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Ajuntament • de Barcelona 

MESURA DE GOVERN 

DISSENY HUB BARCELONA-CONEIXEMENT EN L'ÁMBIT DEL DISSENY 

Barcelona té un vincle historie amb el disseny en les diferents disciplines que en formen part. El 
disseny es troba present arreu de la nostra societat, en el día a día deis ciutadans, perqué tot esta 
pensat i dissenyat per a una funció determinada. És dones una disciplina importantíssima que 
compren tots els ambits de la vida quotidiana i de la qual, Barcelona ha estat una ciutat pionera en 
la recerca i l'impuls deis disseny: tenim dissenyadors, indústria, escales, col-legis professionals, 
entitats dedicades al disseny amb més de cent anys d'história i també centres i equipaments 
culturals dedicats a l'estudi i la difusió d'aquesta disciplina. 

L'Ajuntament de Barcelona, conscient del potencial del disseny a la nostra ciutat, vol donar un pas 
més en l'estudi, la recerca i la difusió del disseny amb la construcció d'un nou equipament, el 
Disseny Hub Barcelona, (DhuB) amb un enorme potencial per esdevenir un gran centre de 
producció internacional. 

1. El Disseny Hub Barcelona (DHuB) és un nou centre dedicat a promoure el coneixement, la 
comprensió i el bon ús del món del disseny. Un espai que vol esdevenir quelcom més enlla 
d'un museu o una institució que promogui els diferents ambits del món deis disseny. Per 
aixó, el DHuB esdevé un sistema operatiu que transcendeix el seu propi espai físic, 
desenvolupant part de la seva acció en un entorn virtual i convertint-se en el nucli d'una 
xarxa de conservadors, creadors i consumidors del disseny que compartira informació 
rellevant relacionada amb el sector. 

2. Aquest centre pretén observar el passat i el present del món del disseny per estimular-ne la 
recerca i promoure la seva activitat, tot col-laborant amb l'entorn empresarial. El resultat 
sera un espai de dialeg orientat a professionals, com un recinte que, mitjanyant les 
darreres tecnologies, difondra entre el gran públic el coneixement d'una disciplina de gran 
presencia a les nostres vides i de vital importancia pera l'economia. 

3. El DHuB no és un museu, un centre o un laboratori. És la integració d'un museu, un centre 
i un laboratori. És el Hub del Disseny de Barcelona perqué sera el centre neuralgic d'una 
xarxa d'institucions, centres, museus, laboratoris, empreses i persones que treballen per i 
amb el disseny; perqué els Hubs redistribueixen, organitzen i optimitzen el potencial de les 
xarxes que avui conformen el món del disseny, tant local, estatal i internacionalment; 
perqué vol conectar arquitectura, disseny grafic, disseny de producte i moda; perqué vol 
conectar el passat, el present i el futur del disseny, i perqué vol conectar consumidors, 
dissenyadors, empreses i institucions. 
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a. Disseny Hub Barcelona- DHuB 
L'EDIFICI 

ESPAIPROJECTE Edifici de nova planta dissenyat per l'equip d'arquitectes MBM, 
~mb una superficie constru"ida de 30.000m2 

UBICACIÓ: Pla~a de tes Glories \ 

PERÍODE D'EXECUCIÓ: juny 2009- Des. 2011 (execució de les obres) 

INVERSIÓ: 

GESTIÓ: 

El cost de l'edifici és de 86 milions d'euros, deis quals el 66% els 
paga la Generalitat de Catalunya, com a conseqüéncia deis 
acords derivats de la cessió del Palau de Pedralbes que 
I'Ajuntament de Barcelona va ter a la Generalitat, i el 33%, 
1' Ajuntament de Barcelona. 

Consorci entre Ajuntament de Barcelona 
Catalunya. 

