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Resum executiu  >> Perfil i objectius de l’estudi 
 >> Resultats 
 >> Diagnosi 
 >> Diagnòstic 
 >> Conclusions: pla d’actuació 
 
Introducció:  El sistema català de disseny 
 > Perfil i objectius de l’estudi 
 > Estructura de l’estudi i procés de treball 
 > Metodologia i criteris metodològics generals 
 > Estructura del document 
 
I part.  Diagnosi:  Marc general de l’estudi i definició del sistema disseny 

català  

 1.  Valor estratègic del disseny.  

 1.1. Marc general de l’estudi 

>> El disseny en el món actual: valor econòmic i estratègic 
del factor disseny. 

>> Recerca d’una definició del disseny i dificultat de 
consensuar-ne una 

 1.2 El concepte actual de disseny. 

>> El marc legal i institucional  

>> El disseny estratègic a l’escenari empresarial 

>> Nivells i modalitats d’aprofitament del disseny en el    
marc empresarial  

>> Reconsideració de la noció de disseny estratègic 

1.3  El disseny a la cultura de la innovació 

>> Disseny i innovació  

>> Innovació dirigida pel disseny 

>> El marc professional: el disseny agent cultural 

>> El disseny, procés o llenguatge? 

>> Què és el bon disseny? 

2.  El context internacional: polítiques públiques per 
l’aprofitament estratègic del disseny 

2.1.  Localització i característiques generals d’aquestes 
polítiques 

>> Una antiga política d’abast nacional referent obligat: 
l’Anglaterra Victoriana, un precedent històric. 

>> Polítiques nacionals recents en vigor o en discussió. 
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>> Característiques generals de les noves polítiques del 
disseny 

>> Països o regions amb polítiques nacionals del disseny en 
vigor o en discussió. 

>> Metodologia d’anàlisi. 

2.2. Anàlisi comparativa: principals trets distintius 

>> Línies mestres de les polítiques nacionals 

>> Elements més destacats de les polítiques analitzades, 
per àrees geogràfiques: Corea, Nova Zelanda, 
Singapur, Escandinàvia, Regne Unit, Flandes i Espanya. 

2.3.  Conseqüències derivades de les polítiques públiques 
de disseny 

>> Conseqüències generals. 

a)  Increment del cens de Centres de disseny: el model de 
gestió que suposen i precedents històrics, el Bristish 
Design Council. Expansió dels Centres de disseny. 
Canvis introduïts per les polítiques públiques 

b)  Vinculació del disseny al sistema d’innovació: recerca i 
lloc del disseny a la R+D+i 

c)  D’altres mesures destacades: creació de comissions 
d’experts 

d)  El rol del sector públic. El cas de Finlàndia. La posició 
del Regne Unit 

 3.   Modelització del sistema disseny català.  

 3.1. El model del sistema disseny  

>> El model de sistema disseny milanès 

>> D’altres models teòrics 

>> L’eix projecció / producció: l’esquema tradicional del 
model producció consum. 

 3.2. El sistema disseny català 

>> El sistema disseny català: identificació d’actors i fluxos 
de relació 

>> Components del subsistema cultural en la perspectiva 
de Catalunya. Dades històriques dels actors específics 

>> La situació actual: identificació institucional dels actors 

 3.3.  Consideracions sobre la demanda 

>> Estructura i característiques de la demanda. 

>> La visió d’estudis anteriors: el consum empresarial de 
disseny  

>> Dades sobre la demanda de disseny a Espanya. 

>> Dades sobre la demanda de disseny a Catalunya (2005) 

>> Modalitats de la demanda 

>> Subsistema demanda: criteris i procés per la selecció 
dels participants. 
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>> La demanda de disseny en el context de la I+D+i. Plans 
i programes estatals. 

 3.3. Consideracions sobre l’oferta: la indústria del disseny 

>> Característiques generals. 

>> Dades sobre l’oferta de disseny a Catalunya.  

>> Estructura de l’oferta de serveis de disseny a 
Catalunya: les especialitats del disseny. Altres maneres 
d’estructurar l’oferta.  

>> Ocupacions emergents i noves categories laborals 

>> La gestió en disseny: activitat professional o nova 
disciplina 

II part. Diagnòstic:  Avaluació i escenari de futur del sistema disseny català.   

 4. El paradigma Barcelona 

>> Fortaleses del Sistema Disseny català reconegudes 
internacionalment. 

>> El disseny sota sospita. 

5. Pautes i procés pel diagnòstic: estat d’opinió sobre la 
situació del sistema disseny català 

>> Procés de diagnòstic: metodologia d’anàlisi 

>> Definició del model inicial: 1a. fase, visions i opinions 
d’un grup d’experts. 

>> El diagnòstic dels experts: 1) estat d’opinió sobre on 
som i com estem; 2) On anem: com hauria de ser i 
principals objectius a assolir; 3) Què cal fer: mesures a 
emprendre i caràcter de les mateixes. 

>> El camí cap la confirmació del model. Estructura de 
l’enquesta. 1a. ronda: 75 assercions que són també 
preguntes 

 6. Mancances, fortaleses i actius  

>> El diagnòstic dels participants: estat d’opinió sobre on 
som i com estem (resultats de l’enquesta) 

>> Diagnòstic del model inicial. Relacions fortes i 
interaccions dèbils entre els actors. 

 7.  El model final, l’escenari de futur.  

>> El diagnòstic dels participants: on s’ha d’anar.  

>> L’escenari a curt mig termini. 

>>  El model final: què cal fer > Elements per a una política 
de disseny a Catalunya. 

 

III part. Conclusions Pla d’actuacions 

 8. Pla d’actuacions: criteris generals 
 9. Programes: llistat i descripció 
 

Annexos: A.1. Model de qüestionari. Resultats dels qüestionaris 
 A.2. Plantilla comparativa de les polítiques internacionals 

Bibliografia 
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Perfil i objectius   >> disseny_cat:1 és un estudi encarregat pel CIDEM de la 
de l’estudi  Generalitat de Catalunya a un equip d’investigadors de les 
  universitats de Barcelona (UB) i Politècnica de Catalunya (UPC) que tenia 

dos objectius principals: 
 
1. Modelitzar el sistema disseny català, identificant‐hi els principals actors, 
el seu rol i les vinculacions existents entre ells. Calia a més a més descobrir‐
ne les principals mancances i les seves fortaleses davant el món actual. 
 
2. Elaborar una proposta integral d’actuació a emprendre per la Generalitat 
de Catalunya cara al món del disseny en el context de l’economia 
globalitzada actual, la cultura de la innovació i el sistema català d’innovació 
i desenvolupament.  

  Les conclusions de l’estudi han de permetre articular un conjunt de 
programes d’actuació orientats a corregir les mancances identificades i 
treure el major profit possible de les fortaleses en el context actual.  

  Per a l’estudi ha estat essencial la col∙laboració de tots els experts i 
participants que han acceptat dedicar‐nos part del seu temps 

 
 
Organització de l’estudi  La realització d’aquest estudi ha passat per diverses fases d’acord amb els 

seus objectius. 

 
   Una primera fase ha consistit en individuar els principals interlocutors del 

sistema disseny d’acord amb el model de sistema adoptat. Correspon a la 
identificació dels actors, comprendre la situació en la que estan i les funcions 
que exerceixen. 

                                          
1 vg. http://www.disseny-cat.net 
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  La segona fase ha tingut per objectiu identificar les mancances, les fortaleses 
i els actius en la situació actual del sistema en el seu conjunt. Es volia 
diagnosticar la situació. 
 
Una tercera tasca que s’ha desenvolupat en paral∙lel ha consistit en indagar 
en el context internacional aquells països que han posat en marxa polítiques 
de disseny que afecten a diversos departaments del Govern i de 
lʹAdministració i que van més enllà de les polítiques de promoció del 
disseny habituals. Han servit per definir el marc general en el que s’inscriu 
l’estudi. 
 
Els resultats han servit per comprovar l’abast del diagnòstic, l’estat d’opinió 
que els actors tenen de la qüestió, veure les similituds amb el que succeeix a 
d’altres països i com es perfilen els escenaris de futur que poden ser 
compartits – i que ho seran en un context social i econòmic global com 
l’actual—. 

  De les fases de diagnosi i diagnòstic n’ha sortit una enquesta que ha estat 
resposta per 45 persones representants dels diversos col∙lectius implicats en 
el sistema, mitjançant la qual s’ha definit un escenari de futur i corroborar 
les mancances identificades. 

  La darrera fase, que correspon a l’elaboració de les conclusions definitives, 
ha consistit en identificar un conjunt de mesures a emprendre i donar‐los 
forma en termes de programes dʹactuació. Són 43 programes classificats 
segons els seus objectius i destinataris. 
 
Finalment, els resultats s’han sotmès a l’aprovació de les mateixes persones 
que van participar a l’enquesta per tal de consensuar‐la amb representants 
dels principals col∙lectius. 

 
 
Metodologia de treball 
  La metodologia per a la realització de l’estudi s’ha creat ad hoc per a l’estudi. 

Té en part el seu origen en les del tipus Delphy, aprofita les opcions de 
participació que ofereix Internet i s’ha realitzat en dues etapes o rondes. 

 
Procés de treball seguit

 

La ideació de l’estudi i la preparació de les conclusions s’ha contrastat amb 
fonts bibliogràfiques i documentals ja disponibles i alguns estudis previs. El 
procés de treball ha estat com segueix. 
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  A través d’una conversa amb un grup d’experts compost de cinc persones 
ben representatives dels diversos agents del sistema s’ha definit un model 
inicial sobre el que preguntar i confirmar‐ne el seu abast descriptor.  

  Les conclusions provisionals relatives al model del sistema disseny català, 
les seves característiques, els diversos agents      i les seves interaccions 
habituals així com les perspectives de futur i correccions que caldria 
introduir al sistema han estat corroborades a través d’una enquesta passada 
on‐line a 45 participants dels quals 15 eren representants de la demanda de 
serveis de disseny, 15, representants de l’oferta, és a dir, dissenyadors i els 
15 restants, persones que han estat vinculades al món del disseny i al 
sistema disseny català.  

  A partir dels resultats obtinguts amb l’enquesta, s’han individuat una sèrie 
d’actuacions a fer que s’han sistematitzat en un llistat de programes. 
Valorar‐los i establir‐ne una priorització ha estat l’objecte de la segona ronda 
de consultes també feta on‐line a través d’una intranet dissenyada 
específicament per a l’estudi (http://doctorat.e‐gim.net/disseny/). L’objecte 
de la segona ronda era comprovar el grau de consens quant a l’oportunitat i 
la urgència amb que cal posar‐les en pràctica.   

  El grup d’experts ha estat format per sis persones, un empresari del sector 
dels productes de gran consum, un empresari vinculat a les empreses que 
fan disseny, un dissenyador de producte de llarga trajectòria i tres persones 
vinculades a les entitats de promoció i suport al disseny.  

  Quant als participants, han respost a les dues rondes un total de 36 
persones, la qual cosa suposa un 80% de resposta.   

 
 
● > punt de partida   L’estudi entén el disseny com un factor determinant per a la 
marc general de l’estudi  competitivitat. El disseny és resultat de l’activitat professional d’un 

col∙lectiu extens i divers, i la seva aplicació té efectes significatius sobre els 
resultats obtinguts per les empreses. 
 
Per aprofitar el valor estratègic del bon disseny, cal que s’utilitzi des de la 
concepció dels productes i serveis i que se’l consideri una eina clau per a la 
innovació. 

 

 Valor estartègic del 
disseny. El factor 

disseny juga un paper 
clau en la difusió del 
coneixement sobre els 

clients i sobre les 
tendències als mercats, 
que pot ser determinant 
per a la innovació a les 

empreses.  
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  L’estudi assumeix des del principi que cal canviar algunes idees sobre el 
disseny encara dominants: el disseny no és una operació de styling o de 
maquillatge per encobrir la falta d’innovació tecnològica; cal 
professionalitzar al màxim la funció de dissenyar dins i per a les empreses; 
el disseny i la seva cultura han de variar de discurs per adaptar‐se millor al 
diàleg  de l’empresa; les empreses, per la seva banda, han de reconèixer el 
potencial competitiu de la utilització dels continguts culturals en termes de 
densitat cultural dels productes i serveis. 

 
 

 
• El context internacional  A les portes del segle XXI, molts han estat els països que han vist en el 

disseny l’eina estratègica clau per incrementar la competitivitat de les seves 
economies en el mercat globalitzat on ja no es pot competir en base al preu. 
Sigui a través de la innovació tecnològica, sigui a través de l’aprofitament 
del valor afegit que el disseny aporta a productes, serveis i sistemes a través 
del plus cultural que suposa, el cert és que molts països han decidit orientar 
l’activitat econòmica aprofitant el potencial del disseny i competir en aquell 
segment del mercat internacional on el preu no és l’element determinant de 
compra.  

