca de certeses, i la gestió de les
sensacions que se’n deriven (angoixa,
inquietud). En conseqüència, hem
parlat més que mai de salut emocional,
i hem trencat el mite que l’ésser humà
controla la natura, perquè un virus
microscòpic ha tingut la capacitat de
sacsejar la nostra vida de dalt a baix:
l’economia, com socialitzem, les nostres
expectatives, com vivim el nostre dia
a dia… hem vist que l’ésser humà no
està al centre i no és l’única entitat del
planeta.
Creus que aquest aprenentatge
és estès i sòlid? En el fons, no hem
fet creu i ratlla. Potser hem pres més
consciència del temps que gastem
treballant, o hem passat a considerar
essencials elements com la renda
universal i la conciliació laboral... però
no, no crec que aquest aprenentatge
estigui àmpliament estès. Els canvis
de paradigma són processos molt
lents: estem parlant de milers i milions
de persones i les seves experiències
vitals. Els esdeveniments d’aquest any
han sigut catalitzadors d’un debat, però
res més.
Creus que és exagerat posar la
pandèmia al centre? Des del març
estan passant moltes coses al
món i sembla que sempre parlem

de la mateixa. El que s’ha posat al
centre, finalment, no és la pandèmia
sinó l’economia. Cada país ho ha fet a la
seva manera, però ha estat així. Vivim,
encara, en una societat economicodeterminista. Tot és un mercat, i ens
costa molt imaginar alternatives. Com
que, a més, pensem a curt termini,
la prioritat ara és frenar l’efecte de la
COVID, i altres problemes, que són
també molt gruixuts però que no ens
afecten ara mateix —com el canvi
climàtic— s’han aparcat. En aquest
sentit, recomano molt llegir El realisme
capitalista, de Mark Fisher.
Parles amb certa lleugeresa de tot
plegat. Intento escoltar i inspirar-me
amb les persones que es dediquen a
la divulgació científica, que ens estan
intentant explicar tot això de la manera
menys dramàtica possible. Penso que
ens falta un bon diagnòstic del que
realment està passant. Potser no cal
que les decisions es prenguin tan ràpid
si el que volem és endreçar aquesta
situació.
En articles i conferències sostens
que la idea del progrés és un mite.
Ens ho pots explicar? La concepció
clàssica del progrés, que és la que
aprenem a l’escola, està lligada amb
la idea que l’única manera possible
d’evolució és anar cap a millor. El relat
històric consisteix a agafar exemples
del passat —d’alimentació, de salut, de
tecnologia, de seguretat— i compararlos amb el present. Així, clar que tot
millora! Si comparem l’esperança de
vida del Neolític amb l’actual, és evident
que hem millorat. Però això és una
fal·làcia: si considerem altres aspectes
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Quan dius «el futur no existeix», pot
sonar molt pessimista. No ho és. El
futur no existeix simplement perquè no
ha succeït. I en l’univers no hi ha cap
mena d’indici que ens indiqui que els
propers anys estan predefinits. Sempre
hi ha incerteses, no es pot saber ni
calcular tot: encara que tinguis els
millors matemàtics i les millors eines de
càlcul, sempre hi ha un grau d’incertesa.
El matemàtic Nassim Nicholas Taleb
va concebre la idea dels «cignes
negres», entesos com esdeveniments
totalment impossibles de predir, que
no tenen cap mena de sentit en base
a les evidències que tenim, però que,
una vegada ocorren, tenen un impacte
molt profund en la societat. Els «cignes
negres» que han succeït al llarg de la
història ens demostren que no podem
conèixer això que anomenem «futur», i
que res està marcat ni pautat. Descobrir
això és alliberador, perquè t’adones que
nosaltres podem prendre decisions,
que podem construir realitats.
Creus que la base cultural
judeocristiana del Nord global
ens porta a un mindset col·lectiu
segons el qual assumim que les

coses estan escrites, malgrat no
siguem creients a nivell individual?
Sí, força. Sovint el relat dins d’un entorn
com és el tecnològic fa asseveracions
com «el futur serà la Intel·ligència
Artificial» o «la Intel·ligència Artificial
superarà la intel·ligència humana»,
i coses d’aquest estil, bàsicament
predint esdeveniments que no sabem
si passaran. Com a contrast, hi ha
un moviment cultural que es diu
Afrofuturisme, que parteix sobretot
de la música i la literatura, i que s’està
vinculant amb moviments polítics, que
busca la definició de futur segons els
coneixements de diferents cultures
africanes, que tenen percepcions molt
diverses sobre el que és el temps:
de maneres no lineals, per exemple.
Dos exemples representatius són el
músic de jazz Sun Ra i els llibres de
Ytasha Womack.
I com sorgeix allò a què et dediques
tu, els Estudis de Futurs? Els Estudis
de Futurs es funden com a disciplina
durant la dècada dels 50 del segle
passat, entre els Estats Units i les
dues Frances, o sigui purament al món
occidental. Parteixen del forecasting
(previsions) que es feia per la Guerra
Freda, són uns estudis basats en la
teoria de jocs, per poder anticipar
«l’enemic». Arran d’això sorgeix la
consultoria d’empresa, en la qual la
petrolera Shell va invertir molts diners.
Bàsicament s’arriba al consens que
predir com s’havia fet fins aleshores
no és útil, perquè es situa un escenari
ple de contradiccions que sovint acaba
no succeint. Sorgeix, doncs, una
manera diferent de relacionar-se amb

el canvi, i d’entendre que vivim en un
sistema cada vegada més complex,
per predir escenaris però des de la
incertesa. A nivell acadèmic, hi ha
grups d’investigació en Estudis de
Futurs a Finlàndia, a Estats Units i a
Àsia (Singapur, Xina, Emirats Àrabs...).
Com a historiadora i estant en
contacte constantment amb
escenaris de futur, defenses la idea
que «la història es repeteix»? No del
tot, de fet no estic gaire a favor de dir
això. Si bé és cert que podem observar
patrons col·lectius que es poden
desenvolupar en situacions similars,
les causes mai són les mateixes.
Per exemple, quan han sorgit els
moviments contra el racisme que
Trump ha fomentat als Estats Units,
moltes persones s’han pronunciat dient
que això és un mirall de la història que
va passar fa més de mig segle. Això no
és cert, perquè les causes que estan
alimentant aquest racisme i aquest
feixisme són factors econòmics,
socials i psicològics molt diferents als
d’aquella època. Cada moment i cada
lloc té les seves característiques: el
reaccionarisme dels Estats Units no
és el mateix que el d’Espanya o que
el de Polònia. Cal fer una mirada i un
estudi a nivell sistèmic, perquè tots
aquests són fenòmens complexos,
més lligats amb les diferències
socioeconòmiques entre persones
(que continuen ampliant-se), i amb el
model econòmic que tenim.
El capitalisme. Sembla que tot
torna sempre a la mateixa causa.
De moment, això no sembla que

hagi de canviar, no? És un sistema
estructural, està molt arrelat i el trobem
a tot arreu, en tot el nostre dia a dia. A
nivell cultural, és com el masclisme,
està en la nostra ment, tenim integrats i
practiquem «microcapitalismes» a diari.
Aquest tipus de transformació, per tant,
també ha de ser cultural, començant per
canviar pràctiques diàries i consumir
menys. El model econòmic global
no pot canviar de la nit al dia… però
sí, en algun moment desapareixerà.
La pregunta és: cap a on? Aquí és
on nosaltres tenim alguna cosa a dir.
Aquest any Àmsterdam ha decidit
imposar el model de l’economia circular,
per exemple. Hi ha cada vegada més
consciència, i les generacions que
anem dels trenta-i-pocs anys cap avall
cada vegada tenim més clar que això
del capitalisme és absurd. Però un canvi
de sistema és una cosa complexa: ens
hem de posar mans a l’obra.
Sabem que no tens una bola de
cristall, però ara que tanquem l’any
i que tot és tan incert… ens pots
donar alguna certesa pel 2021? La
vacuna està a tocar, però amb la vacuna
no s’acaba tot. El problema vindrà quan
se n’hagin de produir grans quantitats en
poc temps, perquè això té un cost molt
alt. Al 2021 veurem només una part de
la població vacunada, seguirem anant
amb mascareta i guardant distàncies, la
vida s’haurà de seguir fent amb cura, i a
nivell cultural apareixeran nous rituals. A
banda d’això, el canvi climàtic continua
evolucionant, i a la Xina ha començat el
nou pla quinquennal, un pas més cap
a la seva consolidació com a primera
potència mundial.
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com l’organització social, o com ens
modelem políticament i cultural, o la
manera com hem treballat i gaudit del
temps lliure, podem veure que hem
pogut estar més «desenvolupats»
en moments del passat. En general,
assumim que el moment present és el
destí final de tota possible evolució, i hi
ha una fixació per estudiar la història
com si estiguéssim en un procés
d’exponencialitat.
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El disseny com a
porta cap al futur
AURA ORTEGA

La pandèmia de la covid-19 ha posat de manifest la importància de la feina dels
dissenyadors, que des de bon principi van proposar tota mena de solucions, com
les primeres mascaretes o els respiradors. El Museu del Disseny, atent a aquesta
feina, ha organitzat l’exposició «Emergència! Dissenys contra la COVID-19»
per visualitzar les estratègies i els recursos del disseny durant aquests temps
d’incertesa i mostrar com el disseny pot contribuir a fer que el futur s’assembli
el màxim possible al temps que desitgem.
Sobre aquests temes i més es va parlar a les cinquenes jornades de «Disseny
per viure», comissariades per Òscar Guayabero i emeses la setmana passada
des del canal de YouTube del Museu. Pel que fa a la primera xerrada, va comptar
amb una ponència, la presentació d’un estudi i, finalment, una taula rodona
d’experts en disseny. Elisabet Roselló, fundadora de Postfuturear i consultora
en estratègia i prospectiva va dur a terme la ponència «Futurs, Emergència,
Agència i Dissenys» en què va explicar la importància d’establir plans de xoc i
relacionar-nos de manera més coherent amb el futur en temps d’emergència.
Segons ella, la pandemia ha provocat un canvi en la nostra percepció de
com funciona el món, ja que ens hem adonat que «moltes coses que havíem
percebut que havien d’haver estat el present, no han passat necessàriament».
De fet, aquest és el resultat últim de l’època d’emergència en la qual vivim i que
ja fa anys que s’investiga des dels estudis de futur. Una època marcada pels
canvis continus, dels quals en destaca el canvi climàtic i ara la pandèmia.
Fa 10 anys el disseny i els Estudis de Futur van començar a fusionar-se en
nous camps d’estudis, com els Design Futures, que pretenien pensar o dissenyar
el futur. El futur es pot entendre des del disseny especulatiu com una construcció
social, fet que significa que imaginem el futur en funció del present que tenim.
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El Museu del Disseny de Barcelona
va celebrar les cinquenes jornades
de «Disseny per viure», centrades
al voltant dels estudis de futur i del
disseny en temps d’emergència.