Generalitat de 

El Disseny Hub Barcelona, obra de MBM arquitectes, esta constru"it en gran part per sota del nivell 
de la playa de les GIÓries amb una distribució en tres plantes i un entresól. En aquests espais 
s'ubicaran la sala d'exposicions principal, les sales dedicades a les reserves, a la investigació, a 

l'ensenyament, el centre de documentació, les oficines centrals així com els serveis de gran 
concurrencia com poden ser el restaurant, la botiga o el vestíbul. La il·luminació natural i la relació 
amb !'exterior s'aconsegueixen aprofitant el desnivel! entre la playa de les Glories i el Poblenou 
amb un gran llac coma protagonista. 

La part de l'edifici que sobresurt del nivell de terreny, centrada a l'eix del carrer d'Ávila, conforma 
un gran voladis sobre la playa i allotja les sales d'exposicions, temporals la sala d'actes, el foyer, i 
la terrassa. 

Ptanta t•c:nta 
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Salad·.Jcees 

B ) anc:Jnas- central.t 

Q ) Cutna 
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UN REFERENT DE SOSTENIBILITAT 

El Disseny Hub Barcelona sera un edifici sostenible.-

Estalvi d'energia 
• S'adapta a la topografia per utilitzar les acumulacions d'energia del sól per a mantenir 

estable la temperatura interior tot l'any. 
Pensat per a un clima mediterrani amb obertures protegides del sol per evitar el 
sobreescalfament deis espais interiors. 

• Tetes les instaHacions són d'alta eficiencia energética i tots els sistemes d'enllumenat són 
de baix consum, reduint un 60% el consum eléctric de referencia per il-luminació. 

• Una instal·lació fotovoltaica en forma de pérgola sobre coberta i integrada a la fa9ana sud 
subministrara més del 85% de l'electricitat (més de 175.000 kWh anuals). 

• La connexió a la xarxa existent de fred i calor urbana reduira les emissions de C02 en 
climatització en més del 50% comparat amb una generació de calor i fred al mateix edifici. 

• El conjunt de mesures per a la reducció de la demanda energética, la utilització 
d'instal-lacions d'alta eficiencia i la incorporació d'energies renovables per produir 
electricitat permet aconseguir la lletra "A" en la classificació energética (reducció del 70% 
del consum d'energia respecte de l'edifici de referencia). 
L'energia total consumida per l'edifici en climatització i enllumenat es preveu de tan sois 22 

kWh/m21'any, el que equival a no enviar a l'atmosfera més de 1.000 tones anuals de C02, 
el que produeixen unes 300 llars. 

Estalvi d'aigua 

• L'edifici aprofitara l'aigua de la pluja i utilitzara aigua freatica. També tindra mecanismes de 
reducció de consum en tots els aparells. 

• El conjunt d'accions d'estalvi i aprofitament d'aigües permet una reducció prevista del 
consum d'aigua potable superior al80%, més de 12.000 m3 anuals. 

• El llac que envolta l'edifici, alimentat amb aigua freatica, es transformara en un biótop urba 
eliminant el procés de cloració per una depuració natural mitjan9ant plantes aquatiques i el 
filtre de graves. 

Altres aspectes sostenibles 

• El projecte també contempla la creació d'espais saludables per a treballadors i visitants 
gracies a la tria de materials (evitant el PVC, utilitzant pintures ecológiques ... ), a la 
prevenció a camps magnétics i electrics, radiacions diverses i una estricta supervisió deis 

, nivells de confort en temperatura, humitat, concentració de C02, i altres molts parametres. 



b. Disseny Hub Barcelona - DHuB 
EL PROJECTE 

'* Ajuntament. de Barcelona 

COL·LECCIONS El Disseny Hub Barcelona es constitueix a nivell patrimonial amb 
les coHeccions de tres museus: Arts Decorativas, Textil i 
d'lndumentaria i Gabinet de les Arts Grafiques. 

4 AREES D'ACCIÓ Disseny de l'espai (arquitectura) 
Disseny grafic, audiovisual i de la comunicació (analógic i digital) 
Disseny del producte (objectual) 
Disseny del vestit (moda) 

4 MECANISMES D'ACCIÓ Que defineixen el programa funcional del futur edifici i per tant la seva 
manifestació física: 
Museu: accions i exposicions temporals constru'ides sobre les 
col·leccions i que s'aniran ampliant 
Escenari o Diagnosi: Espais flexibles, conferencies, debats, 
publicacions, tallers. 
Recerca o laboratori: pensar en participar en el debat per a la 
definició futura del disseny. 
Acció o producció: rendibilitzar l'esfon~ de recerca que el centre ha 
de ser capa9 de produir. 