 
Països o regions  
amb polítiques 

nacionals del disseny 
en vigor o en discussió.  

 

 
 

 
 
 
  El tret de sortida el va donar Corea del Sud el 1993, data on posà en marxa el 

primer pla quinquennal per tal de posicionar marques locals en el mercat 
internacional. La idea era aconseguir que les empreses coreanes deixessin 
d’imitar els productes japonesos o occidentals per comercialitzar‐los a baix 
preu per començar a crear productes nous, revalidar‐los a l’ambient 
internacional de la qualitat en disseny i comercialitzar‐los a través de grans 
marques.  
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  Seguiren els països nòrdics i Dinamarca, Finlàndia, Suècia i Noruega, però 
també Estònia, feren estudis sobre l’impacte econòmic del disseny al seus 
països i proposaren polítiques nacionals orientades a aprofitar el potencial 
econòmic i competitiu del disseny i reorientar així les economies respectives 
–l’èxit de Nokia constitueix l’exemple clau de les polítiques esmentades—. 

  Després, Nova Zelanda emprengué els estudis pertinents cara a augmentar 
la competitivitat dels seus productes i serveis en el mercat internacional 
proposant una metodologia d’estudi sobre els efectes del disseny a 
l’economia de les empreses i dels països la qual ha demostrat que les 
economies líders en termes de competitivitat són les que estan millor 
posicionades en el panorama internacional del disseny, o les que millor fan 
servir el disseny en la dinàmica empresarial. L’Institute of Economic 
Research neozelandès ha estudiat el comportament econòmic dels països 
parant atenció al valor afegit als productes i serveis a través del disseny fins 
elaborar un ranking de la competitivitat en disseny i la seva evolució en els 
darrers anys. 

  D’altres països que han incorporat el disseny a les polítiques dels seus 
Ministeris d’Economia, d’Indústria i d’Afers estrangers han estat des 
d’aleshores Irlanda, Holanda, Hong Kong, Singapur i el Regne Unit si bé 
cada una d’aquestes polítiques té caràcters molt diferenciats atenent a la 
infraestructura prèvia existent en els sistemes disseny respectius (cas del 
Regne Unit, el potencial que li suposa la capacitat del seu Design Council 
així com les polítiques per a la internacionalització dels serveis del disseny 
fetes amb anterioritat pel Govern).  

  Un segon tipus de política important han estat les campanyes de promoció 
endegades i gestionades des dels Centres de Disseny a diversos països i 
regions. Són els casos de la República Txeca, de la Bèlgica Flamenca, de la 
Regió de la Llombardia a Itàlia, de l’Estat de Victòria a Austràlia, de la Índia 
i del Quebec a Canadà.  

  França ha estat el país que més esdeveniments ha promogut per tal 
d’estudiar allò que haurien de ser les polítiques de promoció del disseny 
habitualment a càrrec dels Centres de disseny. 

  En termes generals, una política nacional de disseny s’ha caracteritzat per 
ser un conjunt de plans per dur a terme una sèrie d’activitats que 
promoguin el coneixement i l’ús efectiu del disseny professional. En general, 
comprometen l’activitat de diversos ministeris alhora integrant diverses 
mesures complementàries entre sí. Tal i com destaquen alguns estudis de 
conjunt fets fins al moment, l’estructura d’aquestes polítiques consisteix en:  

 una definició d’objectius qualitatius i quantitatius, i d’un pla 
d’implementació 

 una definició de les qualitats i els valors que les polítiques de disseny i 
els programes de promoció representen   

 una selecció dels actors més directament implicats, les seves funcions i 
les àrees focals de la política o pla de promoció 

 la responsabilitat de l’administració, o de les diverses administracions 
segons el cas, en la promoció del disseny 

 la definició del rol dels centres nacionals de disseny en el nou context 

 el finançament de la política i el pla de promoció 
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  A més a més, cada una d’aquestes polítiques comporta també una visió de 
futur, un dibuix de l’escenari de futur al que es vol arribar i una justificació 
dels medis per arribar‐hi. S’hi pot trobar també una idea de disseny, és a dir, 
una concepció del disseny i del bon disseny que és el que promouen entre 
les empreses i el públic en general. En aquest cas, el lloc que reserven al 
disseny i a la innovació a través del disseny en el sistema general de la 
innovació és un factor altament revelador del caràcter i objectius de cada 
una de les polítiques. Finalment, per comprendre de quina mena de política 
es tracta, cal tenir en compte quin és el caràcter de les mesures proposades, 
si són promocionals, educatives, consultores o simplement financeres a 
través d’ajuts per impulsar una major contractació de dissenyadors per les 
empreses; també cal veure a qui van dirigides, si s’adrecen únicament a les 
empreses per augmentar la demanda de serveis de disseny, o si també 
proposen mesures per millorar i reorientar l’oferta professional d’aquests 
serveis.  

  Continuació d’una recerca prèvia iniciada per l’ADP el 2005 i recollint les 
conclusions obtingudes per altres estudis fets en paral∙lel per altres 
institucions (Designium 2003, 2006; BCD 2005), l’objecte del present anàlisi 
de les polítiques públiques endegades pels altres països ha estat: presentar‐
ne els principals trets, utilitzar els paràmetres de comparació possibles, 
comprovar el caràcter d’aquestes mesures, veure la relació establerta entre 
disseny i sistema d’innovació i emprenedoria respectius, i resseguir com ha 
anat evolucionant la conceptualització del factor disseny en termes de 
disseny estratègic. Les conclusions obtingudes han servit per comprovar si 
els escenaris de futur definits durant l’enquesta per al sistema català de 
disseny coincidien o divergien significativament en relació a allò que va 
perfilant‐se al context internacional. 

  Com a conseqüències directes de la posada en marxa d’aquestes polítiques 
nacionals s’han constatat els següents fets:  

• Un augment considerable del cens de Centres de Disseny arreu del món i 
la pervivència del model de gestió del Consell de disseny seguint el model 
del Design Council britànic malgrat haver‐se constatat, en estudis 
anteriors, que molts dels existents prèviament tenien una vida més aviat 
lànguida i feien pocs esforços per convèncer els Governs respectius de la 
importància del disseny per a l’economia del país. Amb motiu de les 
polítiques, se n’han creat de nous, d’altres s’han vist reforçats amb 
missions noves i d’altres han vist redefinir totalment la seva funció. 

• Les moltes mesures preses per vincular directament el disseny, i els 
sistemes del disseny respectius, amb el sistema i les polítiques d’impuls a 
la innovació a través de programes per incentivar la I+D+i. Les propostes 
són especialment interessants en els casos de Finlàndia, potser el país que 
més èmfasi ha posat en la recerca en disseny, i a Dinamarca. La República 
Txeca treballa en la perspectiva d’introduir el disseny als programes 
d’impuls a la innovació tecnològica. Les altres fórmules assajades són la 
fundació de centres d’innovació tecnològica on es compta amb el disseny 
com un dels àmbits d’innovació específics. 

• Que és bastant habitual crear comissions d’experts, o Consells Consultius 
pel disseny, la funció dels quals és, o bé inspirar, dirigir i fins i tot elaborar 
les línies essencials d’aquestes polítiques, o bé assessorar i avaluar el 
procés d’implementació de les mateixes i la seva gestió.   

• El reconeixement de l’important rol que juga el sector públic en tant que 
mercat interior als diversos països. Moltes polítiques inclouen mesures 
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concretes perquè l’avituallament de l’Administració esdevingui un 
procediment per mostrar, donar a conèixer i fer servir el millor disseny fet 
al país però també per actuar com a estímul i convertir‐se en demanda 
sofisticada. En aquest cas, pot ser un estímul clau per afavorir i provocar 
solucions innovadores entre les empreses que li subministren.   

 
 
>> Resultats.  
 
>> Modelització del sistema  S’ha modelitzat el sistema disseny català utilitzant com a 
català del disseny  esquema de referència la noció de Sistema Disseny definit pel 
  cas del disseny milanès i se n’han identificat els principals actors existents a 

l’actualitat. S’ha mirat quina era la seva posició en relació a un possible 
sistema català d’innovació tenint‐hi en compte les accions desenvolupades 
per les diverses administracions públiques. 

  El concepte de Sistema Disseny és un model teòric que serveix per 
organitzar en un sol mapa el conjunt complex i variat d’actors que, en un 
territori ben delimitat econòmicament i geogràfica, interactuen i mantenen 
relacions l’objecte de les quals és l’activitat professional del disseny i el seu 
impacte econòmic.  

  El sistema disseny d’una regió, d’una ciutat o d’un país és el que explica les 
peculiaritats del disseny que es fa en aquest indret, en determina els 
elements que l’identifiquen com a tal i condiciona la seva capacitat 
d’evolucionar i desenvolupar‐se en el futur.  

 

    S’ha treballat en base a 
aquest esquema: 

Sistema disseny = sector de disseny + 
cultura del disseny. 

Sector disseny = serveis in‐house + 
oferta + proveïdors per a la oferta. 

Cultura de disseny = entitats i persones 
que tracten el disseny. 

Comunitat del disseny = col∙lectiu de 
dissenyadors + cultura disseny 

 

 

   

  Les raons per les quals aquest estudi ha preferit treballar en base a la noció 
de sistema disseny són diverses. En tant que concepte amb capacitat de 
descripció d’una realitat, la noció de sistema permet incorporar tots els 
agents en un únic mapa i comprendre’n les relacions que s’estableixen entre 
ells encara que no interactuïn directament; en segon lloc, és molt capaç de 
reflectir la complexitat essencial d’una realitat com la del món català del 
disseny derivada de la seva pròpia història.  
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>> Diagnosi  
 

Trets distintius del   Els principals elements a tenir en compte del sistema disseny 
sistema disseny català  català, són:     

 la seva forta identitat. 

 una multiplicitat d’actors i de funcions.  

 una varietat d’activitats vinculades al disseny que ultrapassen la 
mera relació d’oferta i demanda de serveis de disseny, és a dir, 
d’allò que es podria considerar un sector econòmic –el mercat del 
disseny, o, com l’anomenen molts estudis internacionals, la 
indústria del disseny— doncs ha estat una activitat que, al menys a 
Barcelona, s’ha dotat d’aparells, entitats i organismes que han fet 
les funcions de promocionar‐lo, promoure’l i generar constantment 
un cos integrat de coneixement, un debat disciplinar a més a més 
d’encarregar‐se de la formació i protecció dels professionals. En 
aquest sentit, el sistema disseny català va més enllà del sector 
productiu bàsicament pel fet que tradicionalment ha volgut exercir 
una acció de dinamització cultural.  

 una multiplicitat i varietat de fluxos i d’interaccions entre els 
diversos actors que expliquen l’especificitat del sector en el país i 
les seves peculiaritats empresarials.  

 una certa flexibilitat que li permet adaptar‐se a diferents situacions 
i comprendre’n la seva gènesi històrica. 

 un model que pretén trobar les peculiaritats de la resposta local 
d’acord amb les característiques del territori o de la regió 
econòmica en la que s’inscriu. 

 enlloc no es percep quina és o hauria de ser la relació entre el 
sistema disseny català i el sistema català d’innovació i 
d’emprenedoria endegat per les diverses administracions i entitats 
dedicades a la transferència de tecnologia i de coneixement. 

  Les característiques del Sistema Disseny Català a grans trets 
  són la varietat i atomització dels molts agents que hi intervenen; 
  un molt fort i continuat predomini de la iniciativa privada i molt poca 

intervenció de l’Administració Pública en moments i aspectes claus. 

 

Pel que fa a la demanda   Malgrat que totes les empreses poden fer i haurien de fer servir els serveis 
del disseny d’acord amb el tipus d’activitat que desenvolupen, des del 
programa d’identitat corporativa i la seva gestió fins a la utilització 
estratègica del disseny per a la definició i desenvolupament de nous 
productes i serveis, hi ha una certa tendència a considerar la demanda de 
serveis de disseny com una activitat que tan sols correspon a una part de la 
cadena de valor o a alguns sectors d’activitat econòmica molt específics (tot 
just alguns CNAEs). 
 
De moment, no hi ha dades fefaents sobre la utilització real que les empreses 
catalanes estan fent del disseny tot i que s’ha observat un increment 
significatiu en relació a les dades del passat (Llibres Blancs del disseny a 
Catalunya, anys 1984 i 1985). Tampoc no hi ha dades relatives a com s’entén 
el disseny a la cultura empresarial tot i que sí ha anat augmentant la 
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consciència dels beneficis que reporta. De fet, l’estudi ha posat de relleu que 
creix el convenciment sobre la rellevància de l’impacte econòmic del disseny 
i la seva relació amb els resultats de les empreses.  