21

20

Així s’han d’entendre els tòpics i les imatges de futur que encara s’usen avui
en dia i que fa un segle que es van idear: els robots, la colonització especial o
les smart cities.
Aquestes narratives ens ajuden a pensar i definir el futur, però no ho són
tot. Sovint, aquesta temporalitat s’ha concebut com un punt predefinit al qual
s’ha d’arribar. D’aquí han sortit idees com la de progrés o evolució. Recentment,
però, s’ha plantejat la necessitat de concebre el més enllà temporal de manera
més amplia. «El futur és impossible de predir perquè el món és molt complex»
i per tant cal treballar-hi tot analitzant un horitzó de possibilitats i probabilitats.
Elisabet Roselló va finalitzar la ponència amb una pregunta oberta: què vol
dir dissenyar futur? La mirada transdisciplinària del disseny i les seves eines
abundants poden ajudar a resoldre aquesta incògnita, però cal tenir sempre en
compte que és impossible controlar absolutament el que passarà. Sempre hi
haurà incerteses i per això cal interpretar el futur de manera estratègica i des de
diferents perspectives i mètodes complementaris.
A continuació, Oscar Guayabero va presentar L’estudi «El disseny, de medi a
mediadior», impulsat per ESDESIGN, l’Escola Superior de Disseny de Barcelona.
L’estudi pretenia analitzar aspectes entorn del disseny com el seu paper en la
societat actual i, especialment, els seus possibles usos en la societat futura.
Aquesta disciplina ha de treballar per tal d’aconseguir el temps més desitjable
d’entre els possibles i, de fet, ja hi ha col·lectius que s’esforcen per això. Segons
Guayabero, aquests són els que fan innovació social des de tota mena d’àmbits,
intentant dissenyar nous escenaris més desitjables que l’actual.
La pandèmia ha accelerat molts processos que ja eren presents en el món i
que ara s’han fet evidents. Per exemple, tradicionalment, en l’àmbit del consum,
els productes s’elaboren pensant en un consumidor universal que a la pràctica
només representa una minoria de la població mundial. Ara, en canvi, veiem
com aquest paradigma canvia lentament per tornar-se més inclusiu. Com pot el
disseny contribuir a això? Fins ara, no havia prestat l’atenció deguda a aquests
nous escenaris; ara, en canvi, es fa necessari que contribueixi a pensar noves
estratègies per tal d’impulsar aquests moviments o projectes emergents.
La conclusió de l’estudi és que «un altre disseny és possible perquè un
altre món és imprescindible». Es tracta d’un fet que ja era evident abans de
la pandèmia de la covid-19 i que ara s’ha fet encara més notable. Cal un altre
model de món, perquè l’actual ens ha portat fins a aquest present poc desitjable

Elisabet Rosselló, fundadora
de Postfuturear, al Museu
del Disseny | Foto: Museu
del Disseny

i el disseny pot servir com a eina
per pensar-lo.
El primer acte d’aquestes
jornades de «Disseny per viure»
va cloure amb una taula rodona
amb els experts implicats en
l’estudi: Mireia Gonzalez, directora
del Programa en direcció i creació
de marques de moda, Esther Rico,
dissenyadora i economista, i Bernat Sanromà, director creatiu i consultor
estratègic de marques. La crisi del covid-19 ha posat de manifest els problemes
de l’economia capitalista i ha accelerat fenòmens que demostren que l’antic
paradigma està obsolet i que, de fet, ja feia temps que ho estava. De la mateixa
manera, també ha accelerat l’ull crític del consumidor, a qui ja no satisfà el
sistema econòmic mantingut fins ara. Resulta evident, doncs, que cal transformar
el paradigma de producció i consum per adaptar-lo a les noves necessitats.
En aquest sentit, cal recordar que ja hi havia grups socials que treballaven
per transformar l’economia des d’avall. Les noves generacions ja fa temps
que demanen que les marques siguin més sostenibles, feministes i inclusives
i això no ha fet més que accelerar-se durant la pandèmia. Les marques
són actors socials i, per tant, el seu creixement ha d’estar vinculat al de la
societat, però, no obstant això, sembla que els costa reaccionar i adaptar-se a
les noves necessitats.
El que està clar, però, és que després de la crisi de la covid-19, la producció
s’ha de reactivar i no ho pot fer cometent els mateixos errors que ens han portat
fins aquí. «Ens trobem en una societat en trànsit», tensada per una banda pel
sistema econòmic tradicional, que intenta mantenir mentre pugui els seus
models, i el sistema alternatiu que a poc a poc va sorgint en petits cercles per
transformar l’economia. És una crisi econòmica, per tant, que comporta també
una crisi i una transformació de valors.
El canvi és imminent, però com es pot redirigir el futur probable cap a un futur
desitjable? El disseny pot ser una de les claus per aconseguir-ho, però cal que
s’impliqui en forma de connector i altaveu de les noves necessitats de la societat;
ha de passar de ser un simple mitjà per a la producció a ser un mediador entre
les empreses i la societat per tal d’obrir portes i debats al canvi que des de fa
uns anys germina en els joves.

emergència

emergència

«Un altre disseny és possible perquè
un altre món és imprescindible»
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Port 0. Ficcions
instituents per a
una recerca en
disseny posthumà
ANDREU BELSUNCES, DAVID H. FALAGÁN

Tecnociència, modernitat, hegemonia i futur
La raó porta implícita una sèrie d’eixos que classifiquen i tracten de comprendre
el món que ens envolta, però alhora també el produeixen. Les ciutats, el
motor de combustió i la sisena extinció massiva són byproducts d’aquesta
raó, de la mateixa manera que ho són les democràcies contemporànies i
l’augment de l’esperança de vida. Cada un d’aquests fenòmens (ciutats,
democràcia, extinció, salut) apareixen i es desenvolupen en estreta relació
amb la ciència i la tècnica, i incorporen i reprodueixen idees de progrés,
bellesa, benestar i inclusió. També assenyalen el que mereix ser considerat
i el que no, i per això arrelen en una sèrie de punts difusos al passat, es
despleguen en el present i es projecten cap a diversos futurs de formes
que sovint passen desapercebudes.
Per entendre millor el vincle entre normes implícites, la construcció
d’allò real (allò que és) i de l’esdevenir (allò que serà), és útil la idea
d’imaginaris sociotècnics. Treballat per les sociòlogues Sheila Jasanoff i
Sang Hyun Kim, aquest concepte es refereix a visions de futur desitjables
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«Les ciutats, la democràcia,
l’extinció o lasalut apareixen i es
desenvolupen en estreta relació amb
la ciència i la tècnica, i incorporen
i reprodueixen idees de progrés,
bellesa, benestar i inclusió»
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(o de resistència contra allò indesitjable) mantingudes col·lectivament,
estabilitzades institucionalment i performades públicament, que són animades
per comprensions compartides sobre formes de vida i ordres socials que
poden aconseguir-se i sostenir-se a través d’avanços en ciència i tecnologia.
Imbricades amb determinades idees de ciutat, democràcia, salut i mort,
entre moltes altres, aquestes visions prioritzen determinats futurs per
sobre d’altres. Estats, grans corporacions, el sector financer, centres de
recerca, aparells de màrqueting, think-tanks, moviments socials i pràctiques
d’autogestió, lluiten perquè els seus programes es facin realitat, fent del
futur un espai de lluita política.
Aquest gest de mirar frontalment es relaciona amb la idea d’expectativa,
de mirar cap endavant (del llatí, exspectatio, l’anticipació; exspectare, mirar
cap a fora), una acció simbòlica quotidiana en individus i societats, que, per
exemple, dinamitza el sistema capitalista. Qualsevol inversió està excitada per
l’expectativa i relacionada a l’especulació, entesa en la seva doble accepció
d’una suposició o teoria més o menys fonamentada, i alhora una operació
comercial de compra d’un actiu a baix preu i que es manté sense produir a
l’espera que aquest pugi de preu per vendre’l i així treure’n benefici. Tant en
l’expectativa com en l’especulació opera un buit predictiu (quant guanyaré i
en funció de què) que no pot ser esgotat mitjançant el càlcul estadístic. És
aquí, on la raó moderna no arriba, on la ficció funciona com un estructurador
en el procés de presa de decisió i de mobilització de recursos. D’aquesta
manera, la ficció (generalment considerada com una taxonomia informacional),
es converteix en una cosa que fa coses, en alguna cosa que es pot veure i
(més o menys) analitzar. Des d’aquesta perspectiva, apareix com una cosa
que és afectada i que afecta el món i que forma també part constitutiva dels
imaginaris sociotècnics, ara entesos com a fenòmens semio-materials que
invoquen, discriminen i materialitzen possibles formes de coneixement, marcs
existencials, formes d’organització social, governança i distribució de recursos.
És en aquest sentit que els imaginaris i les expectatives són territoris
polítics, disputats per diferents poders. Perquè reprodueixen, estabilitzen
i modifiquen certes formes socials, facilitant o impedint l’actuació de certs
actors en detriment d’altres.

Ficcions
Al llarg de la història, la capacitat humana de narrar ha servit per donar sentit a
allò inexplicable, per imposar cert ordre moral i social, o per fomentar un sistema
d’explotació econòmica. La ficció reprodueix i estabilitza certs ordres socials o,
dit d’una altra manera, compleix una funció instituent i pot considerar-se una
tecnologia tova. Per exemple, les tecnologies digitals dissenyades a través de la
cosmovisió, ara globalitzada, de Silicon Valley, reprodueixen el mite que la majoria
dels problemes que afecten individus i col·lectius, tant a nivell psicològic, polític
o econòmic, poden ser solucionats amb algorismes i processament de dades.
Aquest mite corporatiu ve acompanyat de la creixent datificació i automatització
de tot tipus de processos amb l’objectiu d’augmentar l’eficiència i incrementar
l’acumulació de capital. La ficció, aquí, estructura un món possible i articula
pràctiques acadèmiques, científiques, corporatives que porten a una creixent
administració cibernètica de la vida. No obstant això, a les antípodes d’aquest
ús disciplinador de l’imaginari, la ficció pot també obrir portes a altres realitats
possibles radicalment diferents a les que coneixem.

La ficció com a eina de figuració
L’anàlisi d’imaginaris —desenvolupat fonamentalment des de la semàntica, tant
en l’àmbit de la lingüística com de la filosofia analítica— ha explorat eines per
comprendre els dispositius de producció de significat visual, textual i cultural. La
figuració, com a formalització referencial d’imaginaris, està present en la construcció
narrativa de ficcions especulatives. El disseny, com a acció, però també com a
professió, gaudeix d’una posició privilegiada en aquesta producció d’imaginaris,
fet que comporta una responsabilitat associada. Aquesta circumstància ha
motivat l’emergència d’una genealogia disciplinar crítica, en la qual destaca el
concepte de disseny especulatiu.
L’eina que articula l’espai en què es troben el disseny de futurs, el disseny
crític, o la teoria i pràctica especulatives és la ficció. Tan important com el seu
paper en lluita política, és el paper de la ficció com a articulador d’una figuració
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«La ficció, aquí, estructura un món
possible i articula pràctiques acadèmiques,
científiques, corporatives que porten a una
creixent administració cibernètica de la vida»
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especulativa. Des l’activitat del disseny, podem assumir la ficció com a instrument
amb el qual experimentar vides alternatives i empatitzar amb altres «jo» metafòrics,
com ha argumentat Umberto Eco.
Al seu torn, com a instrument disciplinar, el disseny incorpora la ficció mitjançant
mecanismes creatius que articulen la integració de persones, artefactes, escenaris i
mons alternatius. El mateix mecanisme de construcció d’un món alternatiu pot seguir
determinades pautes. Stuart Candy proposa un recorregut d’aproximació als futurs
experiencials, en el qual identifica quatre escales sobre les quals definir el futur: dues de
contextuals i dues d’experiencials. El tipus de futur (setting) o l’escenari que representa
aquest futur defineixen
el context. L’experiència,
per la seva banda, està
definida per una situació
determinada dins
d’aquest escenari i el
tipus d’artefactes amb
els quals interactuem.
Així, el disseny es
converteix en un acte
de ficció. Context i
experiència formen part
de la figuració.

Figura 1: Font: Port 0
(interpretació de
Experiential Futures
Ladder, de Stuart Candy)

La construcció del context pot ser orientada pel diagrama de la brúixola política
(https://www.politicalcompass.org/) en el qual s’observen ideologies econòmiques
i socials en dos eixos; o per l’anàlisi de presents alternatius, com proposa
James Auger, a través de l’anàlisi de les tecnologies emergents susceptibles
d’estabilitzar-se en el context sociotècnic. La construcció de l’experiència pot
ser sotmesa també a diferents tipus d’anàlisi, com l’observació dels riscos ètics
implícits (https://ethicalos.org/); o la classificació emocional de l’experiència
d’interacció a la qual podria enfrontar-se la persona en la situació dissenyada.
Com a objectiu, el disseny especulatiu suposa una aproximació creativa al
disseny que no pretén concebre la producció de l’espai o els objectes dins de
les convencions del mercat, sinó que aposta per creacions que mobilitzen el
debat al voltant de qüestions fonamentals que mereixen la nostra preocupació
i compromís, fonamentalment reptes ètics, polítics o mediambientals. És una
substitució del paradigma del problem-solving per mecanismes generatius més
propers al problem-finding.

Port 0
En la producció de l’esdevenir hi ha una relació crucial entre allò simbòlic i discursiu,
i entre allò material i tangible que s’accelera en cicles de retroalimentació de
canvi sociotècnic, en què s’impliquen visions —de vegades irreconciliables— de
futurs on els diferents actors participants no tenen la mateixa situació de poder,
ni a nivell de definició ni de realització.
Port 0, l’equip d’investigació de disseny crític i futurs de l’Escola Massana, va
néixer partint del reconeixement de la natura conflictiva de la idea de futur i de la
intenció d’explorar-la a través d’una atenció afirmativa. Des d’aquest espai, vam
analitzar els embolics socials i tecnològics actuals —en l’àmbit ecològic, polític
i subjectiu—, per excitar-los a través de la ficció i els mètodes especulatius del
disseny. En fer-ho, vam crear històries, objectes i sistemes interactius que ens
van ajudar a habitar diferents futurs i escanejar els seus perills i potencialitats
emancipadores.
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«El disseny incorpora la ficció
mitjançant mecanismes creatius
que articulen la integració de
persones, artefactes, escenaris
i mons alternatius»

«Port 0 fa referència a una connexió
permanentment oberta i vulnerable.
És un punt d’entrada material d’un
servidor de xarxa. El seu propòsit
no és ser utilitzat, sinó que ha estat
dissenyat per romandre buit»

Ens els diversos experiments duts a terme vam aprofitar especialment el
poder narratiu de la producció no construïda, dibuixos de sistemes inexistents
i el diàleg sense prejudicis entre disciplines. En tant que equip de recerca, Port
0 està compost per alumnes, professores i col·laboradores externes. Treballem
principalment a través del futur col·laboratiu basat en la pràctica, fusionant disseny
centrat en els humans (i no humans), disseny d’interacció, estudis socials de la
ciència i la tecnologia, Media Studies i disseny gràfic i de producte.
Port 0 fa referència a una connexió permanentment oberta i vulnerable. Un
Port 0 és un punt d’entrada material d’un servidor de xarxa, una de les moltes
infraestructures necessàries d’Internet. Ha estat dissenyat no per crear connexions
directes sinó per distribuir-les cap a altres rutes informacionals. El seu propòsit no
és ser utilitzat, sinó que ha estat dissenyat per romandre buit. És un punt cec on
els atacs a través de la xarxa busquen informació sobre el comportament i les
vulnerabilitats del sistema.

