
El Projecte es trova situat al 22@, el districte de la innovació, innovació tant a nivell de formació 
com a nivell d’industria o fins i tot de govern. Aquest barri posa una base sòlida empresarial i 
econòmica per establir-hi un negoci o un projecte el qual disposarà d’una gran infraestructura i 
una gran projecció internacional per a formar empreses globals. 
 
Per a poder formar aquestes empreses globals el Projecte Bressol, s’inclou dins d’un conjunt 
d’organismes que faciliten i potencien els primers passos de Creació i Llançament amb 
posterior Creixement i Maduració en el temps d’empreses destinades al sector tèxtil i de moda. 
 
Dins el barri del 22@, entre moltes altres, i amb l’ajuda de Barcelona Centre de Disseny, 
trobem empreses com: G-Star Raw, ADD, Node, Morera Desing, ruiz+company, Estudi Arola, 
BCD, Palo Alto, Hub Design, PBM, Universitat de Vic, UPC, IAAC, Centre d’Innovació-
Barcelona Media, Media-Tic, Melon District, Ciutadella i El Projecte Bressol Moda on s’insereix 
l’edifici. 
 
I en què consisteix el Projecte Bressol? Doncs aquest rau en l’ideari de formar un conjunt de 
facilitats dins d’un contenidor gràcies al qual els nous empresaris del sector moda podran optar 
a iniciar els seus projectes amb totes les eines base per inserir-se al nou món laboral: des de la 
maquinaria, infraestructura publicitaria, mostruaris i sales d’exposicions i patronatge, i 
assessorament en tots els aspectes (Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya 
dins del Pla de Dinamització de la Moda Catalana de la conselleria D’Innovació, Universitat i 
Empresa i la Cambra de Comerç de Barcelona). L’objectiu d’aquesta iniciativa és ajudar a crear 
petites empreses i aconseguir que superin amb èxit els obstacles de l’apassionant món de la 
moda. La seva missió és dinamitzar el sector tèxtil i de la moda a través del suport al talent 
emergent amb la creació del primer viver d’empreses de disseny de moda.  
 
L’edifici del projecte situat entre alts volums tant de vivendes com d’oficines paral·lepipèdics 
adopta una forma més orgànica al inserir-se dins de la franja de verd que, paral·lela a 
l’Avinguda Diagonal, uneix el parc de l’Enric Miralles amb el parc de Jean Nouvel, ambdós 
lligats a l’Avinguda. L’aspecte formal de l’edificació respon a una voluntat espaial resultant 
d’exigències tant d’ús com de percepció. L’articulació de l’edifici en aquesta forma tant 
particular genera, alhora, tres subespais de concepció totalment diferents. 
La mateixa forma de l’edifici fa de teló de fons i parapeta el darrere de les vivendes i el seu 
caire més atzarós per formalitzar quelcom més ordenat a la nova plaça i espai públic. Mentre 
que l’edifici creix en alçada al mateix temps que també se separa de la construcció més 
propera. 
 
La façana dona una imatge continua amb una pell de lames blanques en Z que tanca tota la 
volumetria per l’exterior i en canvi s’obre amb grans finestrals desapareixient aquesta pell en 
les parts internes o on l’edifici té una voluntat de interacció amb el carrer. Sota d’aquesta 
primera pell de lames d’acer blanques hi ha un seguit de vidres de colors serigrafiats que van 
canviant. Els canvis tonals entre peça i peça responen a una voluntat global on en una primera 
impressió sembla un pas aleatori i degradat de colors càlids a freds passant per les tonalitats 
grogues, taronges, roses, rojes, a les morades, blaves i verdes. Cada façana té un color 
predominant dins de la llògica general.  
 
El tractament de les cobertes ha estat pensat amb tanta cura com les altres façanes de l’edifici. 
El motiu ha estat la situació de l’edifici entre grans blocs molts més alts que per tant veuran la 
coberta quasi tant o més que les altres façanes. Per tant un sistema de relligues fan una malla 
reixada que s’articula suavitzant els pas d’una planta a l’altra donant-li un aspecte més organic, 
i alhora amagant tota la maquinara d’instal·lacions que necessiten el contacte directe amb 
l’exterior. 
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