  D’una banda, hi ha una comprensió major de la necessitat d’apostar per ell 
així com també d’aprofitar elements propis de la cultura del disseny, com 
l’eco‐design o conreu de la sostenibilitat, en el desenvolupament de nous 
productes, serveis  i sistemes, la perspectiva del Disseny per a tothom o la 
comprensió de les necessitats de tota mena de gent a la vista dels canvis 
demogràfics en curs.  

  De fet, es pot dir que la l’empresa catalana té cada vegada més en compte la 
funció disseny a la dinàmica productiva i empresarial tot i reconèixer que no 
hi ha una idea clara d’allò que és el disseny sinó moltes maneres diferents 
d’entendre’l. Això suposa un obstacle cara a l’aprofitament empresarial del 
bon disseny, de la seva competència professional i dels seus coneixements 
disciplinaris, la qual cosa, a la llarga, pot ser contraproduent en termes 
estratègics. 

  L’element a destacar quant al comportament de la demanda és el fet que el 
disseny no forma encara part de la cultura empresarial, que no se l’utilitza 
en sentit estratègic excepte en alguns casos (com algunes grans empreses de 
l’IBEX), i que no se n’utilitzen les seves potencialitats com a factor 
d’innovació. L’ús es limita a la seva capacitat de diferenciació de productes i 
serveis, o a la consolidació de certs valors de marca per incrementar‐ne el 
valor (branding). La pràctica consisteix en desenvolupar projectes de disseny 
de manera esporàdica i amb poca vinculació entre ells.  

  Això no vol dir que no hi hagi empreses que utilitzin totes les potencialitats 
del disseny segons el seu caràcter. Alguns programes d’Identitat Visual 
Corporativa són modèlics en aquest sentit i funcionen com un referent més o 
menys seguit per altres. Tanmateix, si aquest tipus d’empreses han anat 
augmentat progressivament, encara no és un fet habitual a tots els sectors 
econòmics. 
 
Al sistema català de disseny hi destaca la presència d’un col∙lectiu 
d’empreses (algunes associades a RED, d’altres representades pel SIDI) la 
identitat de les quals es defineix per tenir una filosofia de disseny ben 
marcada, és a dir, pel fet que el producte que fan i venen és disseny. La seva 
existència demostra que el bon disseny, o la cultura del disseny, no és encara 
un actiu comú a la majoria d’empreses. 

  A Catalunya, aquest col∙lectiu d’empreses s’han consolidat com un sector 
amb característiques pròpies, les que fan disseny, que són també les que han 
donat identitat empresarial al disseny com a sector econòmic. Ben 
conegudes a nivell mediàtic, no se les utilitza suficientment com a possibles 
referents o exemples de com incorporar el disseny a la cultura empresarial 
d’altres sectors. Tampoc no són considerades ara per ara un actiu important 
per altres empreses o professionals del disseny.  

  D’altra banda, que el sector s’identifiqui amb una tipologia d’empreses 
vinculades únicament a alguns CNAEs molt concrets (mobiliari, parament 
domèstic, il∙luminació...) fa difícil que empreses d’altres sectors econòmics 
comprenguin el valor transversal del factor disseny i el puguin aprofitar tal 
com és. Caldria tenir en compte les característiques d’aquest subsector de les 
empreses que fan disseny, comprendre el seu funcionament i conèixer el seu 
impacte econòmic abans de poder projectar‐lo a d’altres sectors econòmics i 
ampliar el radi d’acció del disseny. Una qüestió de fons que valdria la pena 
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de plantejar és que el subsector de les empreses que fan disseny no sigui 
més vist en termes de diferenciació social.  

  Quant a la resta d’empreses, si bé es para més atenció en el 
desenvolupament de la funció disseny, aquesta és encara considerada com 
una fase final del procés de desenvolupament de producte, un procediment 
per resoldre la interacció amb el mercat a través dels acabats del resultat 
final un cop desenvolupat. Això suposa una mancança quant a la capacitat 
d’innovar de les empreses a més a més de consolidar encara més aquella 
idea segons la qual requerir serveis de disseny genera problemes perquè es 
fa a la meitat del procés, quan surt més car que el previst. De fet, 
majoritàriament moltes empreses consideren el disseny com un complement 
a l’activitat quotidiana. Relativament poques empreses disposen de 
departaments de disseny propis. 
 
Finalment, fins al moment les empreses no avaluen el efectes del disseny a la 
seva activitat, ni saben quins són els resultats derivats de la utilització del 
disseny quan ho fan. Sense aquest retorn és més difícil avançar en la 
incorporació del disseny al món de l’empresa. 
 

 

Pel que fa a l’oferta  Malgrat que estudis anteriors, observadors i els mateixos professionals 
segueixin tenint la tendència de parlar del disseny per especialitats i reduir‐
les a quatre (gràfic, industrial o de producte, interiorisme, i tèxtil i de moda), 
s’observa en el sistema que van apareixent noves ocupacions i se les 
comença a considerar com activitats emergents: és el cas del disseny digital 
lligat amb el desenvolupament de les TIC, el disseny audiovisual vinculat 
als mitjans de comunicació i les indústries creatives, l’enginyeria en disseny 
industrial i desenvolupament de producte, els gestors en imatge i els gestors 
en disseny. Excepte l’enginyeria en desenvolupament de producte recolzada 
per una titulació universitària pròpia, cap d’aquestes ocupacions emergents 
no té ara per ara una massa crítica suficient ni un perfil prou ben delimitat 
com per ser considerades professions diferenciades. Els departaments de 
disseny dins les empreses encara no estan del tot clars i manca una cultura 
compartida entre empresa i departament de disseny. Això succeeix fins i tot 
en el sector editorial entre editors i dissenyadors gràfics. 
 
Entre les ocupacions emergents que s’han anat consolidant, hi ha les de 
gestió en disseny i gestió en imatge –especialment d’imatge corporativa— 
que han donat lloc a algunes, poques, empreses especialitzades en termes de 
consultores. Tanmateix no està clar per on va la tendència. Si des del 
subsistema cultura el perfil està ben delimitat disciplinàriament, a la 
dinàmica professional, o bé ha generat algunes noves empreses com les 
esmentades, o bé és encara un terreny verge que sovint desenvolupen els 
mateixos dissenyadors –especialment els que treballen a departaments 
interns—, o bé s’exerceix compartint funcions directament sota les directrius 
dels departaments de màrqueting, molt millor integrats dins les empreses.  

  A molts altres països aquesta és una funció que satisfan els mateixos 
despatxos de dissenyadors mentre que, a d’altres, ha donat lloc a una nova 
professió que s’estudia a través de cursos de màster –model del Design 
Management Institute de Boston o el postgrau interfacultatiu d’Hèlsinki—. 
A Catalunya està encara per veure per on va la tendència. De moment, no 
s’observa que l’opció de professionalitzar la funció de la gestió del disseny 
amb tècnics formats ad hoc sigui una tendència d’importància suficient. 
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D’altra banda, tampoc la funció està encara ben definida ni compresa dins 
moltes empreses i la seva cultura.  

  Tampoc no hi ha dades fefaents sobre el volum real de dissenyadors 
treballant professionalment en departaments de disseny o en equips 
interdisciplinars dins mateix de les empreses. El sector de l’automoció 
indica que aquest és un àmbit en creixement atesa la presència de 
departaments de disseny de firmes internacionals a Barcelona junt als 
nacionals.  
 
En termes generals, hi ha molts despatxos o estudis del disseny relativament 
petits quant a la mida (entre 5‐10 persones) i bastant àgils en la seva 
capacitat d’adaptar‐se al tipus de projectes que es plantegen. Hi ha molts 
estudis unipersonals, molts autònoms –especialment entre les professionals 
femenines— que treballen en règim de freelance o associant‐se per treballs 
concrets. És un sector altament atomitzat però molt àgil. A la vegada, però, 
tenen poca capacitat per assolir diverses funcions alhora, com l’activitat 
empresarial mateixa o la dinàmica de recerca vinculada al disseny. D’aquí 
l’existència de consultores per a la gestió d’imatge i de disseny. 

 

 

Components del subsistema  En aquest estudi s’ha denominat subsistema cultural del  
cultural del disseny disseny al conjunt d’actors que donen servei al sector subministrant la 

formació dels dissenyadors, elaborant el discurs general sobre el disseny, 
donant‐lo a conèixer i promocionant‐lo entre el gran públic i a l’estranger, i 
divulgant els coneixements que la pràctica del disseny genera en una regió.  

  Està compost d’entitats, aparells i equipaments de divers signe que 
constitueixen allò que, a d’altres països, s’anomena genèricament 
“infraestructura del disseny”. Engloba tots els actors de flux i els aparells 
d’informació, promoció i generació d’una cultura del disseny així com els 
actors de suport, és a dir institucions i entitats dedicades a la formació dels 
professionals   o a la protecció de l’activitat professional. Entre els actors de 
flux cal comptar‐hi la producció editorial, és a dir, editorials, llibres i revistes 
especialitzades i la presència del disseny als mitjans de comunicació; a més a 
més, la xarxa de llocs per mostrar i donar visibilitat als resultats de l’activitat 
professional del disseny, com museus, sales d’exposició, fires, 
esdeveniments; i finalment, les entitats dedicades a la promoció del disseny. 
Es completa amb aquells agents que són persones dedicades a la recerca, la 
crítica i l’estudi del disseny. 

  Entre els actors de suport s’hi inclouen les associacions dedicades a la 
protecció de l’activitat professional i tots els centres dedicats a la formació 
dels dissenyadors. 

  Vist en conjunt, el subsistema cultural del disseny a Catalunya és molt ric i 
variat i està integrat per moltes entitats diferents que cobreixen gairebé 
totalment l’espectre de funcions i activitats de suport al disseny existents a 
molts altres països. Per això es considera, i aquesta és una de les conclusions 
de l’enquesta, que el nombre d’entitats actives ja són suficients.  

  Ara bé, s’ha constatat també un cert grau de desconeixement fora de la 
comunitat dels dissenyadors del que aquestes entitats i organismes fan, han 
fet i poden fer; per la qual cosa no sempre se les aprofita suficientment.  
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  Pel que fa als actors de flux, per exemple, no han estat sempre tan actives 
com el seu potencial real els permetria, la qual cosa es deu a moltes i 
diverses raons entre les quals hi ha des de la manca de recursos fixos fins a 
la manca de suport en moments claus i determinants. De vegades això ha 
resultat en una pèrdua de capacitat per professionalitzar la gestió de 
determinats àmbits d’activitat, com l’organització d’esdeveniments, o per 
mantenir certs productes necessaris –cas de revistes, per exemple— i, en 
conseqüència, en resulten dificultats per fer conèixer més i millor, i difondre 
local i internacionalment, les activitats que es duen a terme. Per això el 
sentiment més estès és que no se n’ha tret tot el profit que haurien pogut 
tenir.  

  Amb l’excepció del corrent del Disseny per a tothom, es pot dir que, si bé el 
sector disseny i alguns actors de suport han estat presents als fòrums 
internacionals més importants, pel que fa a la producció de discurs i a la 
recerca original sobre el disseny, la cultura catalana del disseny té dificultats 
per fer‐se un lloc com a referent en el debat internacional molt sovint per no 
disposar dels canals de difusió adequats amb presència suficient. Val a dir 
que la idea d’internacionalització de la recerca i la producció de discurs ha 
entrat a l’horitzó de la comunitat del disseny molt recentment malgrat les 
moltes iniciatives fetes en el passat, fonamentalment en els anys 1980s i 
1990s. Així doncs, si es va aparèixer al mapa internacional del disseny en el 
seu moment fent‐s’hi un lloc, ara cal poder mantenir‐s’hi. 

  D’altra banda, en la situació actual, les principals dificultats del sistema 
deriven de la poca visibilitat del disseny, manca de llocs amb identitat 
suficient on pugui seguir‐se com l’activitat del disseny evoluciona i 
s’actualitza. La desaparició de la Primavera del disseny el 2003 ha fet perdre 
un referent important per a la visibilitat del disseny; la BCN Design Week 
tot just comença el seu camí i pot ser‐ne un substitut important. Quant a les 
fires, hi ha pocs salons a la Fira de Barcelona on el disseny hagi optat per 
tenir‐hi una presència important, equiparable al menys als esdeveniments 
sobre disseny organitzats en motiu de la Fira del Moble de Milà o de 
València. Han quedat pocs llocs on la comunitat de disseny hagi estat capaç 
de definir la seva presència amb la constància suficient com per haver creat 
una marca més potent de sí mateix i de les seves activitats. 