«Port 0 participa
en aquesta
experiència de
conceptualització
tecnològica, en
la que ha portat a
terme un procés
de co-creació
de figuracions
especulatives
com a recurs
metodològic»

Dissenyar una tecnologia no és només
desenvolupar un objecte, producte o servei,
sinó crear el que els estudis socials de la
ciència i la tecnologia (STS) defineixen com
una xarxa estable d’actors. L’operativitat
particular d’un artefacte connectat té a veure
amb el seu propi funcionament tècnic, però
també amb la seva capacitat per articular
una certa gamma de necessitats, que es
produeixen de manera regular. Aquesta
noció ha permès identificar com diferents
tipus d’agents humans i no humans col·laboren en l’estabilització de fenòmens
sociotècnics i experimentar amb diferents articulacions i formes d’interacció entre
ells. Tenint en compte aquesta circumstància, els passos inicials de qualsevol
disseny, i especialment el d’un sistema tecnològic, ha de considerar els actors
que constitueixen la xarxa que fa possible el propi objecte.

Espais d’experimentació: HELIOS i Post-Inertia
HELIOS:

Figura 2: Font:
Huawei (https://
support.huawei.com/
enterprise/es/doc/
EDOC1000141870/
c770df84/examplefor-setting-up-a-stackusing-service-ports)

La convergència entre el disseny de futurs, crític, especulatiu i el disseny ficció
ha estat utilitzat com a eina bàsica amb què un equip d’institucions europees
ha abordat la definició de casos d’ús per al projecte d’una futura xarxa social
anomenada HELIOS. Port 0 participa en aquesta experiència de conceptualització
tecnològica, en la que ha portat a terme un procés de co-creació de figuracions
especulatives com a recurs metodològic.
El projecte HELIOS, finançat per la UE a través del programa H2020 (http://
helios-social.eu), és una proposta de desenvolupament d’una plataforma social
descentralitzada (que utilitza protocols P2P). Proposa una alternativa a les
xarxes socials existents gràcies a que les seves connexions es donen a través

«Les troballes clau d’aquesta
recerca mostren com un conjunt
d’eines pròpies de les narratives
de ficció col·laboratives són útils
en els processos d’innovació»

POST-INERTIA:
Post-Inertia (https://port-0.net/post-inertia) va ser una escola d’estiu (semi-confinat)
online, l’objectiu del qual va ser explorar el paper del disseny especulatiu per
«l’immediatament després» —el moment actual de re-estabilització social. El
curs va constar de dos nivells simultanis, un de general centrat en el pensament
i les pràctiques especulatives, i un altre més particular, on aquests coneixements
es van aplicar, en grups més reduïts, a les àrees particulars de democratització
tecnològica, biopràctiques, cures i afectes i transició ecològica.
Port 0 va plantejar Post-Inertia en el context de la crisi de la Covid19, que
sembla haver interromput la inèrcia del «long-now» tot obrint una porta a possibles
canvis. Les seves conseqüències han canviat una sèrie d’inèrcies productives,
relacionals i econòmiques, i en fer-ho, la incertesa s’ha incrementat encara més,
afectant a la percepció del futur i desencadenant nous esdevenirs potencials.

de contextos socials concrets (un acte acadèmic, un lloc d’oci, un espai educatiu,
etc.) i la seva connectivitat està basada en la confiança i la transparència. Les
troballes clau d’aquesta recerca (basada en la pràctica) mostren com un conjunt
d’eines pròpies de les narratives de ficció col·laboratives són útils en els processos
d’innovació. El projecte demostra la dificultat per gestionar la complexitat de
tecnologies i escenaris socio-tècnics encara no existents.

Figura 4: Font:
Port 0 (Exercicis
desenvolupats
per estudiants de
Post-Inertia)

Figura 3: Font:
Port 0 (Exercici
especulatiu Helios
Patch, desenvolupat
per estudiants de
l’Escola Massana)

Totes dues experiències demostren la versatilitat de les pràctiques del disseny
en la confrontació de futurs, en contextos diferents, amb resultats coherents
en cada cas. Mentre que l’experiència d’HELIOS se situa en un context de
complicitat entre acadèmia i indústria, el taller Post-Inertia es planteja des d’un
posicionament reflexiu més propi del diàleg entre filosofia i art. La presència
de la indústria en el primer cas motiva una forma de diamant en el procés, que
s’inicia de manera divergent del concret a l’abstracte, però que es completa amb
una fase convergent que condueix de nou a la materialització de resultats. No
passa així en el segon cas, en què les alternatives continuen la seva divergència
cap a una concreció difusa, múltiple i col·lectiva.
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«Entenem el territori con un conjunt
i com un maldestre equilibri de
distàncies que separen totes
les coses que s’hi combinen
per a la vida humana»

Entre 2 metres
i un kilòmetre
d’aire
Des de l’agència d’urbanisme 300.000Km/s entenem el territori con un conjunt
i com un maldestre equilibri de distàncies que separen totes les coses que s’hi
combinen per a la vida humana. Una manera de mirar el territori que no es fixa
tant en allò que conté sinó en com les coses es relacionen entre elles: quines
són les distàncies entre la llar i la feina, entre els companys de treball i els amics,
entre qui té rendes altes i qui té rendes baixes, etc... Una visió escalable que, per
últim, és capaç d’englobar tot el planeta; que és finit i només es qüestiona com
les coses se separen.
Justament al llarg de la pandèmia les distàncies que configuren la vida urbana
han estat constantment al centre de la polèmica i motiu de les mesures de contenció:
dels dos metres mínims entre dues persones al quilòmetre màxim de radi des de
la pròpia llar (dins del qual havíem d’abastir-nos durant la sortida del confinament).
Unes distàncies que han posat en crisi la manca de voreres capaces de garantir
aquests criteris de distància entre dos vianants o, fins i tot, la falta de serveis a
l’entorn urbà per a un correcte abastiment dins d’aquest quilòmetre.
Durant aquest confinament, en què hem practicat un simulacre de model urbà
i de vida comprès entre els dos metres i el quilòmetre de distància, hem reduït les
emissions de gasos contaminants a nivells pretèrits. Ara bé, en poques setmanes
hem tornat a remuntar els nivells de diòxid de nitrogen (NO2) fins a sobrepassar,
a l’alça, les emissions del mateix període de l’any passat. Com hem abandonat
tan ràpidament un model de vida que vetllava per la nostra salut?
Ara us proposo entendre aquesta idea de distància esmentada a l’inici no com
un concepte geomètric sinó com si aquesta es tractés d’una substància sòlida: un
èter dens, quasi transparent i aparentment lleuger que està fet d’aire. La distància
entesa com una substància que conté l’oxigen que necessitem per a respirar a la
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vegada que malauradament inclou nombrosos contaminants: partícules i compostos
gasosos producte de l’esforç realitzat en l’intent d’aproximar els diversos punts
separats en el territori per aquest mateix aire que omple la distància.
Unes emissions de NO2 que provenen dels motors d’explosió dels vehicles que
desplacen persones i mercaderies arreu. També, unes partícules sòlides en suspensió
(entre 7 i 30 vegades més petites que la secció d’un cabell humà) que són produïdes
quan la distància entre diversos cossos s’escurça fins a fer frec i pulveritzar-se en l’aire;
i que provenen de diverses combustions, del contacte dels pneumàtics amb l’asfalt, o
de la pols de les obres al carrer, entre altres. Partícules, aquestes últimes, tan fines que
s’infiltren a l’interior de les cèl·lules en un viatge que comença pels pulmons i continua
pel flux sanguini, fins arribar a una gran nombre d’òrgans dels quals any darrera any,
s’obtenen més evidències dels impactes negatius en el seu mal funcionament.
Aquest aire (tan difícil de descriure com la complexitat urbana que l’exhala) és
l’objecte de la recerca que estem desenvolupant per a la participació de Catalunya a
la Biennal de Venècia de 2021, impulsada per l’Institut Ramón Llull i sota la direcció
de la comissària Olga Subirós. Aquesta recerca ha comptat amb la col·laboració
i cooperació de grans institucions i empreses ubicades a Catalunya pioneres en
l’àmbit de la qualitat de l’aire: el Barcelona Supercomputing Center (BSC), l’IDAEACSIC, Lobelia Earth, l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), l’ISGlobal
o l’Opensystems de l’Universitat de Barcelona. Hem acudit a ells demanant ajut
i ens han cedit dades, informació i coneixement derivats de les seves recerques
gràcies als quals hem pogut visualitzar (i materialitzar) l’aire amb l’objectiu d’abordar
també des del planejament urbà aquesta crisi que cada any mata a Barcelona
més de 1.500 ciutadans i malmet la vida de molts altres.
Les dades i informacions proporcionades, van des de monitoritzacions diàries
de tot el planeta fetes per la xarxa europea de satèl·lits Sentinel, simulacions del
desplaçament de contaminants a Europa i la península realitzat amb el sistema

Representacions de la
contaminació per diòxid
de nitrogen (en negre)
als carrers de Barcelona
realitzades a partir
del model CALIOPEUrban del Barcelona
Supercomputing Centre
(BSC) durant l’episodi
de contaminació del 20
de novembre del 2017.

Caliope del BSC, prediccions horàries de NO2 dia a dia i carrer a carrer de Lobelia
Earth, simulacions també del BSC amb el sistema Caliope Urban de com aquests
contaminants es disposen en alçada, mesures horàries obtingues durants anys
amb les estacions gestionades per la Generalitat de Catalunya, mesures puntuals
i precises en l’espai obtingudes per l’IDAEA-CSIC i l’Opensystems i, per últim,
estudis d’impacte en la salut i mortalitat de l’ISGLOBAL i l’ASPB.
A través d’aquesta recerca, que uneix i visualitza de manera conjunta totes
aquestes informacions, hem pogut donar forma a aquest aire contaminat. Un aire
que ja no se situa sobre els nostres caps, per sobre dels edificis, i que ascendeix
a causa de la seva lleugeresa, sinó que baixa i toca terra. Un aire al qual li costa
elevar-se, que pesa, que varia de forma pronunciada la seva densitat a escassos
metres arran de carrer però que ho fa molt a poc a poc en alçada. Un aire que
vulnera a qui no n’és l’emissor i que, finalment, la ciutat atrapa sense deixar
escapar. Una aire que continua sent transparent però que ara, en donar-li forma,
hem pogut sobreposar als altres elements que composen la ciutat i observar quina
és la relació existent entre aquest aire, qui el produeix i allò que vulnera.
Un aire fruit de les distàncies maldestres del territori que allunyen les diverses
necessitats dels ciutadans, que requereixen de constants desplaçaments per a
viure i que porten a fer de la mobilitat un dret il·limitat només condicionat per les
tecnologies del transport (aliè als impactes que genera). Un aire que també és
conseqüència de les excessives densitats urbanes que, a més, generen constantment
pols i micropartícules, resultants de l’acumulació de desgast, de la concentració de
cossos i coses.
Aquest aire, que fins ara era invisible, ens parla del disseny del territori. Ens
serveix per a diagnosticar la ineficiència del seu funcionament i fa evidents les
relacions de poder de qui exerceix la mobilitat com un dret que vulnera la salut
dels altres o de qui pateix la densitat permesa pels planejaments urbans.
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Contaminació causada
per diòxid de nitrogen
(NO2) a Europa el 20
de novembre del 2017,
representada amb dades
del sistema de pronòstic
de la qualitat de l’aire
Caliope del Barcelona
Supercomputing
Center (BSC).
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Mesura 4: Dissenyar la mixtura d’usos
Descripció simplificada de la mixtura
d’usos a la ciutat on se superposen
els usos residencials (blau cel) amb
els usos terciaris (vermell), elaborat
a partir de dades cadastrals.