4 SECTORS D'ACCIÓ Públic actiu o passiu que participa en el procés de disseny, tant des de 
la projectació, la producció, estimulació i consum. Es proposen 4 
actors que participen en alió que definim el transit entre el disseny i el 
que es dissenya: 
Professionals, escotes, teórics 
Empreses, indústria 
lnstitucions 
Consumidors o usuaris 

SEUS TEMPORALS Provisionalment, el centre s'instaHa en dos seus temporals: 

Palau del Marques de Llió (Montcada,12), que allotja les 
exposicions, les galeries d'estudi i les activitats temporals, així com un 
centre de documentació. 

Palau Reial de Pedralbes (Diagonal, 686), que acull l'exposició 
permanent del Museu de les Arts Decoratives, De J'objecte únic al 
disseny de producte i l'exposició permanent del Museu Textil i 
d'lndumentaria, El cos vestit. 
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c. Disseny Hub Barcelona- DHub 
LA IMATGE GRÁFICA 

Aquesta caixa és el que ha representat fins ara la idea de museu. Un espai més o menys 
tancat d'informació, coneixement i patrimoni. El Disseny Hub Barcelona vol apropiar-se deis valors 
intrínsecs d'un museu pero trascendir-los. 
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El hub és una identitat viva que recull,processa i redistribueix informació,activitats, recursos i 
accions sobre el disseny. El disseny i la creativitat formen part de la nostra quotidianitat, del dia a 
dia de persones i ciutats i en múltiples disciplines. El disseny esta present a tot arreu, dins del 
Disseny Hub Barcelona i fora. 

Com a resultat d'obrir aquest espai tenim les peces basiques de composició de logotips i de la 
identitat visual del Disseny Hub Barcelona, I'ADN que anomenem MERA, i les petites peces 
secundaries que ens ajudaran a jugar i composar com 
si d'un tangram es tractés. 
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PROGRAMACIÓ DHUB 2009 

Les activitats programades pel DHUB venen definides per la missió del centre: patrimonialitzar el 
passat, observar el present, estimular el futur del món del disseny, promovent-ne el coneixement, la 
comprensió, l'apreciació, la valoració i el bon ús. 

Activitats DHUB 2009 

Activitat lnauguració Dates expo Espais 

Exp_osició oermanent " El cos vestit" IMTIBl 3 des 12008) Permanent DHUB Pedralbes 

Exposició permanent "De l'objecte únlc al disseny de 
producte" (MADBI 

Permanent DHUB Pedralbes 

GE Cartells. CoJolecció Gablnet de les Arts Graflaues 2 des 120081 3 des - 01 marc DHUB Monteada 

Expo "Turisme. Espals de flcció" 2 des 120081 3 des - 07 iunv DHUB Monteada 

Expo "L'arauitectura del turlsme" ICOACl 10 marc 11 marc- 15 abril COAC 

Expo Muntar/grapar/plegar. L'arquitectura radical de les "little 
DHUB Monteada 

magazines" 196x-197x. 13 marc 14 marc -17 maia 

E¡<po MultiRambles (Coproducció lntelllgent Coast) 28 mala 29 maia - 19 iuliol DHUB Monteada 

Expo Low Cost IADG/ADI • FAD) 18íunv 19 íunv - 23 iuliol ADG/ADI- FAD 

Expo Efecte Souvenir 10. Guavaberol 
16 juliol -13 

DHUB Monteada 
15 íuliol desembre 

GE: Tocadors (Ass. Moble) 29 iuliol 30 iuliol - 6 nov DHUB Monteada 

Helvética (Fundació Comunicació Grafica) 19 novembre 19 nov - Qener DHUB Monteada 