  Quant a formació, Catalunya, però molt especialment Barcelona, poden 
considerar‐se gairebé un clúster de la formació en disseny. Hi ha molta 
oferta i molt variada, potser fins i tot massa variada, perquè això la fa 
confusa quant a objectius, nivells i sistemes d’educació. De tota manera, el 
procés d’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior obra perspectives 
importants per a la clarificació definitiva dels nivells i objectius dels estudis 
segons vies educatives que cal aprofitar.  

  Paral∙lelament, el model de formació català en disseny segueix apuntant al 
nivell d’educació superior de base universitària, a complementar‐se amb 
estudis segons el model de la formació professional d’alt nivell, la qual està 
tot just en procés de consolidar‐se arran de les lleis d’educació LOGSE i 
LOE.  
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Cambra  Cambra de Comerç i 
Navegació de 
Barcelona 

ADP  Associació Dissenyadors 
Professionals 

DfA  Design for All Foundation 

Fira  De Mostres  CODIG  Col∙legi de Dissenyadors Gràfics  ED’s  Escoles de Disseny/títols propis 
universitaris 

COPCA    FAD  Foment de les Arts Decoratives  EDFP  Escoles de Disseny formació 
professional 

CIDEM  Centre d’Innovació i 
Desenvolupament  
Empresarial 

U  Universitats  Edit  Editoriasl, publicacions revistes 

GC  Generalitat de 
Catalunya 

XCT  Xaxa de Centres Tecnològics  MD  Museu Disseny MADB 

Ajt. B  Ajuntament de 
Barcelona 

XIT  Xarxa de Centres d’Innovació 
Tecnològica 

BEDA  Bureau European Design 
Associations 

SIDI  Selecció internacional 
Diseño equipamiento 
para el habitat 

XCR  Xarxa de Centres de Recerca  DfW  Design for the Wold (ONG) 

RED  Red Empresas de 
Diseño 

    BCD  Barcelona Centre de Disseny 

 

 

>> Diagnòstic   Identificats els principals actors del sistema disseny català, el lloc que 
ocupen i les activitats que desenvolupen, l’objectiu de l’estudi inclou també 
diagnosticar la situació del sector disseny, és a dir, la interacció entre l’oferta 
de serveis de disseny i la demanda en la perspectiva de tota la cadena de 
valor. 

 

 
>> Fortaleses del sistema  Entre les fortaleses identificades hi ha el sistema per ell mateix, és a dir, 

l’existència d’una massa crítica important quant a professionals en actiu i de 
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molt bon nivell, empreses que demostren conèixer les potencialitats del 
disseny i que les han utilitzat en un nivell o altre des de fa prou temps, i 
entitats i institucions que treballen en relació al sector disseny.  

  Un altre actiu important és el que la bibliografia internacional anomena “el 
paradigma Barcelona” en tant que model d’utilització del bon disseny per 
crear i fer ciutat fins convertir‐la en un referent internacional. 
 
Barcelona més que no pas Catalunya es consolida com a marca de referència 
internacional mentre que Catalunya és un actiu únicament quan s’opera en 
relació amb la resta d’Espanya. Quant a aquesta, no sembla ser una 
estratègia important cara a la identitat i la promoció com a marca pels 
productes i serveis del disseny local. 

  El teixit industrial i de serveis català esdevé a la pràctica un gran actiu des 
del punt de vista del disseny. Si entenem que la diversitat cultural enriqueix 
i potencia la creativitat, el fet que l’activitat econòmica catalana estigui 
basada en una gran diversitat de sectors, sovint vinculats entre sí, fa que 
l’aportació del factor disseny a la  fertilitat creuada sigui encara més 
important.2 Si es parteix de la premissa que totes les empreses poden 
utilitzar el disseny d’acord amb la seva activitat econòmica i que, en el 
context de la R+D+i, el disseny entès en termes estratègics pot esdevenir un 
factor clau per a la innovació i el desenvolupament, aleshores les 
perspectives de creixement del disseny al país són molt grans.    

 

 
>> Mancances del sistema  Pel que fa a les mancances, cal tenir en compte diversos detalls. la quantitat 

d’empreses que utilitzen el disseny amb normalitat i freqüència no és la 
desitjable i podria augmentar molt més. Hi ha poca comunicació entre 
l’oferta i la demanda, el discurs del disseny sobre sí mateix sembla haver‐se 
exhaurit per haver posat massa èmfasi en la dimensió cultural, la qual, si bé 
continua sent un factor clau per a la innovació a través del disseny, no 
sembla ser un element que faciliti la relació amb les empreses. Els 
dissenyadors són conscients dels factors d’innovació dins les empreses però 
no dominen suficientment el llenguatge propi d’elles. 
 
D’altra banda, les empreses no acaben d’acceptar el fet que el disseny ha 
d’intervenir en els processos d’innovació des de bon començament tot i que 
s’accepta que ha de formar part de la cultura empresarial. Finalment, si hi ha 
dificultats a l’hora de trobar i seleccionar els dissenyadors adequats quan 
calen en el sentit tradicional, més ho és quan han d’assumir un rol estratègic 
dins l’empresa. Es pot concloure que hi ha una manca de professionalització 
en l’exercici de la funció disseny dins de moltes empreses o, també, una 
certa dificultat per assumir‐ne la professionalització en la dinàmica actual.  

  Tanmateix, es reconeix la importància estratègica de la funció disseny. 
Tampoc no hi ha suficient familiaritat amb les eines que el disseny aporta 
per a la cultura empresarial i la propietat intel∙lectual i el seu ús estratègic 
continua sent vist més com un problema que com una eina. 
 
Una debilitat important del sistema català de disseny és la seva 
desvinculació del sistema de la innovació i l’emprenedoria tal com està 

                                          
2 Aquest seria un aspecte del sector disseny que mereixeria una recerca 
realitzada expressament. 
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plantejat. De fet, el disseny encara no és visible com a innovació dins els 
plans de recerca i innovació tot i reconèixer‐li la seva importància 
estratègica. 
 
Finalment, la principal debilitat de tot el sistema és no haver tret prou 
rendiment de les moltes iniciatives i activitats dutes a terme fins ara. Les 
polítiques de promoció no han estat les més adequades, ni han arribat als 
públics objectius –empreses segons els casos, col∙lectiu de dissenyadors en 
d’altres—. 
Pel que fa a l’oferta, potser la dada més significativa és la necessitat de 
reorientar la formació dels dissenyadors revisant la formació bàsica, i 
organitzant un sistema de formació i actualització al llarg de la vida. 
Finalment, si el subsistema cultural del disseny es percep com prou 
complert, també cal reorientar les seves activitats i polítiques. 
 
Una característica del sistema ha estat la poca implicació de l’Administració 
més enllà de la política de redisseny de les ciutats derivada del paradigma 
Barcelona. Tampoc no n’ha tret rendiment ni s’ha implicat a fons en 
l’aprofitament del disseny com factor de competitivitat econòmica. De fet, 
una característica important del subsistema cultural del disseny a Catalunya 
és la migradesa real del finançament públic rebut per a l’organització de 
moltes de les activitats dutes a terme fins al moment (cas de la Primavera 
del Disseny amb la única excepció de l’any del disseny). 

 

>> Escenari de futur   L’anàlisi de les respostes a l’enquesta inicial permet plantejar ni que sigui 
esquemàticament un escenari de futur pel disseny a Catalunya.  

  Constitueix el model final de l’estudi, l’avaluació del qual va donar peu a 
una segona ronda de preguntes als participants en els quals se’ls demanava 
que prioritzessin una sèrie d’actuacions proposades en funció de l’escenari 
de futur i que poden ser considerats elements per a una política e disseny a 
Catalunya. 

   

  Creixement del sector disseny 

  El sector disseny té grans expectatives de créixer a mig i llarg termini i el seu 
reconeixement com àmbit d’activitat econòmica específica comença a ser 
una prioritat. En la perspectiva pròpia de l’empresa és cada vegada més 
important. El potencial de la demanda de factor disseny pot superar l’oferta. 

  L’ impacte econòmic del disseny serà cada vegada més rellevant. De fet, ja 
és considerat un factor determinant per créixer. 

  Perquè sigui així, cal que el disseny entri a formar part i sigui reconegut 
explícitament com un factor determinant de l’estratègia de l’empresa i 
s’incorpori definitivament dins l’àmbit direcció. 

  La incorporació del disseny a l’empresa es generalitzarà. 

  Ara bé, el disseny s’incorporarà gradualment a l’estructura i al talent de 
l’empresa. El màrqueting pot ser un element tractor en aquesta incorporació. 

  Com que ja no es considera el disseny com un nínxol de producte específic 
ni adreçat a un únic segment de mercat, cada vegada subministrarà els seus 
serveis a més sectors econòmics. De fet, ja es comença a conèixer i valorar la 
seva capacitat transversal com activitat específica.   
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  Els àmbits on més clarament es percep la capacitat determinant del disseny 
són els processos de canvi a través dels quals els productes esdevenen 
productes‐servei, i aquests, producte‐experiència així com també els 
processos per incorporar la venda directa. 

  La consideració del disseny en els àmbits de la recerca i la innovació 
donarà resultats a mig termini. 

  A curt i mig termini, no es disposarà d’una manera de mesurar el retorn de 
les inversions en disseny que fa l’empresa essent un dels aspectes clau per 
aplicar disseny i fer‐ho bé. La recerca en l’àmbit del disseny però, començarà 
a donar resultats en aquesta direcció. 

  El disseny en el marc de la innovació: a mig termini, si es realitza una certa 
tasca de promoció i de formació, el disseny s’integrarà amb tota naturalitat 
al sistema I+d+i i participarà en les activitats de recerca, de 
desenvolupament i d’innovació.  

  A més a més, el sistema de la innovació haurà revisat plantejaments com per 
parar més atenció a la innovació no tecnològica i aprofitar‐la.  

  La relació entre l’oferta i la demanda en l’àmbit del disseny es 
consolidarà.   

  En el diàleg entre empresaris i dissenyadors, la utilització del registre de 
dissenys augmentarà lenta però gradualment. 

  El discurs del disseny convergirà amb al llenguatge de l’empresa. 

  Elements com l’Eco‐design, la major sensibilitat cap a l’usuari o la necessitat 
de fer prospectiva de mercat poden ser elements tractor per a la 
incorporació de la recerca en disseny a l’empresa.  

  La qüestió de l’Eco‐design es perfila com un dels àmbits de recerca i de 
intervenció més important del discurs actual del disseny. 

  El disseny s’integrarà a l’àmbit acadèmic universitari. 

  La formació en disseny s’incorporarà plenament a l’àmbit acadèmic 
universitari. 

  La formació continuada en l’àmbit del disseny serà un exponent de les 
noves tendències en l’àmbit de la formació al llarg de la vida. 

  El paper del subsistema cultura de disseny seguirà sent determinant. 

  Sense les accions oportunes, el posicionament aconseguit per Barcelona a 
nivell internacional es perdrà. La marca Barcelona pot seguir sent operativa 
per la internacionalització de les empreses, els serveis de disseny i la 
producció de discurs sobre el disseny.  

  El subsistema cultura seguirà tenint un paper determinat en el 
desenvolupament del sector del disseny. 

  Hi hauran més actuacions per part de l’administració pública en el suport al 
disseny però la manca de coordinació i la dispersió dels esforços limitaran el 
profit que se’n pugui treure. 
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>● conclusions 

>> àmbits d’actuació  Com a conseqüència de l’anàlisi de la situació present, de la identificació de 
fortaleses i mancances del sistema i un cop observat l’estat d’opinió sobre 
l’escenari futur, s’han identificat una sèrie d’àmbits d’actuació sobre els que 
cal actuar a curt, mig i llarg termini. Queden resumides a l’esquema següent 
dibuixades sobre el model del sistema 

 

  

  Aquests àmbits d’actuació tenen el doble objectiu de consolidar la presència 
del disseny català al panorama internacional i la competitivitat de 
l’economia del país. Són els següents: 

 

>> Activar la demanda  >> potenciar la utilització estratègica del disseny a la majoria d’empreses 
catalanes 

>> impulsar la professionalització de la funció disseny per tal d’aprofitar les 
competències pròpies del disseny en el talent i cultura de les empreses 
com a mecanisme per augmentar‐ne la competitivitat 

>> reforçar i difondre a les empreses la innovació a través del disseny 

>> impulsar la recerca en disseny i facilitar la transferència de tecnologia i de 
coneixement cap a les empreses en general,    i a les empreses de serveis 
de disseny en particular. 