Mesura 5: Densificat, desaturar i desurbanitzar
A partir de la densitat construïda, extreta de cadastre, en
les regions que envolten 400 metres cada un dels punts de
la graella de 100 x 100 metres, s’han evidenciat aquelles
àrees de la ciutat que cal dessaturar (blau fosc), consolidar
(blau clar), les que encara es poden densificar (vermell) i
aquelles que cal desurbanitzar (punt blanc de vora blava).

Si volem fer de les ciutats entorns saludables, on més enllà de vetllar per la
salut individual fem de la urbanitat una estratègia per a vetllar per la salut col·lectiva,
estem avui davant del repte de reendreçar la ciutat: de situar a la distància justa les
diverses parts que la componen. És per això que cal revisar l’excés de densitat de
les nostres àrees urbanes (tantes vegades alineada amb els interessos immobiliaris)
a la vegada que qüestionar la incoherent mixtura d’usos, fruit de la lliure disposició
de l’activitat econòmica. Unes reflexions radicals que aborden el problema d’arrel,
trastocant de forma profunda la distribució dels valors del sòl, anys i anys de
polítiques públiques, els models d’innovació econòmica basats en la concentració
i, inclús, la segregació social derivada d’aquest possible futur.
Amb aquest objectiu, el projecte desenvolupat per a la participació de Catalunya
a la Biennal de Venècia del 2021 presenta un seguit de mesures que s’han redactat
i cartografiat com a resultat de la interlocució amb els diferents agents abans
esmentats. Gràcies a la seva col·laboració, s’ha sintetitzat i quantificat la possibilitat

de transformació dels nostres entorns cap a un millor disseny, que ens porti a fer
unes ciutats que, en benefici de la salut de qui les habita, siguin una estratègia
exitosa de supervivència col·lectiva.
Entre aquelles mesures més rellevants, hi ha la desurbanització dels terrenys
d’extrema baixa densitat (les vores de la ciutat), densificar allà on la incorporació
d’usos i habitants pot ajudar al seu bon funcionament i desaturar aquells llocs, com
el centre de Barcelona, on hi ha un excés de densitat. També es proposa revisar
la mixtura de la ciutat, aportar teixits per al treball directament connectats als teixits
residencials, repensar el disseny de les vies urbanes atenent a l’estratificació dels
contaminants a causa de la secció dels carrers i les corrents d’aire, qüestionar el
disseny del verd urbà que necessita ser repensat per tal que pugui actuar com
a mitigador i no com a exacerbador (sí, el verd pot provocar efectes adversos!) i,
per últim, abordar la reducció del trànsit al màxim —definint un horitzó ambiciós
molt més enllà que el contemplat pels plans vigents.
La crisi actual, que gira fortament sobre allò urbà, corre el perill de ser tractada
amb solucions pròpies de la ciutat que ja no hem de ser. Que la ciutat del futur
la facin els de sempre, que els vells carrers siguin despavimentats per qui els va
pavimentar durant anys o que les solucions innovadores no siguin més que velles
receptes. Hem de redissenyar la ciutat amb urgència. Ara ja no escollim entre ser
més o menys sostenibles, més o menys equitatius. La ciutat que hem de pensar
a partir d’ara ens allunya o ens apropa de la pròpia desaparició: ara hem de parlar
de disseny o extinció.
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Mesura 11: Dissenyar
el canó urbà
La cartografia mostra
aquells carrers
de Barcelona que
presenten l’efecte
«street canyon»
(en blau) causat
per la seva pròpia
morfologia, la
direcció dominant
dels vents i agreujat
per la intensitat de
trànsit (en vermell).
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El disseny
en temps
d’emergència
AURA ORTEGA
El segon acte de les jornades «Dissenyant futurs en temps d’emergència» del
Museu del Disseny de Barcelona es va emetre en streaming el 10 de desembre
i va comptar amb una primera ponència per part d’Andreu Belsunces i David H.
Falagán, seguida de la presentació de cinc projectes de l’exposició «Emergència!
Dissenys contra la COVID-19» i d’una petita taula rodona amb cadascun dels
seus participants. L’acte va cloure amb la ponència de Pablo Martínez.
La primera ponència, «Port 0 – Ficcions insistents per una recerca en disseny
post-humà» es va dur a terme a càrrec d’Andreu Belsunces, sociòleg del disseny i
la tecnologia, i David H. Falagán, doctor arquitecte i professor en el Departament
de Teoria i història de l’arquitectura i tècniques de comunicació de la UPC. Port 0
és un equip de recerca en disseny crític i de futurs de l’escola Massana que des de
fa dos anys treballa estudiant com la ficció especulativa, el disseny post-humà i les
pràctiques col·laboratives poden col·laborar per contribuir a organitzar o dissenyar
«les xarxes simbòliques i materials que estabilitzen tecnologies emergents».
El futur es pot entendre com una producció constituïda des del present a partir
de narracions que es tornen hegemòniques i que, finalment, es materialitzen. El
futur, per tant, es projecta des de l’ara a través de representacions que invoquen
futurs concrets a partir d’objectes físics o simbòlics. El transhumanisme pot ser
un exemple d’aquestes narracions que fan futur. Però quins futurs estem invocant
amb aquestes narracions? Des d’on s’invoquen?
Des de la modernitat, aquestes visions de futur s’estructuren des de les
ciències i les tecnologies. Són imaginaris sociotècnics, per tant, que no només
acceptem col·lectivament, sinó que s’estabilitzen i institucionalitzen pels governs
i les empreses. El futur es torna un camp de lluita política que actualment sembla
dominat pel capitalisme blanc occidental.
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La segona jornada de «Dissenyant
futurs en temps d’emergència»
del Museu del Disseny de
Barcelona visibilitza una sèrie
de projectes elaborats durant el
confinament i posa el focus en la
necessitat de repensar la ciutat.
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Oscar Guayabero,
comissari de les jornades
«Disseny per viure» | Foto:
Museu del Disseny

Però que el futur sigui una producció a partir d’imaginaris, significa que es
pot dissenyar. Com deia Úrsula K. Le Guin, és essencial crear noves ficcions
que ens permetin imaginar i obrir portes cap a altres futurs. Cal donar sortida a
potències que existeixen avui dia, i per les quals encara no tenim paraules per
tal de pensar i produir el futur desitjat i generar múltiples respostes a partir de
la concreció d’un problema concret: cap a quin futur anem i què hi podem fer?
Un cop finalitzada la primera ponència, vam conèixer una sèrie de projectes i
experiments de recerca produïts durant el confinament, tant per encàrrec d’empreses
o institucions com per motu proprio, de les quals més tard es va discutir en la taula
rodona «Escenaris post covid-19 i possibles futurs del disseny o disseny de futurs».
El primer projecte va ser presentat per Míriam Ponsa, activista des de la creació,
que va exposar la seva iniciativa de creació de mascaretes reutilitzables i bates
en un moment d’extrema necessitat i alhora escassetat d’aquests productes. Va
començar experimentant amb materials sovint poc utilitzats i combinant tècniques
artesanals i modernes per, finalment, aconseguir un resultat que assegura un
treball digne, sostenibilitat ambiental i producció de proximitat, tot mantenint
l’autenticitat essencial del seu treball.

Participants durant
la taula rodona del
segon dia de la
jornada «Disseny
per viure» | Foto:
Museu del Disseny

El projecte CAR3D, presentat pel docent Oriol Ventura i el doctor Arnau
Valls, investigador en disseny del Departament d’Innovació Unitat 3D4H de
Sant Joan de Déu, també gira entorn del material sanitari que la pandèmia ha
tornat indispensable. Es tracta d’un projecte que té com a objectiu dissenyar,
desenvolupar i validar equips EPI, validats pels requisits de la UE, mitjançant el
contacte entre productors i consumidors a través d’una plataforma web on es
pengen tots els dissenys, materials i centres productors.
Pep Trias, dissenyador industrial de l’estudi Morillas, va presentar Covidmakers,
un projecte en forma d’organització sorgit arran de la pandèmia per fabricar
elements de protecció personal, com mascaretes, pantalles de protecció, salva
orelles o obre portes per a personal sanitari mitjançant impressores 3D. A
continuació, Aleix Artigal, fundador de l’estudi Família, va parlar de la campanya
de comunicació «Desconfinament» i «Jo, nosaltres, tothom», encarregada de
desenvolupar el sistema de senyalística postconfinament de Barcelona.
Finalment, Agustí Chico, director de Laboratoris Transversals d’Eurecat al
Centre Tecnològic de Catalunya, va presentar el projecte de la mascareta Aleu
a Eurecat, una mascareta reutilitzable amb filtres i de màxima protecció contra
la covid-19, dissenyada i fabricada localment i elaborada amb impressores 3D.
La taula rodona posterior va evidenciar un seguit de característiques
compartides entre aquests projectes, com el desdibuixament de l’autoria individual
a favor de la multicreativitat o el treball col·laboratiu des d’equips transdisciplinaris.
A més, tots coincideixen en el treball des de la proximitat local, tot i que en
molts casos són projectes que s’han hagut de desenvolupar telemàticament.
En definitiva, obres que, exposades en el Museu, poden contribuir a obrir una
finestra cap a l’imaginari de futur dels dissenyadors, tot demostrant que hi ha un
disseny vinculat al món sanitari que es fa especialment necessari en situacions
d’emergència com l’actual.
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«O disseny o extinció»
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«Existeix la necessitat
de repensar
l’organització urbana.
Dissenyar una
organització diferent
que tingui en compte
els problemes actuals
per construir una
ciutat més sana i
funcional. No es tracta
de repensar l’espai
urbà per fer-lo més
sostenible o equitatiu,
sinó que ara està en
joc la supervivència»

El segon acte de les jornades d’enguany
sobre disseny va cloure amb la ponència
«Entre 2 metres i un quilòmetre d’aire» a
càrrec de Pablo Martínez, urbanista de
300.000 km/s, un estudi d’urbanisme i
innovació urbana que explora els potencials
de les dades massives i els nous paradigmes
de computació en la cerca d’informació
rellevant per millorar el diagnòstic territorial, el
planejament urbà i la presa de decisions, amb
l’objectiu d’impulsar la transversalització del
coneixement i l’orientació de les polítiques
públiques.
Des de l’estudi entenen la ciutat com
un conjunt de distàncies que es poden
visualitzar com una única substància
que pot ser lleugera, però també densa
i pesada. Durant el confinament, però,
aquestes distàncies s’han reduït als dos
metres de seguretat recomanats entre les
persones i a un quilòmetre de radi, l’únic
espai permès de recórrer en la segona
fase del confinament.
Aquestes noves distàncies han fet
evidents certs problemes urbans preexistents
a la pandèmia, com les voreres estretes o
la falta de farmàcies en radis d’un kilòmetre en molts entorns urbanitzats. No
obstant això, també hi ha hagut aspectes positius, com la reducció dels nivells
de contaminació. Amb el desconfinament, però, aquests nivells han tornat a
augmentar fins a arribar a superar aquest mes de novembre els de l’any passat.
En conseqüència, resulta evident que quelcom falla estructuralment. L’estudi
en qüestió conclou subratllant la necessitat de repensar l’organització urbana,
tot posant el focus en dos objectius: per una banda, dessaturar la ciutat i, per
l’altra, dissenyar una organització diferent que tingui en compte els problemes
actuals per tal de construir una ciutat més sana i funcional. Ja no es tracta de
repensar l’espai urbà per fer-lo més sostenible o equitatiu, sinó que ara està en
joc la supervivència. Tal com sentencia en Pablo Martínez, només resten dues
alternatives: «O disseny o extinció».

EMERGÈNCIA!
Dissenys contra
la COVID-19
EXPOSICIÓ AL MUSEU DEL DISSENY
DE BARCELONA · 13.11.2020 - 10.01.2021
TERESA BASTARDES I ROSSEND CASANOVA
Comissaris de l’exposició

«El disseny et pot
salvar la vida»

Aquesta exposició presenta una selecció de les múltiples iniciatives
que, des del món del disseny, han donat una resposta ràpida a la crisi
sanitària causada per la pandèmia de la covid-19.
La majoria d’aquests dissenys han nascut a principis d’aquest 2020,
quan hi va haver una necessitat urgent per salvar vides i protegir les
persones. Moltes propostes, doncs, han sorgit durant el confinament
amb un objectiu clar: dissenyar per ajudar.
A la nostra societat, la tecnologia de la informació i la digitalització
han facilitat, a més, el disseny col·laboratiu, la relació fluïda entre equips
transversals, la disponibilitat d’accedir a dissenys en codi obert i la
possibilitat d’imprimir en 3D a l’empresa, a la universitat, al despatx o,
simplement, des de casa.
El Museu del Disseny de Barcelona, atent a aquesta situació, ja
durant el confinament va començar a documentar i seleccionar les
diferents respostes sorgides, tant públiques com privades, per formar
una col·lecció que en fos testimoni, dedicant una atenció especial als
elements de protecció, a la maquinària clínica i a la gràfica comunicativa.
De la mateixa manera que la pandèmia ha fet sorgir iniciatives
diferents segons les necessitats de cada moment, la col·lecció
continuarà creixent per recollir l’excepcionalitat del moment i dels
diferents dissenys que han ajudat a salvar vides. La utilitat del disseny
ha estat, és i serà, més que mai, un reflex del nostre temps.

