
Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Connexions – Circulacions – Acompanyament 
 
A partir de la línia identificativa del “Disseny Hub Barcelona”, es genera un element 
lumínic a base d’una tira de leds que s’expandeix per l’espai sense ocupar-lo. 
Unes línies que et connecten. Que emfatitzen la imatge de “Hub”, de lloc de pas. Que 
et guien cap allà on vols anar. Cap al Museu del Disseny de Barcelona, cap a la 
Biblioteca, cap una exposició temporal... 
 
 
 
Elements d’identificació (“mostradors”) 
 
Es parteix d’un element totalment abstracte i modular que sense una prefiguració d’us 
definida pot arribar a ser molt útil per connectar els visitants amb els diferents 
continguts del Disseny Hub Barcelona. 
Aquest element té tres grans funcions: 
-Convertir-se clarament en un element identificatiu, utilitzant la gràfica del centre i 
emfatitzant una paraula lligada al contingut. 
-Organitzar les circulacions i controlar els passos als espais restringits i les entrades 
allà on es desitgi. 
-Element que interactua amb els visitants i es converteix al mateix temps en un 
dispensador d’informació, ja sigui de manera física com en formats digitals. 
 
Aquests elements abstractes, amb la suma d’uns complements per la seva cara interior 
es converteixen en un sistema que s’adapta a cada necessitat concreta del centre. Amb 
la suma d’una taula, es converteix en un taulell d’informació. Amb la suma d’un banc, 
es converteix en un element per controlar l’accés a una sala. Amb la suma d’unes 
pantalles tàctils es converteix en un punt d’informació. Amb la suma d’unes taquilles 
amb el guarda-roba.... 
 
Aquests sistema es planteja també amb un sistema de diverses materialitats generant 
així una certa varietat d’elements dins el contenidor del Disseny Hub Barcelona pero 
que participen del mateix sistema i del mateix llenguatge. 
 
 

 
Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 

Disseny de la imatge del DHUB i del Museu del Disseny de Barcelona i el seu mobilari, 
Barcelona. 
 
 
 

Organisme que convoca el concurs 
 
Ajuntament de Barcelona, BIMSA. 
 

Caràcter del concurs 

 
D’idees 
 

Tipus de procediment 

 
Restringit 
 

Composició del jurat 
 
Nacional 
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Naturalesa del jurat 
 
Extern a l’organisme convocant 
 

Crida 
 
Internacional 

Resultat del concurs 

 
Guanyador / 1er Premi 
 

Data de resolució del concurs  
15/12/2013 

 
 
Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat / Lema 
 
Connexió HUB 
 

Autor/Autors UPC 
 
Amadeu Santacana, Franc Fernandez 
 

Altres autors 
 
Umberto Viotto, Pablo Martín. Astrid Stavro 
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