>> facilitar la connexió entre les empreses i les entitats del subsistema 
cultura cara a la transferència de coneixement i a agilitar la funció de 
mediació entre els diversos components del sector 

 

>> Espavilar l’oferta  >> reforçar i difondre la cultura de la innovació, la recerca i el 
desenvolupament a través del disseny entre els dissenyadors i les 
empreses de disseny. 
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  >> impulsar la incorporació dels dissenyadors i les empreses de disseny al 
sistema d’I+D+i i als mecanismes de transferència de coneixement i 
tecnologia. 

  >> facilitar i impulsar la utilització de les eines estratègiques que brinda el 
disseny en el procés de diferenciació i singularització de productes, 
serveis i empreses mitjançant la protecció legal del disseny i la seva 
propietat intel∙lectual. 

 

>> Crear un entorn   >> impulsar el sistema disseny perquè s’incorpori a la cultura de 
favorable al model    la innovació i el seu sistema 

  >> consolidar l’atractiu i reforçar el prestigi de Barcelona cara a l’exportació 
de productes, serveis i serveis de disseny i posicionar els productes 
catalans al mercat internacional 

  >> revisar la formació dels dissenyadors corregint les mancances que s’hi 
detecten i endegar un sistema de formació continuada 

 

Pla d’actuació  El resultat de l’estudi ha estat plantejar un conjunt de programes 
estructurats segons a qui s’adrecen, la seva urgència a curt, mig i llarg 
termini, i el tipus d’actuació que impliquen. L’objectiu principal és corregir 
les mancances detectades en el sistema cara als escenaris de futur que han 
anat perfilant‐se. 

  Aquests programes han estat sotmesos a una segona ronda de consultes 
amb els participants per tal de consensuar‐ne la prioritat. La proposta 
d’aquests 43 programes junt a un estudi de la seva viabilitat poden ser 
considerades les conclusions definitives de l’estudi. 
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>> el sistema català de disseny 

 

 

 

 

Perfil i objectius de l’estudi >> disseny_cat:3 és un estudi encarregat pel CIDEM de la 
Generalitat de Catalunya a un equip d’investigadors de les 
universitats de Barcelona (UB) i Politècnica de Catalunya (UPC) que 
tenia dos objectius principals: 
 
1. Modelitzar el sistema disseny català, identificant‐hi els principals 
actors, el seu rol i les vinculacions existents entre ells. Calia a més a 
més descobrir‐ne les principals mancances i les seves fortaleses 
davant el món actual. 
 
2. Elaborar una proposta integral d’actuació a emprendre per la 
Generalitat de Catalunya cara al món del disseny en el context de 
l’economia globalitzada actual, la cultura de la innovació i el sistema 
català d’innovació i desenvolupament.  

  Les conclusions de l’estudi han permès articular un conjunt de 
programes d’actuació orientats a corregir les mancances 
identificades i treure el major profit possible de les fortaleses en el 
context de l’economia globalitzada. 
 
L’estudi s’ha estructurat en base a una sèrie de preguntes cada una 
de les quals definia un fase del procés: 

 

 

                                          
3 vg. http://disseny-cat.net 
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Estructura i procés de treball Una primera fase prèvia va consistir en definir un model per al 
 sistema disseny català on s’hi veiessin els diversos actors existents a 

l’actualitat i permetés comprendre quina posició ocupen al sistema 
d’acord amb els seus antecedents i actuacions anteriors així com les 
seves perspectives de futur a partir de les tendències que s’observen 
al moment present.  

  La fase següent ha consistit en identificar els interlocutors principals 
del sistema disseny d’acord amb el model de sistema adoptat. La 
tasca ha consistit en la identificació dels actors, veure la situació en la 
que actualment es troben, comprendre com hi han arribat i quines 
funcions genèriques exerceixen. Correspon a l’activitat de diagnosi, 
és a dir, la que vol conèixer la realitat en la que ens trobem i quines 
tendències s’hi observen i, per això, té una funció clarament 
descriptiva. 

  Aquesta fase ha servit per seleccionar les persones a les que calia 
entrevistar per tal que expliquessin les seves experiències en el 
sector, valoressin les moltes activitats que sobre el disseny s’han fet a 
Catalunya en els darrers catorze anys (1992‐2006) i expliquessin la 
seva visió cara al futur. 

  La segona fase ha tingut per objectiu identificar les mancances i les 
fortaleses de la situació actual. Ha estat una primera fase de 
valoració l’objectiu principal de la qual era fer un diagnòstic. Molts 
dels elements de judici s’han extret tant de l’experiència personal 
dels participants i experts entrevistats com de la comparació amb les 
polítiques de disseny que alguns països han posat en marxa en els 
darrers anys. 

  La tercera tasca s’ha desenvolupat en paral∙lel i ha consistit en 
indagar en el context internacional aquells països que han posat en 
marxa polítiques de disseny que afecten a diversos departaments del 
Govern i de lʹAdministració i que van més enllà de les polítiques 
habituals per la promoció del disseny. 

  Els resultats han servit per comprovar l’abast del diagnòstic, l’estat 
d’opinió que els actors tenen de la qüestió, veure les similituds amb 
el que succeeix a d’altres països i com es perfilen els escenaris de 
futur que poden ser compartits –i que ho seran en un context social i 
econòmic global com l’actual. 

  De la fase de diagnosi, i per tal de consensuar el diagnòstic, n’ha 
sortit una enquesta que ha estat resposta per 45 persones 
representants dels diversos col∙lectius implicats en el sistema català 
del disseny, amb la qual s’ha pogut definir un escenari de futur i 
corroborar les mancances establertes. 
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  La darrera fase, en l’elaboració de les conclusions definitives, ha 
consistit en identificar un conjunt de mesures a emprendre i donar‐
los forma en termes de programes dʹactuació. Són 43 programes 
classificats segons els seus objectius i destinataris. 

  Finalment, els resultats s’han sotmès a l’aprovació dels experts i dels 
participants a l’enquesta per tal de consensuar‐la amb representants 
dels principals col∙lectius. 

 

 

Metodologia i criteris  Atès que bona part de la informació que l’estudi volia recollir era 
metodològics generals l’estat d’opinió sobre el sector disseny existent al país, es va optar 

per crear una metodologia d’estudi adequada als objectius.  

  Si bé el plantejament inicial consistia en utilitzar una metodologia 
del tipus Delphi, la necessitat de plantejar una enquesta prèvia 
relativament sofisticada, el fet de “votar” sobre una proposta de 
programes d’actuació i, finalment, l’estratègia on‐line per a 
l’execució de les consultes han acabat configurant una metodologia 
totalment ad hoc. 

   Els motius que han aconsellat adoptar aquest mètode han estat 
fonamentalment els de poder comptar amb el consens dels actors 
seleccionats en tant que persones significatives i amb 
representativitat en el sector català del disseny.  

  Bàsicament el mètode emprat queda resumit en els esquemes 
següents:  

 

Estructura del procés de treball i 
de la metodologia seguida 

d’acord amb la proposta inicial 
fins esdevenir un mètode de 

recerca ad hoc. 
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Plantejament de l’estudi i 
objectius de cada una de 
les frases en el context del 
sistema català del disseny.  

 

 

 
 
El document de presentació  1a. part: Diagnosi: definició el marc general de l’estudi,  
de l’estudi s’estructura  modelització del sistema disseny català i anàlisi del  
en tres parts  context internacional actual 

 A la primera part es comenten les diverses premisses que han 
inspirat l’estudi des de bon començament. Són les relatives al 
concepte actual de disseny, la seva reformulació en el context de la 
societat del coneixement i la informació i de les polítiques 
d’innovació. Són aquests desenvolupaments els que defineixen la 
situació actual i en la que s’inscriu el pla d’actuacions a emprendre. 

Atès que l’objecte d’aquesta part era fer el diagnosi de la situació 
actual en la que viu el sector disseny català, el desenvolupament ha 
estat totalment descriptiu.  

  També té tres parts. En una primera es fa un repàs pels diversos 
significats del terme disseny amb la intenció de comprendre les 
implicacions que la seva concepció estratègica té per a la utilització 
del disseny a les empreses. 

  En segon lloc, s’ha modelitzat el sistema català del disseny, indicant‐
ne els agents actius i el seu posicionament en el sistema. D’acord 
amb els interessos de l’estudi, en aquesta part (capítol 2) s’han anat 
recollint les dades aportades per estudis anteriors en relació a 
l’estructura i característiques de la demanda de disseny així com 
també sobre la realitat de l’oferta. En aquest cas, més enllà de les 
dades quantitatives i estadístiques sobre el sector, l’estudi s’ha 
preocupat d’identificar els diversos tipus de serveis i els àmbits 
d’actuació que els dissenyadors contemplen en parlar de la seva 
feina.    
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  Pel que fa al context internacional, s’han identificat les principals 
polítiques nacionals de disseny publicades i implementades per 
diversos països i regions fins ara; se n’han definit els trets 
fonamentals i els objectius que persegueixen així com s’ha 
aprofundit en el concepte de disseny que promouen i volen 
impulsar entre les empreses, especialment en les polítiques cara a les 
PIMES, o més ben dit, a aquelles PIMES que volen deixar de ser‐ho.  

  S’hi ha considerat també la quantitat de departaments de 
l’Administració implicats en la seva posada en marxa, les entitats 
que han generat o, també, com han fet canviar el caràcter de les que 
ja existien a cada país. S’ha parat especial atenció en les mesures 
orientades a impulsar la demanda, les que proposen modificar 
l’oferta de serveis i s’ha tingut en compte el lloc que reserven per a la 
comunitat del disseny en el sistema de la innovació del país. L’estudi 
ha estat una comparació de les polítiques i s’ha tingut en compte, 
quan s’han fet, els informes d’avaluació de resultats presentats a 
congressos o publicats a la web amb posterioritat a la seva posada en 
marxa.   

  

2a. part. Diagnòstic:  Estat d’opinió sobre la situació del sistema disseny català. 
Identificació de mancances, fortaleses i actius i dibuix d’un 
escenari de futur. 

 El punt de partida del diagnòstic ve marcat pel que la bibliografia 
especialitzada anomena “el paradigma Barcelona” i que fa referència 
al model de transformació d’una ciutat per tal de modificar‐ne la 
imatge que te de sí mateixa i que projecta a l’exterior, però també per 
potenciar el pas d’una economia industrial a una de postindustrial 
basada en el coneixement. Barcelona és reconeguda per haver estat 
una de les ciutats que millor i més intensament ha utilitzat les 
capacitats del disseny per potenciar aquesta transformació i fer‐ho 
perceptible als seus habitants. Tenir‐ho en compte ha servit també 
per localitzar els antecedents existents en l’ús del disseny a la ciutat i 
comprovar‐ne els efectes al cap dels anys. 

  En segon lloc, es descriu el procés mitjançant el qual s’ha organitzat 
el diàleg amb tots els participants a l’estudi d’acord amb el procés 
seguit. Inclou les conclusions creuades derivades de les converses 
amb els experts sobre la situació i molt especialment sobre els ítems 
en els que cal incidir més directament per, després, explicar com es 
va organitzar la primera ronda de consultes fetes mitjançant una 
enquesta feta totalment on‐line. Dels resultats de l’enquesta n’ha 
resultat un diagnòstic sobre la validesa del model del sistema 
disseny, la identificació de les principals mancances, fortaleses i 
actius així com la definició d’un escenari de futur que esdevé 
l’objectiu a assolir. En aquesta segona part, el to del discurs es basa 
en la valoració,  doncs recull i analitza fonamentalment  opinions 
generals sobre la situació. 
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3a. part. Conclusions: Propostes d’actuació i programes específics per incidir 
sobre els diversos àmbits identificats com a necessaris; 
priorització de les accions derivades de la valoració i 
consens obtinguts a través de la segona ronda de 
consultes. 

 D’acord amb el tercer objectiu de l’estudi, les conclusions són 
exactament els plans d’actuació i programes proposats un cop han 
estat revalidats pels participants a l’estudi.  

  Es poden considerar conclusions de l’estudi l’elaboració del pla 
d’actuació, l’estudi de viabilitat del pla i les condicions de gestió del 
mateix a les quals el CIDEM donarà publicitat quan ho consideri 
oportú.  

  Aquesta darrera part consisteix doncs en el llistat i la descripció dels 
diversos programes d’actuació proposats, l’ordre de prioritat que els 
correspon i els resultats de les votacions obtinguts per cada un d’ells.  
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1.  Valor estratègic del disseny. 
 