«Proteger a los
que nos protegen»
On Diseño, 04/2020

Prototips de mascaretes,
CAR3D, 2020
CIM UPC, Hospital Sant
Joan de Déu, BCN3D
Technologies, Grup de
recerca «gbd...» de la
Universitat de Barcelona
Plataforma web:
www.car3d-project.eu
Producció: BCN3D
Technologies
Barcelona
Material: PETG

El projecte CAR3D, finançat per l’EIT Health i la UE, té com a
objectiu dissenyar, desenvolupar i validar equips EPI, produïts en
fabricació additiva, que compleixin tots els requisits i especificacions
de qualitat i seguretat de la UE. El projecte vol millorar la capacitat
d’Europa a través d’una plataforma web que permet posar en
contacte productors validats i consumidors, en què es pengen
els dissenys, materials i centres productors.
Les mascaretes, actualment en procés d’homologació,
formades d’un teixit certificat i una estructura d’impressió 3D,
queden separades de la cara i faciliten la respiració i la comunicació,
petició específica del sector sanitari.

Mascaretes amb filtre,
2020
Covidmakers
Producció: diversos
Catalunya
Material: PLA

Al voltant del 13 de març de 2020, quan va començar el confinament,
un seguit de persones de diversos sectors professionals i amateurs
es van organitzar amb el nom de Covidmakers a Catalunya i
Coronamakers en l’àmbit estatal.
La crida es dirigia a tothom que tingués una impressora 3D
per tal de fabricar elements de protecció per al personal sanitari
que no disposava dels elements necessaris. D’aquesta manera
s’estalviava material, en un moment en què el mercat mundial
de teles tècniques FPP2 i FPP3 es trobava amb dificultats de
subministrament. Covidmakers en va arribar a imprimir 3.842. Les
que s’exposen van ser impreses durant el confinament per Pep
Trias i Grau, de l’estudi Morillas Brand Design.

Viseres de protecció, 2020
Covidmakers
Producció: diversos
Catalunya
Material: PLA

Al voltant del 13 de març de 2020, quan va començar el confinament,
un seguit de persones de diversos sectors professionals i amateurs
es van organitzar amb el nom de Covidmakers a Catalunya i
Coronamakers en l’àmbit estatal.
La crida es dirigia a tothom que tingués una impressora 3D
per tal de fabricar elements de protecció per al personal sanitari,
com aquesta pantalla, que va ser el primer element que es va
començar a fabricar en massa i que tenia per objectiu evitar que
les partícules del virus impactessin sobre el rostre dels sanitaris.
Covidmakers en va arribar a imprimir 79.783. Les que s’exposen
van ser impreses durant el confinament per Pep Trias i Grau, de
l’estudi Morillas Brand Design.

Salvaorelles, 2020
Covidmakers
Producció: diversos
Catalunya
Material: PLA

Al voltant del 13 de març de 2020, quan va començar el confinament,
un seguit de persones de diversos sectors professionals i amateurs
es van organitzar amb el nom de Covidmakers a Catalunya i
Coronamakers en l’àmbit estatal.
La crida es dirigia a tothom que tingués una impressora 3D per
tal de fabricar elements de protecció per al personal sanitari que no
disposava dels elements necessaris, com aquests salvaorelles que
permeten ajustar la mascareta al rostre sense oprimir les orelles,
oferint confort i seguretat. Covidmakers en va arribar a imprimir
52.707. Els que s’exposen van ser impresos durant el confinament
per Pep Trias i Grau, de l’estudi Morillas Brand Design.

Màscara protectora 3DDF,
2020
David Grífols i David Roselló,
MOS
Participació: Dr. Rafael
Padrós
Producció: Diversos
(impressió 3D), Blumeprot
(injecció) | Barcelona
Material: poliamida /
polipropilè

El producte es compon de dos elements ja existents: màscara de
snorkel de Decathlon i filtre usat en incubadores d’hospitals de
Camfil, units per un adaptador dissenyat ad hoc. L’aportació de
MOS ha estat la recerca del filtre adient, i el disseny de l’adaptador
entre ambdós elements i fer-lo apte per a personal sanitari.
La peça es va fer inicialment de poliamida en impressió additiva
per poder proveir ràpidament els hospitals, després es va fer un
motlle per produir-la de polipropilè per injecció. Tot plegat finançat
per MOS i Scranton Enterprises.
MOS ha servit més de 1.200 exemplars gratuïtament a centres
de Catalunya i a la resta de l’estat.

Màscara modificada
Easybreath, 2020
Addit-Ion
Producció: Addit-Ion
Col·laboració: Decathlon,
Hospital del Mar i Hospital
Sant Joan de Déu
Barcelona
Material: resina Draft
Tecnologia: Formlabs

El projecte dissenya, redissenya i optimitza els connectors que
converteixen la màscara Easybreath en element de protecció:
l’adaptador de conversió Charlotte la converteix en màscara de
ventilació per pressió positiva (VPP) per als pacients amb problemes
respiratoris, i l’adaptador de conversió EVA i el redisseny de la
peça frontal Juliette la transformen en element de protecció EPI
per al personal sanitari.

Mascareta protectora Aleu, 2020
Tecnoateneu Vilablareix, Col·legi Oficial
de Metges de Girona, centre tecnològic
Eurecat, Prometal3D, Aira Robotics, Soler &
Palau, Stimulo, Btwice, Alzamora Packaging,
Mateo Jaume Escudero (Tallers Jaume), HP,
Artein Gaskets, RQ, Venfilter, LC Paper, Mini
Pleat Filter, Voluntaris 3D Garrotxa, Antex,
Impremta Pagès, Applus+, Spirex, BLS.

Material: material termoplàstic elastòmer TPE
per a injecció (cos de la mascareta); material
termoplàstic Poliamida PA12 processat
mitjançant impressió 3D -HP MJF- (cartutxos
filtrants); filtres absoluts categoria H13; cinta
elàstica, juntes tòriques i sivelles.

Mascareta reutilitzable i reconfigurable
mitjançant filtres intercanviables, que permet
aconseguir la màxima protecció enfront la
covid-19. Basada en un disseny col·laboratiu,
és una solució econòmicament competitiva
i sostenible mediambientalment. El disseny
prioritza la seguretat i la comoditat: els valors
de respirabilitat són fins a sis vegades els de
les mascaretes convencionals FFP2 i el doble
de les FFP3.
S’anomena Aleu en honor a la doctora
Dolors Aleu i Riera, la primera dona llicenciada
en medicina a Espanya.

Bata protectora MP20, 2020
Josep Abril i Miriam Ponsa
Producció: Miriam Ponsa
Barcelona-Manresa
Material: teixit de polipropilè
Texsilk®, velcro® i gènere
de punt.

Bata confeccionada amb teixit de polipropilè Texsilk®, fabricat
al Bages per Polisilk, SA, repel·lent de líquids. La manca d’EPI i
l’accés a aquest material va propiciar que els dissenyadors Abril i
Ponsa s’unissin per dissenyar i produir bates per proveir el personal
sanitari d’hospitals, residències i altres centres.
Talla única que s’adapta a tothom gràcies al sistema d’ajustament
a coll i cintura per mitjà de tira velcro®, i incorpora punys de gènere
de punt. Es pot rentar a 60 ºC fins a 35 vegades. Reciclable al
final de la seva vida útil.

Cinturó fetal Belty, 2020
Treematernity
Desenvolupament
i prototipatge: centre
tecnològic Eurecat
Tortosa - Barcelona
Producció: Escola de Teixits
de Canet de Mar, Diputació
de Barcelona
Material: teixit elàstic

Cinturó fetal d’un sol ús desenvolupat per Eurecat i Treematernity,
una startup de la Universitat Rovira i Virgili creada per tres llevadores
de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Montse Gasparín,
Vanessa Sanz i Mabel Gendre, que han ideat un sistema que
millora la subjecció dels transductors maternofetals que s’utilitzen
per monitorar els fetus durant l’embaràs.
El Belty evita reutilitzar les corretges tradicionals i la càrrega
bacteriana que això comporta i contribueix a la prevenció de la
covid-19. Ofereix llibertat de moviment, elimina marques o lesions a
la pell, redueix el nombre de reajustaments i els minuts de pèrdua
de senyal, es presenta pretallat de fàcil aplicació i és apte per al
part a l’aigua.

«Mascarillas reutilizables
que impulsan un cambio
de conciencia»
El Mundo Ecológico, 23/10/2020

Mascareta, 2020
Miriam Ponsa
Producció: Miriam Ponsa
Manresa
Material: teixit de polipropilè
Texsilk®, tires elàstiques

Mascaretes confeccionades amb teixit de polipropilè Texsilk®,
fabricat al Bages per Polisilk, SA. El teixit garanteix una eficàcia
de filtració del 97 % d’aerosols i del 96 % de partícules. Es pot
rentar a 60 °C fins a un màxim de 50 vegades i és reciclable al
final de la seva vida útil.
El disseny amb sistema de doble tira elàstica fa que quedi ben
ajustada. Miriam Ponsa dissenya i produeix aquestes mascaretes
des de l’inici de la pandèmia davant la manca d’aquest producte
al mercat.

Mascaretes, 2020
Josep Abril
Producció: Josep Abril
Barcelona
Material: gènere de punt
de niló i viscosa

Fabricades en teixit de gènere de punt suau al tacte i elàstic,
aquestes mascaretes higièniques són ergonòmiques i còmodes.
Josep Abril les va començar a confeccionar per al seu entorn més
proper, però de seguida les va comercialitzar per suplir l’escassetat
d’aquest producte. Els colors estan en la gamma de les col·leccions
de moda d’aquest autor.

Mascareta Skut-0, 2020
Producció: Manufactures
Arpe
Arenys de Munt,
Barcelona
Material: Polièster reciclat

Mascaretes sostenibles confeccionades amb teixit provinent
del reciclatge d’ampolles de plàstic PET postconsum amb
certificat GRS. Es fabriquen seguint UNE 0065:2020 amb informe
2020TM2032 del laboratori AITEX per ENAC. El material està
lliure de substàncies nocives per al medi ambient i les persones,
i són aptes per a infants. Per a la seva fabricació s’utilitza energia
100 % renovable. Mantenen la capacitat de filtració bacteriana i
respirabilitat després de 20 rentades a 60 ºC. Es poden personalitzar
amb la marca d’empreses o institucions.

Mascareta Filter Mask i
tubular Filter Tube, 2020
BUFF®
Producció: BUFF®
Igualada, Barcelona
Material: Polièster reciclat
95%

Producte confeccionat amb teixit provinent del reciclatge d’ampolles
de plàstic, que aconsegueix un material lleuger, transpirable i
agradable que s’adapta totalment a la cara i cobreix nas i boca.
Aquesta coneguda empresa d’accessoris de cap i coll per a la
pràctica d’esport a l’aire lliure ha aportat el seu gra de sorra amb
aquesta mascareta i l’innovador tubular que també incorpora el
sistema de filtres reemplaçables. A l’interior s’hi aplica el tractament
antimicrobià HeiQ V-Block. Els filtres certificats, fabricats a
Alemanya per Ahlstrom-Muksjö proporcionen una eficàcia de
filtració bacteriana del 98 %. Es produeixen en talla d’adult i de nen,
i s’ofereixen en multitud de models i colors. Es poden rentar a 60 °C.

Mascareta Closca Mask,
2020
Carlos Ferrando (CEO
de Closca Design)
Producció: Closca Design
València
Material: teixit de polièster
amb tractament CO2pure

La mascareta Closca Mask, ideada en un inici per combatre
la contaminació i els microorganismes, de cop ha esdevingut
necessària per a un problema molt més urgent: la pandèmia de
la covid-19. És reutilitzable i s’adapta a mides d’adult diferents
gràcies al seu tancament amb Velcro i la rigidesa frontal. Està
pensada per durar, es pot rentar, és plegable i còmoda. Té un
compartiment per posar-hi el filtre. El teixit té un tractament CO2pure,
un compost mineral antimicrobià que a més protegeix el planeta al
neutralitzar contaminants (Co2, NO2 i NOx). Seguretat certificada
segons la normativa europea CWA 17553:2020 i certificacions
Aitex, Eurofins i Oeko-Tex.

«De las pasarelas de
moda a la confección
de equipos de
protección sanitarios»
Diari Més Digital, 17/04/2020

Mascaretes, 2020
Josep Abril i Opisso
Producció: confecció
i serigrafia en tallers locals
Barcelona
Material: teixit de polipropilè
TEXSILK®, gomes
elàstiques

Fetes en teixit de polipropilè TEXSILK®, amb tres versions
d’onomatopeia serigrafiada que poden reflectir el nostre estat
d’ànim al llarg del dia. Sistema de plegament inspirat en l’origami
que facilita la protecció higiènica de la part interna quan no l’hem
de dur posada.

Mascaretes, 2020
Jacqueline Molnár /
David Torrents
Producció: Flor de Barcelona
Barcelona
Material: cotó estampat

Davant la situació de pandèmia, Flor de Barcelona decideix
oferir un nou producte per a l’usuari local. Seguint la normativa
UNE 0065/2020, les mascaretes són confeccionades amb teixit
de cotó 100 % conreat a Andalusia i filat i teixit a Catalunya per
Cotó Roig, hipoal·lergogen a l’interior, molt suau al tacte. Amb
compartiment per a filtre.
Els alegres dissenys estampats de Molnár i Torrents aposten
per recuperar el somriure amagat, tant de qui la porta com de qui la
veu, creant un clima de més empatia i menys distanciament social.
Per cada unitat venuda al web es fa donació d’1 euro a la Fundació
Arrels.

Mascaretes, 2020
Txell Miras
Producció: Txell Miras
Matadepera, Barcelona
Material: teixit de niló
i polièster, cintes de drapet

Mascaretes higièniques confeccionades amb teixit de niló 87 %
i polièster 13 %, suau al tacte i elàstic que té una aparença de
neoprè i és molt lleuger. Les característiques del teixit, utilitzat per
Txell Miras en la seva darrera col·lecció, juntament amb l’efectiu
disseny, fan que aquesta mascareta sigui molt còmoda de portar.
El sistema d’ajustament és una simple cinta feta de drapet que
també és una mica elàstica, i es pot portar totalment lligada al cap,
o simplement col·locada, ja que per la seva forma s’adapta a la
cara. Disponible en tres talles, incloent-hi la de nens.

Mascareta Urbanauta, 2020
Elisabet Alemany Jubert
i Bàrbara Glenzel Ribas
Producció: Urbanauta
Barcelona
Material: polipropilè

Les mascaretes Urbanauta, a joc amb la ja popular motxilla
antirobatori, són còmodes i reutilitzables, rentables a 60 ºC.
S’adapten al pont nasal i es poden ajustar agafades a les orelles
o al cap. A més, quan no l’hem de dur posada pot quedar penjada
del coll sense haver de treure-se-la, i mantenir-ne la higiene.
Assegura una filtració d’aerosols de més del 94 % i de partícules
de més del 92 %, amb certificat de protecció. Disponible en onze
colors i tres talles, dues d’adults i una d’infantil. El teixit és reciclable
i repel·lent de l’aigua.

Mascareta PALENS PLNS
1619 amb filtre Proveil®,
2020
Equip IATA-CSIC i Bioinicia
Producció: Bioinicia
València
Material: nanofibra

L’equip de José María Lanjarón (IATA-CSIC), en col·laboració
amb Bioinicia, ha desenvolupat un material nou per a filtres basat
en nanofibres que s’aplica a tots els models de mascaretes, les
infantils incloses. El filtre Proveil® està compost per aquest material
patentat que actua per filtració mecànica, en lloc de l’habitual per
electroestàtica, característica que fa les mascaretes sensiblement
més duradores, així com més efectives.
El filtre Proveil® és fruit dels projectes aprovats pel CSIC i el
Sistema Valencià d’Innovació i Investigació (Generalitat Valenciana),
com a iniciatives per abordar la pandèmia de la covid-19, i té la
certificació Applus+ davant la PPE-R/0.2.075 versió 2.

Mascareta Visible Mask,
2020
David Artigas i Jordi Boix
Producció: Tèxtil Artigas
Lliçà d’Amunt, Barcelona

Mascareta higiènica confeccionada amb un teixit altament
transparent desenvolupat per l’empresa Tèxtil Artigas. És una
mascareta inclusiva gràcies al teixit que permet que es vegin
els llavis de qui la porta, cosa que facilita la comunicació entre
les persones. Compleix amb la normativa UNE 0065/2020 i la
CWA 17553:2020. És reutilitzable (suporta 30 rentades), molt
lleugera, i està disponible en diverses talles.

Pantalla Covid-19 Mask,
2020
Nagami (Manuel Jiménez,
Miki Jiménez, Ignacio
Viguera)
Producció: Nagami Àvila

Material: teixit de poliamida
Material: PETG (polietilè
tereftalat de glicol)

Pantalla facial fabricada en impressió 3D promoguda per l’empresa
de fabricació robòtica Nagami i en la qual ha col·laborat la comunitat
local avilesa, fet que permet reduir la cadena de producció al mínim.
Es tracta del model Prusa, un disseny en codi font obert que es
pot imprimir mitjançant una impressora 3D convencional però que
gràcies a la tecnologia d’extrusió robòtica (modelatge de deposició
fosa) capa per capa, es va aconseguir fabricar una màscara cada
cinc minuts (l’equivalent a 500 al dia).
La pantalla està feta d’un material durador, 100 % reciclable,
amb una gran resistència química i als impactes.

Pantalla de protecció
Gràcia Mask, 2020
Joan Ayguadé Jarque
Producció: Materia Rica
Barcelona
Material: polipropilè, polièster
antiestàtic transparent i goma
de polièster

Gràcia Mask és una pantalla de protecció facial dissenyada per
oferir una solució còmoda i pràctica. S’ofereix en dues opcions
de pantalla: tancada a la barbeta i al coll per a una protecció
integral de la cara, o bé oberta a la part de la barbeta per a un ús
compatible amb la mascareta.
Lleugera, amb una pantalla nítida i de claredat òptica, Gràcia
Mask és còmoda gràcies a la banda elàstica ajustable que permet
la ventilació de la cara i utilitzar ulleres. El seu material antiestàtic
evita que res hi quedi adherit. És un producte fet 100 % a Barcelona.

Protectors facials CAR3D,
2020
CIM UPC, Hospital Sant
Joan de Déu, BCN3D
Technologies, Grup de
recerca «gbd...» de la
Universitat de Barcelona
Plataforma web:
www.car3d-project.eu
Producció: BCN3D
Technologies
Barcelona
Material: PETG

El projecte CAR3D, finançat per l’EIT Health i la UE, té com a
objectiu dissenyar, desenvolupar i validar equips EPI, produïts en
fabricació additiva, que compleixin tots els requisits i especificacions
de qualitat i seguretat de la UE. El projecte vol millorar la capacitat
d’Europa a través d’una plataforma web que permet posar en
contacte productors validats i consumidors, en la que es pengen
els dissenys, materials i centres productors.
Aquests protectors són lleugers, transparents, fàcils de mantenir
i de muntar. Usen la menor quantitat de materials possibles, cosa
que juntament amb el sistema d’adaptació ergonòmica, permet
evitar gomes elàstiques que poden generar al·lèrgies.

Clau anticovid, 2020
I-MAS
Producció: Proto&Go!
Montcada i Reixac (Barcelona)
Material: àcid polilàctic (PLA)

L’empresa d’enginyeria i disseny I-MAS, en col·laboració amb la
plataforma en línia que produeix peces i prototips mitjançant el
mecanitzat CNC, Proto&Go!, han desenvolupat aquesta eina per
prevenir contagis.
Les seves formes eviten el contacte directe de les mans amb
manetes, tiradors o pestells de portes, botons d’ascensors o caixers,
timbres o interruptors que, en espais públics o molt freqüentats,
poden ser punts d’expansió del virus. La clau es pot rentar amb
sabó, solució hidroalcohòlica o al rentavaixelles.
De caràcter solidari, l’arxiu STL és de descàrrega gratuïta per
a impressores 3D i, per a qui no en disposi, s’envia la clau física
de manera gratuïta.

Obridor de portes Arm
Door Opener, 2020
CIM UPC
Producció: BCN3D, CIM
UPC, Campus UPC
Castelldefels, Barcelona
Participació: Fab Labs
Ajuntament de Barcelona,
SPMaker de Santa Perpètua
de Mogoda i participants
anònims
Material: PLA, ABS, PetG,
polipropilè i poliamida

Permet obrir totes les portes compartides sense necessitat de fer
servir les mans. Està pensat per prevenir nous contagis, atès el risc
inherent en obrir i tancar amb les mans portes de zones comunes.
Es pot fabricar en menys de quatre hores amb qualsevol
impressora 3D domèstica i replicar mundialment. Es va oferir en
codi obert ja al mes de març, a l’inici del confinament.
Fet d’una sola peça, existeix per a portes que s’obren a
l’esquerra i a la dreta. Es munta en menys d’un minut amb l’ajuda
de només tres brides de plàstic i sense necessitat de formació o
experiència tècnica.

Polsera i cordó
SafetyBand, 2020
I-MAS
Producció: SafetyBand
I-MAS
Montcada i Reixac
(Barcelona)
Material: envàs d’HDPE,
base i sivella d’ABS, tap
de PE, vàlvula de silicona,
corretja, fil de PP

SAFETYBAND® és un producte d’Ankuda Union patentat,
desenvolupat i fabricat per l’empresa d’enginyeria i disseny I-MAS,
a Barcelona.
La SAFETYBAND® neix de la necessitat de protegir-nos
en temps en què la bioseguretat s’ha convertit en una cosa
indispensable. Es tracta d’una polsera i d’un cordó (lanyard)
que integren càpsules recarregables amb gel higienitzant,
hipoal·lergogen i hidratant que facilita la desinfecció de mans,
cuida la pell i protegeix. A més, és un producte segur per a l’usuari
i respectuós amb el medi.

Dispensador de peu per a gel
hidroalcohòlic Evo, 2020
Alegre Design (Sueca, València)
Producció: Nofer
Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona
Material: acer inoxidable

Aquest dispensador partia d’un expenedor anterior pensat per a
sabó (transformable en escuma) que s’ha adaptat a les necessitats
urgents de la pandèmia i permet dispensar fins a 1.000 ml de gel
hidroalcohòlic. Pot collar-se a la paret o bé subjectar-se amb un
peu, de manera que se’l pot desplaçar segons les necessitats.
Funciona amb piles (avisa quan estan a punt d’exhaurir-se) i es
pot connectar a la xarxa mitjançant un transformador. Descarrega
gel de manera automàtica mitjançant un sensor d’infrarojos. Al
lateral disposa d’un visor que permet controlar el contingut de gel,
i a la part superior hi ha un tancament de seguretat.

«Dissenyen a Catalunya
el primer respirador
de campanya amb
tecnologia 3D»
Diari Ara, 22/03/2020

Respirador Leitat 1, 2020
Magí Galindo i Equip R+D
de Leitat
Participants: Leitat (Tecnio),
HP, Consorci de la Zona
Franca (CZFB), Hospital
Parc Taulí de Sabadell i
CatSalut - Consorci Sanitari
de Terrassa (CST)
Producció: Leitat
Terrassa
Material: mecànica,
complements de tubuladura,
coberta i allotjament de
sensors, impresos en 3D
mitjançant MJF.

Aquest és el primer respirador de campanya industrialitzable en
3D preparat per donar suport a hospitals i UCI. En poc més d’una
setmana es va aconseguir que fos completament funcional amb
pacients.
El respirador desenvolupat final incorpora sensors de flux i
sensors de pressió, disposa de control i programació de freqüència
i temps d’inspiració, control del volum subministrat i de la pressió
d’inspiració i de la PEEP, a més d‘alarmes de detecció d’alteracions,
per facilitar-ne l’ús per part del personal sanitari i garantir-ne la
seva funcionalitat.
Validat mèdicament i acreditat per l’Agència Espanyola del
Medicament, el Leitat 1 és industrialment escalable, amb una
capacitat de producció d’entre 50 i 100 unitats diàries.

Bifurcador Leitat, 2020
Magí Galindo + Equip R+D
de Leitat
Participants: 3DSix,
Avinent-Corus, Barel,
Eurecat, Fundació CIMUPC, Hipra, HP, Ineo,
Pantur , Prometal3D i
3DFactory Incubator del
CZFB. Validació mèdica
de les Unitats de Cures
Intensives de l’Hospital de la
Vall d’Hebron i del Consorci
Sanitari de Terrassa
Producció: Leitat
Terrassa
Material: poliamida 12 (PA12)

L’escassetat de respiradors assistits va portar a desenvolupar
aquest bifurcador que permet fer servir, de manera simultània,
un respirador a més d’un pacient.
L’aliança entre el Consorci de la Zona Franca (CZFB) i Leitat
va començar a produir, ja al mes de març, el bifurcador imprès en
3D amb la tecnologia Multi Jet Fusion d’HP. Un grup d’empreses i
institucions van produir, de manera voluntària, 17 peces per cada
impressió i de manera ininterrompuda, i en van arribar a produir
1.000 a la setmana.