 

 

 

 

 

 

1.1  Marc general de l’estudi. 
 Probablement, són els fenòmens de caràcter més general els que 

millor defineixen el context de l’estudi i el seu plantejament. De fet, 
els canvis esdevinguts en la societat i l’economia actual han tingut 
conseqüències importants en la comprensió i anàlisi del disseny 
des de tots els punts de vista, des de la seva inserció en l’activitat 
econòmica fins a la comprensió de l’activitat i de les seves 
competències disciplinàries més influents per al moment actual. 
Fenòmens de caire tan general com la globalització dels mercats o 
la societat del coneixement i la informació poden semblar mers 
eslògans buits de sentit per l’ús excessiu i forçat que se n’ha fet, 
però encara són útils per la seva capacitat de resumir en una sola 
frase una realitat tan àmplia i complexa com l’actual. De fet, han 
estat aquests eslògans els que, a nivell internacional, han impulsat 
un procés de revisió del concepte de disseny, el seu sentit i la seva 
inserció a la dinàmica actual del món, és a dir, de la societat post‐
industrial. 

  Val a dir que alguna cosa semblant passa amb el concepte de 
disseny pròpiament dit, especialment al nostre país on ja sembla 
un terme buit de sentit o molt lligat a la moda, la qual cosa fa que 
l’esforç necessari per fer entendre les seves potencialitats per 
augmentar la competitivitat de les empreses i millorar el nivell de 
vida de la població hagi de ser molt més gran.  

  En efecte, a Catalunya, com també a la resta d’Espanya, 
popularment s’ha instaurat una visió del disseny que no facilita 
precisament la utilització conscient i sistemàtica de les seves 
potencialitats reals per part de les empreses sinó que, més aviat, 
avui per avui parlar de disseny pot ser fins i tot contraproduent. 
Com es veurà més endavant, una de les conclusions de l’estudi és 
precisament que el disseny ha de canviar el discurs sobre sí mateix, 
i probablement, haurà de matisar la seva manera de parlar per tal 
que un disseny plenament professionalitzat s’insereixi amb 
naturalitat en equips de treball multidisciplinars dins el món i la 
dinàmica empresarial, la qual cosa és l’objectiu darrer de tota 
política de disseny que vulgui aprofitar les seves capacitats per 

>> El disseny en el món 
actual: valor econòmic i 
estratègic del factor 
disseny. 
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augmentar la competitivitat de les empreses i de l’economia d’una 
regió determinada.  

  Ara bé, que això s’assoleixi exigeix també un esforç per part del 
món empresarial i els diversos tècnics que hi participen per tal que 
es reconegui, es comprengui i s’aprofiti tot allò que estableix el 
disseny com una disciplina específica, competent i especialitzada, 
que domina unes habilitats que li són pròpies. Tan sols quan això 
succeeixi els dissenyadors seran presents i participaran activament 
en els equips de treball que, al món actual, s’encarreguen de 
desenvolupar nous productes, sistemes i serveis d’una certa 
complexitat com els que ara per ara demana la cultura de la 
innovació. Allò que millor resumeix tot això és que cal potenciar de 
nou i reforçar les relacions de confiança entre els diversos actors 
que participen i col∙laboren en el desenvolupament d’un producte 
o servei des de bon començament. 

  La confusió que en cert grau existeix quan s’empra la paraula 
disseny fa imprescindible que, abans d’iniciar l’estudi, es clarifiqui 
el concepte elaborant una mena de glossari que permeti 
comprendre el sentit general de la recerca de forma eficient.  

  El plantejament ha estat el de revisar el concepte de disseny a 
partir de l’actualització que se n’ha fet en els darrers anys per tal 
que s’insereixi millor en el món empresarial i pugui seguir sent un 
factor actiu i estratègic en la economia actual. 

  El marc general de l’estudi, doncs, ve determinat per les grans 
qüestions esmentades –és a dir, les condicions que imposen la 

 globalitat del mercat i el redescobriment de tot allò que segueix 
sent local, la societat de la informació i el coneixement i l’economia 
dels serveis, la concepció dels productes com una proposta 
d’experiències, etc.— i les respostes que s’hi han donat 
internacionalment o amb clau europea.  

  De tota manera, el marc general en el que s’inscriu el contingut de 
fons de l’estudi va ser establert a Lisboa per la UE quan es va 
decidir posar en marxa l’Espai ERA amb l’horitzó de l’any 2010, és 
a dir, la creació de l’espai europeu per a la recerca i la innovació, i, 
com a corol∙lari, de la transferència de coneixement.  

  D’això n’han resultat les moltes polítiques i plans estratègics 
generals posats en marxa per impulsar –com també s’ha fet a 
Catalunya— la cultura de la innovació. Són les polítiques 
encaminades a la promoció, protecció i ajut a la I+D d’empreses i 
entitats a través de programes, com el PROFIT impulsat des del 
Govern de l’Estat, o el Pla Ingenio aprovat recentment. Quant a la 
Generalitat, fa temps que ha posat en marxa sengles programes 
derivats del Pla de Recerca i Innovació 2005‐2008. En aquest 
context, la recerca i el desenvolupament de productes nous i 
innovadors constitueix una de les vies que s’han trobat per fer 
front a les condicions de forta competència imposades cia per la 

“The recognition of Design as a 
key source of competitive 
advantage has risen around the 
world” 

[New Zealand Design Taskforce; 
Success by Design, 2003: 16] 
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globalització dels mercats, sigui per la societat de la informació i el 
coneixement.  

La qüestió ara és incorporar el disseny al sistema general de la innovació i comprendre 
com i de quina manera el disseny per sí mateix forma part de la cultura de la innovació.  

 Això suposa revisar el concepte d’innovació obrint‐lo també a la 
innovació no tecnològica on la gestió empresarial, la innovació i el 
desenvolupament de producte des de la mateixa concepció en són 
les peces claus. Des del 2004, els informes de l’EIS (European 
Innovation Scoreboard) així com la darrera revisió del Manual 
Oslo (2005) han explicitat la innovació no tecnològica mencionant 
específicament el disseny com un factor clau per a la innovació. 

  Des d’aquest punt de vista, una de les coses que aquest estudi ha 
de tenir en compte són, en primer lloc, les relacions empresarials 
establertes entre les empreses, especialment les que poden, i han 
de demanar serveis de disseny, i els proveïdors d’aquests serveis 
per després, en segon lloc, veure com canvia aquesta demanda de 
serveis si està orientada per la innovació i, finalment veure quina 
és la condició en que es troba l’oferta actual per tal de satisfer‐la 

  Per aquest motiu, si l’estudi ha volgut començar per definir 
l’estructura del sistema català del disseny ha estat, primer, per 
observar com està funcionant, quins actors hi són actius i quines 
són les tendències operant cara a un futur immediat per després 
albirar quines són les seves possibilitats reals per incorporar‐se a la 
cultura i la pràctica de la innovació a través del disseny d’acord 
amb les necessitats del país. Ha estat una manera de plantejar la  
diagnosi tenint molt en compte l’equilibri entre les necessitats de la 
demanda i les possibilitats de l’oferta de serveis de disseny.  

 

 És bastant habitual sentir dir als dissenyadors que la paraula 
disseny no s’ha fet servir amb la correcció que calia i que, en 
conseqüència, el resultat ha estat que gairebé ningú no sap ben be 
què és això del disseny ni perquè serveix. Però la cosa es complica 

  encara més quan, tot seguit, s’intenta explicar quin és el sentit 
correcte de la paraula. Llavors el discurs s’allarga explicant què és 
allò que el disseny no és i difícilment es troba una definició que 
satisfaci plenament als dos interlocutors i així es va estenent encara 
més la impressió que això del disseny es una cosa confusa i 
misteriosa que no s’acaba de saber què fa i perquè. Potser perquè 
el terme denomina una realitat complexa i amb molts matisos, el 
cert és que rarament s’arriba a consensuar una definició clara i 
distinta, o a concretar‐ne el veritable sentit.  

 

>> Recerca d’una definició 
del disseny i dificultat de 
consensuar-ne una. 
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  I tanmateix fa més de 50 anys que tota la bibliografia sobre disseny 
comença sempre explicant què és el disseny. Fins i tot l’ICSID,4 tot 
just haver‐se fundat, va crear una comissió per establir una 
definició estàndard que fos acceptable per tothom. Va ser molt útil 
en el seu moment però després, per la mateixa evolució de la 
professió i l’arribada de noves tendències, se la considera obsoleta.  

  Tanmateix, alguns elements d’aquella primera definició encara són 
vàlids doncs segueixen estant en el rerefons de moltes discussions 
posteriors: la vessant creativa del disseny; la seva vinculació amb 
el sistema industrial de producció –i de pensament— i amb la seva 
continuació en el món postindustrial; la importància de la manera 
de pensar dels dissenyadors, allò que és propi del projecte, és a dir, 
un pensament sovint estratègic i gairebé sempre capaç d’arribar a 
una síntesi que satisfaci alhora condicionants de molts tipus; la 
seva vocació de resoldre i satisfer un determinat tipus de 
problemes; la seva capacitat per satisfer aquelles necessitats de la 
gent –siguin del tipus que siguin—que es poden resoldre utilitzant 
coses; la capacitat per saber allò que vol l’usuari i com es comporta; 
la seva traça per dotar de sentit a les coses i les màquines; que el 
disseny s’ocupa de donar forma a les coses que tenen una vessant 
sensible que és a través de la qual les funcions de les coses es 
manifesten materialitzant‐se; en definitiva, que el disseny s’ocupa 
de fer visibles les coses de cada dia, allò pel que serveixen, com 
funcionen i el que són en el món on s’insereixen.  

  Encara ara segueix sent una pràctica habitual començar qualsevol 
informe o escrit sobre disseny volent explicar d’una manera 
entenedora què és això del disseny però sovint, allò que més aviat 
fan és posar de relleu com és de difícil trobar una definició que 
satisfaci tothom i que reculli la complexitat de matisos i operacions 
que integren normalment l’activitat i l’exercici professional del 
disseny. No té doncs res d’estrany que els estudis sobre la realitat 
econòmica del sector, o sobre l’aprofitament real del disseny per 
part de les empreses –almenys és així en els estudis que s’han fet 
els darrers anys sobre l’aprofitament empresarial del disseny a 
Espanya i Catalunya— es trobin sovint amb la resposta de molts 

                                          
4 ICSID: International Council of Societies of Industrial Design. Nascuda 
el 1957, agrupa les diverses associacions internacionals, algunes entitats 
dedicades a la promoció del disseny i institucions per a la formació dels 
dissenyadors de tot el món. Celebra un congrés cada dos anys i ofereix 
serveis per a la dignificació de la professió, la seva protecció i la seva 
promoció. Recentment, l’ICSID ha deixat enrere les posicions més 
marcadament professionalistes i ha iniciat un camí basat en la recerca 
per tal d’impulsar la disciplina. També ha participat en l’obertura de nous 
camps d’acció més compromesos socialment  com va ser la seva 
participació, junt a ICOGRADA i IFI, de la ONG del disseny amb seu a 
Barcelona, Design for the World. Des del darrer congrés (Escandinàvia 
2005) ha posat en marxa un estudi sobre l’impacte econòmic del disseny 
arreu del món (l’ICSID World Design Report). 

ICOGRADA és l’International Council of Graphic Design Associations, 
mentre que IFI és la mateixa institució per als interioristes. 

“El disseny industrial és una 
activitat que treballa projectant i 
que consisteix en determinar les 
propietats formals dels objectes 
produïts industrialment. Per 
propietats formals no s’han 
d’entendre només les 
característiques exteriors sinó 
sobretot les relacions funcionals i 
estructurals que fan d’un objecte 
una unitat coherent tant des del 
punt de vista del productor com 
de l’usuari.” 

ICSID 1961. 
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empresaris i clients potencials del disseny que no acaben de saber 
perquè l’han de contractar, quan és el millor moment per fer‐ho ni 
per a quin servei concret l’han de menester.5 Si l’objectiu és a més a 
més trobar una definició breu, clara i distinta la cosa encara es 
complica més doncs moltes menes de disseny i moltes maneres de 
fer disseny en queden sempre fora.6  

  Davant d’això, una opció bastant freqüent és anar assenyalant les 
coses que poden ser considerades el resultat d’un procés de 
disseny i com, en la perspectiva del públic general, la gent conviu 
habitualment i amb tota naturalitat amb elles a la seva vida 
quotidiana. D’altres ‐‐cas del DDI [2006: 33] però també de la 
metodologia anglosaxona‐‐ opten per no avançar cap definició, 
acceptar que el disseny existeix de fet i és molt important però 
prefereixen deixar‐lo com una realitat difusa i transversal a moltes 
activitats econòmiques. Finalment, una tercera opció és explicar 
què saben fer i què fan els dissenyadors quan treballen, quines són 
les competències que els defineixen i les maneres de fer que els 
caracteritzen i, per tant, prefereixen ensenyar tot allò del que 
s’ocupen i del que es poden ocupar. Això suposa també reforçar la 
dimensió professional del disseny i del seu exercici reconeixent‐hi 
no tan sols una manera de fer sinó també un conjunt de 
coneixements i d’habilitats que són els que poden ser útils i 
aplicables en cada moment.  