Respirador OxyGEN, 2020
Protofy (Ignasi Plaza, CEO)
Participació: Institut Germans
Trias i Pujol (Hospital de Can
Ruti), Hospital Clínic
Producció: SEAT, clúster
Igualada, Recam Làser
Barcelona

Automatització d’un ressuscitador manual, accionat per un
motor d’eixugaparabrises que, connectat a un sistema de
lleves, permet controlar el volum d’aire, la freqüència i la corba
d’inspiració-expiració.
A Protofy desenvolupen productes per mitjà del prototipatge i
la metodologia àgil. Aquest l’han creat en disset dies, en codisseny
amb equips de sanitaris i amb participació d’un gran nombre de
professionals avesats a treballar en projectes oberts. Mostrem
quatre dels prototips i el respirador definitiu.
Es produeix a diversos països, adaptant-lo als materials de
cada lloc.
Autoritzat per l’Agència Espanyola del Medicament per usar-lo
com a assaig clínic.

«Dissenyen un nou
respirador portàtil
per abastir les UCI»
L’Econòmic, 16/04/2020

Respirador Q-VENT, 2020
QEV Technologies i Institut
de Recerca de l’Hospital de
Sant Pau – IIB Sant Pau
Participants: Institut de
Recerca de l’Hospital de
Sant Pau – IIB Sant Pau,
QEV Technologies, centre
tecnològic Eurecat i Nissan.

Producció: Nissan - Zona Franca
Barcelona
Materials: elements d’accionament automatitzat del ressuscitador
manual, caixa i components: xapa metàl·lica i elements mecànics
en acer inoxidable. Components d’accionament i mecànics en
impressió 3D FFF Poliamida, i Sinteritzat Làser Selectiu en
Poliamida. Plaques de hardware dissenyades ex professo.
Cabalímetre i vàlvules comercials certificats. Components del
ressuscitador manual: en materials certificats sanitàriament i
disponibles en el mercat.
El respirador Q-Vent s’ha creat per utilitzar-lo a les UCI hospitalàries
d’arreu del món. Portàtil, de baix cost, de fàcil ús, robust i fiable,
està pensat per servir els països emergents amb prestacions
d’accessibilitat, flexibilitat i fiabilitat.
Permet controlar els valors de freqüència, pressió i volum
d’oxigen aportat al pacient i inclou un sistema de seguretat amb
alarmes sonores i una bateria interna auxiliar amb autonomia
d’almenys 36 minuts. El dispositiu és monitorat i controlat per un
ordinador, amb connectivitat remota que no requereix configuració
i en permet la utilització immediata.

Respirador Respira, 2020
Pau Sarsanedas (CEO
de GPA Innova)
Participants: Departament
de Salut de la Generalitat
de Catalunya, Institut
Català de la Salut, Hospital
Clínic, Hospital Germans
Trias i Pujol, Universitat de
Barcelona.
Producció: GPA Innova,
Siemens, MAM
Barcelona
Material: carcassa de planxa
metàl·lica

Respira automatitza i controla un globus de reanimació manual
(BVM o AMBU) accionat per un sistema de pistó ja existent al
mercat, i esdevé un respirador d’emergència apte per a ús mèdic.
Desenvolupat per l’equip de GPA Innova, format per una trentena
d’enginyers i dissenyadors, en pocs dies ja s’usava a l’Hospital
Clínic com a assaig clínic autoritzat per l’Agència Espanyola del
Medicament. El programari desenvolupat per Siemens en controla
el volum i la pressió, i incorpora un sistema d’alarmes i de control
remot per controlar fins a setze respiradors.

Màscara en impressió 3D,
2020
Addit-Ion
Producció: Addit-Ion
Col·laboració: Hospital
del Mar i Hospital
Sant Joan de Déu
Barcelona
Material: PA12 i TPU
Tecnologia: HP Multi
Jet Fusion

Màscara en impressió 3D per a ús amb les màquines CPAP
(pressió positiva contínua de les vies respiratòries) que manté
la seva estanquitat per poder assistir el pacient i facilitar-li un
tractament no invasiu de ventilació.
El projecte sorgeix de la imminent falta d’estoc d’aquestes
màscares als hospitals.

Vàlvula Angel-Y, 2020
Marc Real, Minnim Design
Participació: Institut Germans
Trias i Pujol, Hospital Clínic,
Draco Systems (programari i
electrònica)
Producció: HP
Barcelona
Material: poliamida PA11 i
PA12, tecnologia MJF Multi
Jet Fusion

Angel-Y és una vàlvula que permet que un respirador homologat
pugui donar servei a dos pacients alhora, mantenint cadascun
d’ells les seves necessitats de volum i pressió de l’aire. Consta
de dues peces, una per a la inspiració i l’altra per a l’exhalació de
l’aire. A l’inici de la pandèmia, preveient la manca de respiradors,
l’Institut Germans Trias i Pujol feu l’encàrrec a Minnim Design. El
projecte es va desenvolupar en només dinou dies. Després de fer
proves en animals, es va començar a fer servir a l’Hospital Clínic
de Barcelona. Tots els participants ho han fet de manera altruista.

Robot per a desinfecció
d’espais MTS uvc, 2020
Equip MTS uvc

Producció: MTS tech
Esparreguera, Barcelona
Material: carcassa de la
base de planxa de metall,
llum UV-C amb protecció de
metacrilat

MTS uvc és un robot per a la desinfecció d’espais de cèl·lules
bacterianes i virals.
MTS tech, empresa especialitzada en alta tecnologia per a
l’automatització de gestió de magatzems, ja tenien desenvolupat
un robot. Feia mesos que treballaven en la incorporació de llum
ultraviolada al robot per desinfectar els magatzems. Amb l’aparició
de la pandèmia, el robot ha esdevingut vàlid per a molts altres
espais, des d’hospitals fins a oficines. Disposa d’un programa
amb l’espai escanejat i funciona autònomament projectant el raig
ultraviolat en un radi d’uns 2,5 metres.

Sistema de gestió d’aire
AMS Mini, 2020
R+D+I FICEP S3
Producció: FICEP S3
Vilassar de Dalt (Barcelona)
Material: PA12

Esterilitzador d’aire ideat en principi per al sistema d’assecatge de la
línia de pintura DaVinci, és el primer capaç de generar temperatures
de fins a 167 ºC d’aire sec usant 37 kW, generant 0 emissions i
sense emprar la crema de combustibles fòssils.
Amb la covid-19 s’ha adaptat per purificar l’aire i alliberar gairebé
un 100 % de tots els patògens que es troben actius en l’aire que
recull. El resultat és el mateix aire, però sec i esterilitzat.
Fabricat en 3D, tracta l’aire entrant a través d’un ampli espectre
de llum UV dins un laberint ciclònic abans d’expulsar-lo per la part
superior. L’aire resultant queda lliure de bacteris, microorganismes
i virus.

Hospitals de campanya
inflables, 2018
Eduard Pagès,
Tecnodimensió
Producció: Tecnodimensión
Hinchables SL
Bescanó, Girona
Material: PVC

Tecnodimensión Hinchables construeix aquests hospitals de
fins a 1.000 metres quadrats (uns 100 llits) des del 2018, gràcies
a l’encàrrec d’una empresa d’instrumental mèdic a Mèxic. Amb
l’aparició de la pandèmia mundial causada per la covid-19, aquesta
construcció excepcional ha esdevingut més necessària que mai
per a zones rurals sense infraestructures suficients on muntar
hospitals de campanya.
Les grans dimensions s’aconsegueixen amb un disseny acurat,
com si es tractés de patrons del món tèxtil. Un cop unides totes
les peces, queda una cambra d’aire que fa les funcions de paret.
Inclou sistema d’ancoratges per fer separacions interiors.
El procés de producció triga unes cinc setmanes i el muntatge
in situ queda fet en poques hores. Incorporen generadors.

«Viure en temps
de coronavirus»
Diari Ara, 2020

Cartells «Solo el pueblo
salva al pueblo», 2020
Mr. Zé
Producció: Félix Rodríguez
Valladolid
Material: impressió digital

Félix Rodríguez, Mr. Zé, és dissenyador i artista conegut pels
seus treballs de cal·ligrafia artística, així com pel seu activisme i
compromís polític. En els primers dies del confinament provocat
per la pandèmia de la covid-19, va començar a crear aquests
cartells clarament basats en els de coneguts artistes de l’època
de la Guerra Civil espanyola. L’exercici, difós a través de les xarxes
socials, demostra com el cartell, avui desplaçat per altres tipologies,
segueix funcionant com a eina potent de comunicació. La col·lecció
és extensa, i alguns dels seus cartells han acabat penjats als
carrers d’algunes ciutats de països de l’Amèrica Llatina.

Gràfica «Postales
del coronavirus» 2020
Javier Jaén (Barcelona)

Edició: The New York Times
(Nova York)

La gràfica «Postales del coronavirus» és un projecte de l’artista
Pablo Corral Vega promogut per l’edició espanyola de The New
York Times, que presenta, en format digital, un diari col·lectiu escrit
i visual sorgit durant la pandèmia per mostrar que el lector no
estava sol davant la incertesa. La proposta gràfica de Javier Jaén
s’emmarca en aquell conjunt d’articles, testimonis d’un moment
marcat per la desesperança, la por, l’aïllament i la incertesa, i
alhora l’esperança, la solidaritat i el suport als altres.
El projecte comunica les veus i les experiències d’aquells qui,
malgrat estar aïllats, comparteixen l’excepcionalitat de la pandèmia.
Els segells en són testimoni.

Identitat visual
#EstoPasará, 2020
Ibán Ramón
Edició: València Capital
Mundial del Disseny 2022
València

#EstoPasará és una plataforma col·lectiva de disseny i creativitat en
temps de la covid-19 promoguda per València Capital Mundial del
Disseny 2022. Aquest espai digital, global i obert, aglutina idees,
projectes i iniciatives que, amb el disseny com a eina creativa,
ajudin a millorar la vida de les persones en temps de la pandèmia.
De la identitat visual se’n va ocupar el dissenyador valencià Ibán
Ramón, especialitzat en projectes d’identitat corporativa, disseny
editorial i comunicació gràfica. Sobre fons blanc, es tracta d’una
proposta gràfica en negre amb diferents tipografies i traços que
conviden a la reflexió en una època marcada per la crisi de salut.

Samarretes i dessuadora
de la col·lecció «Born in
Quarantine», 2020
Desficio
Producció: Desficio
València
Materials: 100 % cotó
orgànic filat i pentinat
(samarretes) 85 % cotó
orgànic filat i pentinat, pelfa
no cardada, 15 % polièster
reciclat (dessuadora)

Desficio és una marca de moda i complements que va néixer la
segona setmana de confinament. La seva col·lecció té un grafisme
molt directe amb frases nascudes en aquesta crisi: «Mascarilla.
Gel. Distancia. Así de simple» (samarreta Responsable), dos
mòbils com afecte entre persones (samarreta Connexión), escriu
«Si consigues leer esto, estás demasiado cerca» (samarreta
Distancia) i fa al·lusió al coronavirus (dessuadora Fuckovid).
Desficio, amb la seva col·lecció «Born in Quarantine», destina
el 100 % del benefici a les accions del pla «Creu Roja Respon»
per a l’emergència sanitària.

Samarreta, 2020
Txell Miras
Producció: Txell Miras
Matadepera
Material: teixit de cotó
estampat

La dissenyadora de moda Txell Miras, formada en Belles Arts, sol
incorporar a les seves col·leccions una samarreta amb la imatge
del rostre d’una dona dibuixat per ella mateixa. N’ha fet diverses
versions de la que sembla la mateixa dona i que ha esdevingut
gairebé icona de la marca. Aquest any, durant el confinament,
l’autora no ha dubtat a fer el seu particular homenatge al personal
sanitari i fer campanya solidària: el 20 % de l’import de les vendes
es destina a Metges Sense Fronteres.

Infografies de la covid-19,
2020
Albert Carles (Barcelona)

Des de l’inici del confinament, el dissenyador Albert Carles va
proposar al seu web un exercici de visualització de dades en
relació amb la pandèmia de la covid-19. El disseny consisteix
en una senzilla infografia en què es mostrava l’evolució dels
casos, les defuncions i l’ocupació de llits a les UCI a Catalunya.
S’actualitzava automàticament cada dia. Les dades es prenien
del repositori de Datadista, que les extreia dels complicats PDF
del Ministeri de Sanitat. És un intent de fer visibles i clares unes
dades incomprensibles per al gruix de la població.
La diversitat de criteris en la recollida de dades fa que algun
dels gràfics donessin lectures incomprensibles i posa de manifest
la necessitat de criteris unitaris.
El 24 de maig els datadistes van deixar de compartir i el projecte
es va aturar.

Senyalització de covid-19,
2020
Equip Signes
Producció: Signes
Barcelona
Material: vinils

Signes ha dissenyat i fabricat una nova col·lecció de senyalització
per a la protecció sanitària, tenint en compte les recomanacions de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, el Ministeri de Sanitat i
l’OMS. Ha creat una família d’elements de senyalització elegant,
actual i neutra, que es pot adaptar a qualsevol espai. Ofereix
des de pictogrames d’obligatorietat i missatges informatius fins a
fletxes i línies per indicar recorreguts segurs, desenvolupats en
tres gammes de colors: blau, gris i negre. La proposta és útil per a
qualsevol empresa, negoci o altres organitzacions que, de manera
ràpida, han pogut disposar de senyalització per adaptar els seus
espais i comunicar d’una manera clara i senzilla les recomanacions
a treballadors i usuaris.

Tassa #yomequedéencasa
de la col·lecció «Born in
Quarantine», 2020
Desficio
Producció: Desficio
València
Materials: ceràmica blanca

Desficio és una marca de moda i complements nascuda la segona
setmana de confinament. Els seus dissenyadors van escollir el
terme desfici (significa ‘estar intranquil i molt nerviós’), que van
castellanitzar per fer-se comprendre pel seu públic, ja que era el
que millor resumia l’estat d’ànim general.
La tassa porta per títol #yomequedéencasa i evoca el moviment
de ciberactivisme #YoMeQuedoEnCasa, que va aparèixer l’11
de març a Twitter promovent la immobilització social per aturar
l’expansió de la pandèmia a Espanya.
Desficio, amb la seva col·lecció «Born in Quarantine», destina
el 100 % dels beneficis a les accions del pla «Creu Roja Respon»
per a l’emergència sanitària.

Bossa Balcony de la
col·lecció «Born in
Quarantine», 2020
Desficio
Producció: Desficio
València
Materials: 80 % cotó orgànic
reciclat i 20 % polièster
reciclat

Desficio és una marca de moda i complements que va néixer la
segona setmana de confinament. La seva col·lecció té un grafisme
molt directe amb frases i dibuixos que han nascut en aquesta crisi.
Aquesta bossa de mà porta per títol Balcony i evoca la relació
sorgida entre els veïns durant la pandèmia, des d’aplaudir els
sanitaris o els qui han treballat a primera fila, fins a les converses
entre veïns o el fet de convertir-se en l’únic espai exterior durant
el confinament.
Desficio, amb la seva col·lecció «Born in Quarantine», destina
el 100 % dels beneficis a les accions del pla «Creu Roja Respon»
per a l’emergència sanitària.

«Anuncis emocionals
i models amb mascareta:
màrqueting en temps
de pandèmia»
Diari de Barcelona, 20/08/2020

Cartell, enganxina, ventall
i pin «Tria / Salut,
protegeix-te», 2020
Evil Love
Edició: Servei Català
de la Salut
Barcelona

La campanya d’estiu 2020 de Salut ha pretès conscienciar la
població de la necessitat de continuar aplicant mesures d’higiene i
distanciament social per reduir el risc de transmissió de la covid-19
i, a la vegada, prevenir els efectes negatius de les onades de calor
i de la sobreexposició al sol sobre la salut, especialment en el cas
dels grups més vulnerables.

Cartell de la campanya
«Hivern #CAPFRED», 2020
Evil Love
Edició: Servei Català de la
Salut
Barcelona

Aquesta campanya d’hivern té tres objectius: conscienciar la
ciutadania que la pandèmia no s’ha acabat, que cal estar alerta
davant l’aparició de possibles símptomes i informar-se del que s’ha
de fer si se’n tenen. També insisteix en la importància de la detecció
precoç de casos i la identificació i el seguiment de contactes
estrets. Promou la vacunació contra la grip entre els col·lectius
de risc i, especialment, entre els professionals sanitaris. Ofereix
consells de salut per prevenir les malalties hivernals (refredat,
grip, bronquiolitis...) i fomenta el bon ús dels recursos sanitaris,
potenciant els canals d’atenció no presencial per evitar la pressió
sobre el sistema.

Cartell «Riscòmetre
covid-19», 2020
Divisió d’Apoderament
de l’Usuari de la Direcció
de Ciutadania, Innovació
i Usuari. Servei Català
de la Salut de Barcelona
Edició: Servei Català
de la Salut
Barcelona

Cartell que mostra l’exposició dels ciutadans a la covid-19 i permet
que se n’avaluï el risc de contagi en les activitats diàries, com ara
anar a comprar, fer esport o sortir a sopar. L’objectiu és sensibilitzar
la ciutadania dels riscos que prenen en fer les seves activitats
diàries.
El «Riscòmetre covid-19» explica gràficament el nivell
d’exposició al contagi i pretén ajudar el ciutadà a avaluar-la segons
el temps que dura l’activitat, si és a l’interior o a l’aire lliure, el nombre
de persones que hi participen, si són persones conegudes i la
força amb què s’exhala o el to de veu que es fa servir.

Vídeo #EnsEnSortirem, 2020
Col·laboració desinteressada
del Col·legi del Màrqueting
i la Comunicació
de Catalunya
Edició: Servei Català
de la Salut
Barcelona

La campanya de comunicació #EnsEnSortirem tenia com a objectiu
fomentar i agrair tots els esforços que va fer la ciutadania quedant-se
a casa. Emesa a les xarxes socials i als mitjans de comunicació, era
la segona fase d’una campanya que portava per lema #JoActuo.
Pretenia donar resposta al moviment ciutadà sorgit de manera
espontània i englobava totes les mostres de solidaritat, col·laboració
veïnal i iniciatives socials.
Els ciutadans podien participar-hi expressant el suport als
professionals de la salut i implicar-se en la lluita (primera fase de
la campanya) i s’apel·lava l’emoció per tal de fomentar la solidaritat
i la col·laboració dels ciutadanes (segona fase).

Aplicació STOP COVID
CAT, 2020
Edició: Servei Català
de la Salut
Barcelona

L’aplicació STOP COVID CAT (operativa des del 18 de març de
2020) és una eina digital que permet fer el seguiment i la vigilància
dels casos de covid-19.
Té els usos següents:
— Fer el seguiment i informe dels símptomes.
— Proporcionar informació de mesures i directrius per a l’autogestió
de la malaltia.
— Garantir l’accés al sistema sanitari, ja que és capaç de generar
alertes a l’atenció primària i als sistemes d’emergència mèdica del
SEM per activar els seus dispositius per donar resposta.
— Dur a terme el monitoratge dels pacients per part del sistema
sanitari.

«¿Cómo concienciar a
los jóvenes del riesgo
del coronavirus?»
La Vanguardia, 10/08/2020

Cartell i banderola
«La Mercè 2020», 2020
Reskate (Minuskula (María
López i Javier de Riba)
Barcelona
Direcció creativa: Nacho
Padilla i Ajuntament
de Barcelona
Edició: Direcció
de Comunicació.
Ajuntament de Barcelona

Cartell d’unes Festes de la Mercè marcades per la pandèmia. Té
una certa inspiració modernista i ret homenatge a la mare de Déu
de la Mercè, patrona de la ciutat des del 1687. En aquella època,
els barcelonins se li van encomanar per superar una plaga de
llagostes. Ara, quan la nova malaltia assetja les persones, la Mercè
està representada com una noia respectuosa que ens convida a
protegir la natura. Sosté una llagosta a la mà, davant del rostre,
que sembla mostrar el somriure que la mascareta amaga. Una
invitació a la festa, malgrat la complicada situació actual.

Cartells «Des de casa»,
2020
Koln Studio (Madrid)
Direcció creativa: Nacho
Padilla. Ajuntament
de Barcelona
Il·lustracions: Miguel
Camprubí
Edició: Direcció
de Comunicació.
Ajuntament de Barcelona

Campanya de comunicació institucional que utilitza el tagline «Des
de casa» com a eix principal. Amb un codi gràfic i unes il·lustracions
molt identificables, serveix per comunicar des d’informació genèrica
a la ciutadania fins a informacions de detalls concrets. Inclou des
de premsa escrita a presència a les xarxes digitals de l’Ajuntament
de Barcelona i al web específic ensensortirem.barcelona, amb
informació actualitzada i ajustada a cada fase.
«Des de casa» forma part de la campanya «Ens en sortirem»,
que l’Ajuntament de Barcelona promou a la ciutat per estimular
l’ànim entre els seus ciutadans.

Cartells «Desconfinament»,
2020
Familia (Barcelona, 2017)
Direcció creativa: Nacho
Padilla. Ajuntament de
Barcelona
Il·lustracions: Forma & Co.
Edició: Direcció de
Comunicació. Ajuntament de
Barcelona

Campanya de comunicació institucional utilitzada com a sistema
per comunicar informació relativa al desconfinament. El sistema
té elements comuns a totes les peces que les identifiquen amb
la covid-19 i, al mateix temps, és prou flexible per a incloure
recomanacions, missatges d’obligació, multimissatges, etc.
Disseny reconeixible, accessible i de fàcil lectura per tal de
cridar l’atenció, així com per ser fàcilment identificat com a part
d’un sistema comunicatiu.
Forma part de la campanya «Mesures covid-19» que
l’Ajuntament de Barcelona promou a la ciutat per a la salut dels
seus ciutadans.

«Emergència! Dissenys contra la COVID-19»
Exposició al Museu del Disseny de Barcelona · 13.11.2020 – 10.01.2021

Organització
Museu del Disseny de Barcelona

Jo

Direcció
Pilar Vélez

Nosaltres

Comissariat
Teresa Bastardes i Rossend Casanova
Coordinació
Àngela Cuenca i Adriana Mas
Registre
Laia Callejà i Carla Planas

Tothom
Cartell «Jo, nosaltres,
tothom», 2020
Familia (Barcelona, 2017)
Direcció creativa: Nacho
Padilla i Ajuntament
de Barcelona
Edició: Direcció
de Comunicació.
Ajuntament de Barcelona

Conservació preventiva
Equip de Conservació del MDB
cuidat.barcelona

#BCNCuida’t

Campanya de comunicació institucional utilitzada durant el
desconfinament per conscienciar la ciutadania sobre la importància
de respectar les mesures de seguretat bàsiques: distància, mans
i mascareta.
El seu disseny, aparentment senzill, respon a la necessitat de
comunicar les tres mesures sanitàries, de manera que sigui una
campanya el menys «campanya» possible, i que el cartell sembli
una peça informativa amb un missatge contundent, directe i poc
ornamentat.
«Jo, nosaltres, tothom» forma part de la campanya «BCN
cuida’t», que l’Ajuntament de Barcelona promou a la ciutat per a
la salut dels seus ciutadans.

Fotografies i filmacions
Josep Abril, Addit-Ion, Ankuda Union, Joan
Ayguadé Jarque (Foto: @chojnacka), Arpe,
Bioinicia, BUFF®, Albert Carles, CAR3D,
centre tecnològic Eurecat, CIM UPC, Closca
Design, Desficio, de Direcció de Comunicació
de l’Ajuntament de Barcelona, FICEP S3,
GPA Innova, I-MAS | PROTO & GO!, I-MAS
| SafetyBand, Javier Jaén, Leitat, MTS tech,
Minnim Design, Txell Miras, Jacqueline Molnár
i David Torrents, Morillas Brand Design,
MOS. More On Simplicity, MTS tech, Nagami,
NOFER, Opisso Studio, Miriam Ponsa (Fotos:
Roc Burgstaller i Eva Bozzo), Protofy xyz, QEV
Technologies, Félix Rodríguez, Servei Català
de la Salut, Signes, Tecnodimensió, Tèxtil
Artigas, Treematernity, Urbanauta Barcelona,
València Capital Mundial del Disseny 2022,

Disseny de l’espai
Adriana Mas
Elements museogràfics
Sarquella Torres per FAD

El Museu del Disseny de Barcelona
agraeix a tots els donants l’aportació
de les peces exposades.

Maniquins
Pasqual Arnella

Amb la col·laboració d’ADI-FAD

Disseny gràfic
Noèlia Felip
Muntatge museografia
Buit Taller
Muntatge audiovisuals
DS Systems
Producció gràfics
Serper
Premsa
Divina Huguet i Departament
de Comunicació MDB