  Cara a la utilització del disseny com un factor d’innovació, aquesta 
és probablement una de les aproximacions més interessants doncs, 
si se sap o s’albira què es podria fer gràcies a ell, és més fàcil 
definir‐ne un camp d’actuació clar amb objectius ben marcats.  

  És doncs per aquesta darrera via on el discurs està essent més 
fructífer doncs la qüestió que hi ha sobre la taula és la capacitat del 
disseny per afrontar els reptes que la nova societat planteja i, el que 
és més important, els beneficis que reporta el fet de dissenyar 
d’una determinada manera –és a dir, amb la qualitat de procés i de 
resultats que exigeix l’exercici ben entès de la professió—. En 
aquesta perspectiva, el discurs se centra en allò que el disseny pot 
fer i els beneficis que se’n deriven per a les empreses, per als 
usuaris dels productes i per al benestar del públic en general.  

  Ben definit o no, el que sí és habitual avui dia és veure el disseny 
com un dels factors claus per a la competitivitat de les empreses en 
el context del mercat global. Per tal d’aclarir què és i què fa el 
disseny actualment val la pena reprendre una altra proposta de 

                                          
5 DDI: Estudio sobre el impacto económico del diseño en España. 
Resumen. Madrid, 2006: 2, 7, 33 (indicadors d’utilització del disseny per 
part de les empreses). El mateix esperit es dedueix de l’estudi fet per 
l’equip de la Universitat de Girona sobre l’ús del disseny per la indústria 
catalana: Treserras, Verdaguer i Espinach: Èxit de mercat i disseny. 
Barcelona: CIDEM, 2005. 

6 Design Council: “What is design” 2006. Publicació a la web. 

“Design is a creative activity 
whose aim is to establish the 
multi-faceted qualities of 
objects, processes, services 
and their systems in whole life 
cycles.  
 
Therefore, design is the central 
factor of innovative 
humanisation of technologies 
and the crucial factor of cultural 
and economic exchange.” 
 
[ICSID / APCI, Paris 2005] 
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l’ICSID difosa a través d’un seminari organitzat fa dos anys per 
l’APCI, el centre per a la promoció del disseny de Paris, que recull 
molt bé el que ha estat el redescobriment internacional del 
potencial econòmic del disseny per a les economies postindustrials:   

 “Design concerns products, services and systems conceived 
with tools, organisations and logic introduced by industrialisation 
– not just when produced by serial processes. The adjective 
«industrial» put to design must be related to the term industry 
or in its meaning of sector of production or in its ancient 
meaning of «industrious activity». 

 Thus, design is an activity involving a wide spectrum of 
professions in which products, services, graphics, interiors and 
architecture all take part. Together, these activities should 
further enhance – in a choral way with other related professions 
– the value of life. 

 Therefore, the term designer refers to an individual who 
practices an intellectual profession, and not simply a trade or a 
service for enterprises.”  

 Les tasques que corresponen a l’exercici del disseny i defineixen el 
contingut de la seva aportació en termes generals, són: 

 “Design seeks to discover and assess structural, organisational, 
functional, expressive and economic relationships, with the task 
of: 
- enhancing global sustainability and environmental protection 
(global ethics)  
- giving benefits and freedom to the entire human community, 
individual and collective 
- final users, producers and market protagonists (social ethics)  
- supporting cultural diversity despite the globalisation of the 
world (cultural ethics)  
- giving products, services and systems those forms that are 
expressive of (semiology) and coherent with (aesthetics) their 
proper complexity.”7  

 Un cop proposada a manera de síntesi una primera aproximació al 
disseny, a partir d’ara val la pena posar sobre la taula els que 
poden ser considerats els aspectes més difícils de copsar i tractar 
en la situació actual. Per això, el discurs sobre el disseny, si es vol 
actualitzat, ha de comprendre el seu valor estratègic i tenir en 
compte una sèrie de qüestions importants implícites a la mateixa 
noció de disseny, com ara són:  
• el factor disseny en el desenvolupament de productes i serveis,  
• les diverses maneres que les empreses tenen d’utilitzar el 
disseny i el concepte de disseny estratègic  

• què significa entendre el disseny únicament com un procés de 
desenvolupament de productes o bé considerar‐lo també pel 
que té de llenguatge visual, és a dir, aquell caràcter del resultat 
que és perfectament reconegut socialment i econòmica en un 
mercat universal. D’això sovint se’n parla com un estil. 

                                          
7 Totes les cites: APCI: text de presentació del seminari sobre polítiques 
de promoció del disseny, París 2005. web APCI 
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• la qüestió de la qualitat i els paràmetres del bon disseny a 
l’actualitat, és a dir els referents d’excel∙lència globalment 
compartits 

• en què consisteix la innovació dirigida pel disseny 

  Són aspectes que es tractaran a la primera part del document a 
manera d’introducció.   
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1.2 El concepte actual de disseny. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
> El marc legal i institucional  Potser la novetat més important dels darrers anys en el camí  
  vers la professionalització del disseny esdevinguda a la UE ha estat 

el seu reconeixement legal. A instàncies del BEDA,8 la UE va 
aprovar una directriu per a la protecció del disseny i ho va fer en 
termes de propietat intel∙lectual, cosa que estableix una clara i molt 
útil diferència entre el que és la protecció de la propietat industrial 
a través del registre de patents i marques, i el copyright del 
professional del disseny i la seva activitat. L’aprovació d’aquesta 
directiva ha suposat la posada en marxa d’una oficina per a la 
protecció legal del disseny industrial, la OAMI,9 amb seu a Alacant 
per a tota Europa. 

  Arran d’aquesta directiva, tots els països de la Unió han aprovat 
lleis per a la protecció jurídica del disseny industrial que 
desenvolupen i apliquen la directriu europea. Malgrat que el text 
està orientat a definir clarament què és allò que una llei d’aquestes 
característiques reconeix i pot ser objecte de protecció legal, se’n 
dedueix també una definició del disseny que, cada vegada més, es 
va instaurant com la definició de referència. Diu així:   

  “Tanto la norma comunitaria como esta ley se inspiran en el 
criterio de que el bien jurídicamente protegido por la propiedad 
industrial del diseño es, ante todo, el valor añadido por el diseño 
al producto desde el punto de vista comercial, prescindiendo de 
su nivel estético o artístico y de su originalidad. El diseño 
industrial se concibe como un tipo de innovación formal 
referido a las características de apariencia del producto en 
sí o de su ornamentación (...) Las condiciones de protección 
del diseño industrial son por ello puramente objetivas: la 
cobertura legal alcanza a los diseños dotados de novedad y 

                                          
8 BEDA Bureau Euroepan Design Associations. És, com l’ICSID, una 
agrupació de associacions professionals de dissenyadors de tots els 
països de la UE. Es va fundar el 1969 i funciona com a grup unitari per 
qüestions relacionades amb la protecció de la professió. Amb seu a 
Amsterdam, la secretaria està operant des de Barcelona hostatjada pel 
BCD. 

9 La OAMI és la Oficina Armonización Mercado Interior:  
http://oami.eu.int/es/design  

Llei de protecció jurídica 
disseny industrial:  

Llei 20/2003, de 7 de Juliol.  
BOE núm. 162;  

8 de Juliol 2003: 26348. 
 

Directriu europea  
Directriu 98/71/CE del 

Parlament Europeu i del 
Consell, de 13 d’Octubre 

del 1998 
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singularidad según los criterios adoptados por la directiva 
comunitaria. En aplicación de estos criterios se registran los 
diseños que producen en el usuario informado una impresión de 
conjunto diferente a la de los demás diseños...” (Exposició de 
motius II) 

  “La separabilidad de la forma y la función es lo que permite que 
la forma externa de un producto utilitario pueda ser protegida 
como diseño, cuando las características de apariencia revisten 
además novedad y singularidad”. 

 “La apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que 
se derive de las características de, en particular, las línea, 
contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en 
sí o de su ornamentación”. 

  Arran de la llei és lògic que allò que primer s’ha comprès del 
disseny és el fet de ser un factor per a diferenciar els productes i 
serveis que es dissenyen.  

 La llei entén per producte: "todo artículo industrial o artesanal 
incluidas entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje 
en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los 
símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de 
los programas informáticos".  

  Finalment, un "producto complejo [es] un producto constituido 
por múltiples componentes reemplazables que permiten 
desmontar y volver a montar el producto". 

  Més enllà de l’oportunitat o claredat de la definició de disseny 
implícita en el text legal –o, el que és el mateix, si la majoria de 
dissenyadors senten que la seva feina hi és ben reflectida— el cert 
és que la llei defineix clarament el marc i el camp de treball de 
l’activitat del disseny. El següent pas en el reconeixement legal i 
social del disseny com a professió ben definida deriva també d’una 
directriu europea a les unitats estadístiques dels diversos governs 
perquè s’incorpori el disseny en les seves diverses especialitats als 
CNAE, cosa que s’ha produït a Espanya el 2007. Ara el disseny ja 
està considerat com activitat econòmica específica i correspondrà a 
un sector amb totes les de la llei.    

  Pel que fa al valor estratègic del disseny, l’aprovació de la llei de 
protecció jurídica del disseny industrial aporta una eina estratègica 
molt important a la dinàmica de les empreses que vulguin apostar 
per comercialitzar articles i productes caracteritzats per la seva 
singularitat en termes de disseny i que puguin basar la seva 
estratègia comercial precisament en la protecció dels drets que els 
dóna aquesta singularitat. Fer‐ho suposa incorporar una nova 
cultura a la vida de les empreses catalanes, la recerca de la 
singularitat dels productes i l’ús estratègic dels drets que es 
deriven de la seva protecció, que vingui a complementar d’alguna 
manera la dinàmica de protecció de patents i la seva explotació 
comercial.  

  A més a més, quant a l’avaluació de la innovació, s’hi incorpora el 
nombre de dissenys protegits com un dels indicadors de mesura, a 

EIS. (European Innovation 
Scoreboard) 

Innovation Outputs: 
• Application (5 indicators), 

which measure the 
performance, expressed in 
terms of labour and business 
activities, and their value 
added in innovative sectors; 

• Intellectual property (5 
indicators), which measure 
the achieved results in terms 
of successful know-how 

Quant específicament al disseny, 
l’EIS del 2004 ja reconeix com 
innovació: 
• Significant changes in the 

aesthetic appearance or 
design at least one product.” 
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l’igual que ja es té en compte el nombre de marques noves posades 
en el mercat per una empresa o país.10 De fet, indica les inversions 
fetes per les empreses per singularitzar i diferenciar els seus 
productes, serveis i sistemes. 

 

>> El disseny estratègic  Que és propi del disseny pensar en termes estratègics, això està  
a l’escenari empresarial:   implícit en la història i etimologia de la paraula per la seva  
  vinculació amb el terme proper de ‘Designi’.11 En català, com en 

castellà, es pot traduir el terme anglès Design per “disseny” o per 
“designi”. Són conceptes molt propers i ,de fet, el significat de 
designi conté una vessant estratègica important.12  

  Quan es parla de disseny estratègic, o del valor estratègic del 
disseny, hom fa referència al fet que tot procés de disseny avança 
precisament perquè pensa en termes estratègics, definint objectius i 
trobant mitjans per assolir‐los; implica necessàriament haver 
formulat un designi. 

  Un procés de disseny és una operació de síntesi que dóna resposta 
a condicionants de tot tipus fins i tot quan les conseqüències d’ells 
poden semblar contradictòries entre sí. D’aquí que el terme 
disseny estratègic aprofiti i faci referència a la manera de ser de tot 
disseny en tant que procés que acabarà amb un resultat formal ben 
perceptible sensorialment, en el cas dels productes o de la 
comunicació, amb una codi de comportament en el cas del disseny 
de serveis.  

  Ara bé, que la dinàmica estratègica formi part de la manera de 
pensar pròpia del disseny no ha d’amagar que, a més a més, quan 
es parla de disseny estratègic el sentit pot ser un altre. En aquest 
cas, el problema consisteix en la utilització estratègica del disseny 

                                          
10 Vg. els inputs proposats per l’European Innovation Scoreboard així 
com els criteris de la innovació del darrer Manual Oslo 2005. 

11 És bastant habitual actualment començar un text teòric sobre el 
disseny o qualsevol cosa analitzant el significat de les paraules i la seva 
etimologia. Això pot ser considerat un indici clar de la influència 
heideggeriana a la producció intel·lectual d’avui en dia. Pel que fa al 
concepte de disseny en castellà, una molt bona introducció està a 
ZIMMERMANN, Yves: Del diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 1998: 107-
112. 

12 Quan es parla de “disseny” es fa referència a l’activitat que dóna 
forma a les coses materials;  quan es parla de designi, en canvi, s’està 
fent referència a la capacitat de pensar en termes de fins i mitjans, de 
fer-se propòsits i trobar els mitjans per assolir-los elaborant un pla. En 
un cas, el disseny està ubicat junt amb les altres activitats tècniques, 
creatives i productives regides per la poètica; en l’altre, el fet de 
formular designis, és una activitat de tipus pràctic, una praxis, regida per 
la moral o l’ètica. Probablement, el disseny de serveis, perquè opera 
integrant accions i tècniques, posa de manifest que properes són les 
nocions de disseny i de designi, i, per extensió, les activitats tècniques i 
les pràctiques. De fet comparteixen un mateix tipus de lògica, la 
capacitat de pensar en termes de fins i mitjans, si bé molt sovint el 
disseny únicament actua fent servir, no tan sols mitjans, sinó també 
eines, estris o sistemes de producció d’alta complexitat tecnològica. 

“Design covers the process, the 
trade, the final product.            
It includes thinking and planning 
in order to give shape to things 
in a way that they can be 
manufactured, used and finally, 
destroyed. 

Planning that integrates the 
physical qualities of a product 
with aesthetic and ethical 
considerations, balancing the 
commercial and immaterial 
values.  

The object of design may be a 
product, a service, 
communications, the living 
environment and a corporate or 
organisational identity.” 

[Designium 2004: 12] 
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per part de les empreses d’acord i en funció de l’estratègia 
empresarial i la cultura corporativa de cada una d’elles. Aquesta 
marca els caràcters pels quals les empreses i els seus productes són 
identificats en el mercat, adquireixen un perfil propi i són 
reconeguts per totes les persones que puguin tenir alguna mena de 
contacte amb elles. És la dimensió corporativa del disseny, aquella 
que fa servir el disseny per conferir caràcter i personalitat a les 
empreses i donar unitat i consistència a tot allò que fan. 

  Les diferències principals depenen de la manera com les empreses 
resolen el factor disseny, o la funció disseny, en el procés global de 
la recerca, creació i desenvolupament de productes, serveis i 
sistemes. Val a dir que tota empresa manufacturera es troba 
inevitablement abocada a resoldre el factor disseny. Tot producte, 
pel fet de ser produït industrialment ha hagut de ser dissenyat com 
també ha calgut haver‐lo desenvolupat abans de ser fabricat.  

  Així doncs, les empreses es diferencien segons com es resol 
aquesta funció i quin valor se li dóna. Així per exemple, els estudis 
consultats en relació a la situació del disseny a les empreses 
catalanes i espanyoles han posat de manifest que encara ara el 
factor disseny està essent resolt per professionals de tota mena i 
que sovint no són precisament els dissenyadors experts els que se 
n’encarreguen. Això no vol dir que aquestes empreses no 
dissenyin però sí que perden la possibilitat d’utilitzar la 
competència dels dissenyadors en benefici propi. Per això, una 
component molt important en l’estratègia empresarial està 
precisament en una millor utilització del disseny en tant que 
professió amb competències i coneixements específics.  

  En efecte, en un mercat com l’actual, on la majoria de consumidors 
dels països desenvolupats són molt madurs i han superat l’estadi 
de necessitat per passar a ser consumidors molt selectius, el 
disseny i les seves qualitats apreciables són els factors 
determinants en la venda de productes o en la utilització de 
serveis. Per això, la funció disseny, és a dir, la capacitat 
d’intervenir conscientment per a que els resultats siguin segons 
s’ha decidit, suposa una eina clau per a l’activitat de les empreses 
en el mercat assolint la posició que han triat.  

  Cal no oblidar que la funció disseny no sols es limita a definir els 
trets estilístics o l’aparença formal dels productes i serveis i la seva 
comunicació visual, sinó que pot intervenir en molts moments de la 
cadena de valor: per dir‐ho amb les paraules del DDI:  

  “nuevos materiales, optimización de la producción, ergonomía, 
usabilidad, forma, función, color, comunicación y 
comercialización, entorno…” (2006: 2) 

  Per això, si hi ha algun benefici genèric que pugui derivar‐se de 
l’ús empresarial del disseny, consisteix senzillament en aprofitar 
d’una eina que incrementa la competitivitat de les empreses i les 
ajuda a trobar la seva posició en el mercat global, és a dir, 

“The real value of designers is   
in their ability to anticipate 
emerging customer 
requirements and, by effectively 
satisfying those requirements, 
stay ahead of the game.”  

[NZ Design Taskforce 2003:8] 

 

“La función diseño: el diseño 
se sitúa siempre en la interfaz 
entre las especificaciones 
funcionales iniciales y las 
soluciones concretas que las 
materializan. 

Es el interlocutor entre el 
marketing y la ingeniería,  
entre el mercado y la 
producción, poniendo el énfasis 
en aquellos aspectos de los 
bienes y servicios que afectan 
directamente a la interacción 
con el usuario y a la 
experiencia que éste tiene de 
su utilización, entendida en    
un sentido amplio, que abarca 
todo el ciclo de vida de 
productos y servicios.” 

[DDI 2006: 2] 
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internacional i local alhora. Des d’aquesta perspectiva, parlar del 
valor estratègic del disseny suposa essencialment preguntar pels 
beneficis concrets que es deriven de la incorporació del disseny 
professionalitzat a la dinàmica empresarial. 

 
 

Rellevància econòmica 
 del factor disseny 

 

 
 
 A l’hora de detallar els beneficis que la incorporació d’un disseny 

professionalitzat reporta a les empreses, els referents obligats són 
les dades obtingudes en els estudis que recentment s’han fet sobre 
l‘impacte econòmic del disseny.   

  Així per exemple, el DDI utilitza com indicadors de mesura els 
següents beneficis derivats de les inversions en disseny (DDI 2006: 
9, 16, 21):  

• Margen bruto de explotación  
• Apertura de nuevos mercados 
• Cifra de facturación 
• Volumen de exportación 
• Notoriedad de la imagen de marca 
• Comunicación con los clientes 
• Satisfacción de los clientes 
• Productividad, reducción de costes y/o tiempos 
• Comunicación interna de la empresa 
• Satisfacción y motivación de los empleados 

 En un altre context, explica els beneficis derivats de la utilització 
del disseny en els termes següents:  

• “Permite un desarrollo planificado de productos y servicios, 
centrados en las necesidades y expectativas del usuario 
(incluidas las estéticas) y utilizando la creatividad para 
alcanzar soluciones factibles, innovadoras, comercialmente 
viables y económicamente rentables 

• Su aplicación sistemática en las distintas áreas de negocio 
refuerza y da coherencia a la formulación de la estrategia 
corporativa 

• Es un factor clave para la empresa puesto que, bien 
gestionado, contribuye a la productividad, la innovación, la 
internacionalización y la competitividad. 

L’estudi ha treballat amb una 
mostra de 1000 empreses de 

tota Espanya de diversos 
sectors econòmics agrupades 

segons la mida (4 tipus) i 
l’activitat (5 tipus): bens 

d’equip, bens de consum, 
comerç, serveis intensius en 

coneixement, serveis no 
intensius en coneixement.  

DDI: Estudio del impacto 
económico del diseño en 
España. 2005. Resumen. 

Madrid, 2006. 
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• A escala agregada, contribuye a la marca país y repercute 
en la calidad de vida de las personas mediante la 
concepción de mejores productos, procesos y servicios” 

 Molts indicis apunten que l’impacte del disseny en els resultats 
econòmics de les empreses comencen a ser significatius. D’acord 
amb altres investigacions internacionals,13 l’estudi endegat pel DDI 
ha volgut comprovar que les empreses que més inverteixen en 
disseny, o que han tingut més en compte el factor disseny en la 
seva activitat, són les que més han crescut en els darrers tres anys. 
Els resultats aconseguits són:  

• “Las empresas que más crecen son las que ven una relación 
más estrecha entre inversión en diseño e incremento de 
facturación 

• Las empresas que más han crecido en los últimos tres años 
son las que cuentan en mayor medida con una estructura 
de diseño organizada 

• Las empresas cuya cifra de exportación evoluciona 
positivamente sí ven una relación directa con la inversión 
en diseño 

• El diseño garantiza la satisfacción de los clientes porque 
estudia e interpreta sus necesidades y deseos” 

 Pel que fa a la realitat catalana, les dades actuals provenen d’un 
estudi que va promoure el CIDEM per analitzar el grau i les 
modalitats d’utilització del disseny per les indústries catalanes que 
observa la situació fins al 200414. S’hi tenen en compte dos tipus de 
beneficis, els tangibles i els que es poden considerar intangibles. 
Segons l’estudi, els beneficis tangibles, o fàcilment quantificables, 
que els mateixos empresaris valoren són: 

• Increment de les vendes 
• Increment dels beneficis 
• Increment rendibilitat 
• Increment quota de mercat 
• Reducció reparacions en garantia 
• Simplificació manteniment 
• Reducció temps de desenvolupament del producte 

 Quant als beneficis intangibles, els que s’han considerat són: 

• Increment de la qualitat percebuda pel consumidor  
• Obtenció d’atributs diferenciadors (productes més 

amigables, atributs diferenciadors, aspectes innovadors, 
noves idees i noves funcions) 

• Capacitat per transmetre noves sensacions que fidelitzin el 
client 

 

                                          
13 NZIER 2003, Dinamarca 2000 i, en general, molts dels estudis previs 
a la promulgació de les polítiques nacionals del disseny. Vg. capítol sobre 
el context internacional i la bibliografia per als documents referenciats. 

14 Tresserras, Verdaguer i Espinach: Èxit de mercat  i disseny. Barcelona: 
CIDEM, 2005: 84 
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 A la vista dels indicadors i dels resultats obtinguts, dóna la 
sensació que, a Catalunya, la manera com es concep l’aprofitament 
del disseny no va massa més enllà de la definició tradicional del 
disseny, és a dir, la del model industrial tradicional. Constitueix un 
bon referent de partida però no té en compte les moltes modalitats 
d’utilització del disseny ni la possibilitat de pensar‐lo com una eina 
estratègica per a la gestió de la empresa i de la innovació. De fet, 
no hi té encara entrada la noció de disseny estratègic. És lògic. 
L’estudi no ha mesurat a fons el grau de maduresa en la utilització 
del disseny per les empreses catalanes sinó senzillament ha 
constatat com afronten la funció disseny i quines són les seves 
expectatives davant del fenomen disseny. Per això, dóna la 
sensació que la idea de disseny utilitzada per les empreses 
enquestades segueix sent la d’aquella activitat que s’ocupa dels 
acabats, de resoldre l’aparença dels productes un cop han estat 
desenvolupats. Val la pena recollir les conclusions doncs són molt 
interessants per endegar una política de promoció del disseny a les 
empreses catalanes:  

 “Gràcies al disseny es podran crear productes d’alta qualitat, 
amb una seguretat d’ús certificable i que puguin diferenciar-se 
suficientment respecte als de la competència.” [ibid. p. 84] 

 Ara bé,  

 “d’allò que les empreses creuen sobre l’efecte del disseny se’n 
desprèn que moltes no tenen ben clar les diferències entre 
disseny i desenvolupament de producte.” [ibid. p. 88-89]  

 En aquest sentit, probablement és important revisar a partir d’ara 
aquesta nova dimensió del concepte de disseny estratègic i les 
modalitats d’utilització per part de les empreses. El punt de 
partida són ara d’altres estudis similars fets, o bé pels països que 
han posat en marxa una política nacional de disseny, o bé per les 
entitats responsables de les polítiques de promoció del disseny. En 
aquests casos i en termes generals, allò que més es valora és la 
capacitat del disseny per: 

• “atender a la creciente complejidad de los usuarios y de sus 
demandas 

• integrar los avances tecnológicos 

• responder a los requisitos de los sistemas productivos y los 
condicionantes del mercado” [DDI 2006] 

 
>> Nivells i modalitats  En els estudis sobre el disseny com a sector fets per altres  
d’aprofitament del disseny  països és habitual preguntar a les empreses sobre la manera 
en el marc empresarial. com fan servir el disseny. La metodologia de referència ha estat 

una proposta danesa en la qual s’establia una gràfica escalada per 
nivells que en definia quatre (Design Ladder).15 Un d’aquests quatre 
nivells es correspon amb el concepte de disseny estratègic.  

                                          
15 National Agency for Enterprise and Housing & Danish Design Center: 
The Economic Effects of Design. Copenhaguen  (Setembre) 2003. És un 
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  També Suècia va emprendre un estudi similar i els resultats van 
servir per mesurar allò que han anomenat el grau de maduresa en 
l’ús del disseny i l’aprofitament dels seus avantatges per les 
empreses sueques. D’altres països també ho han considerat encara 
que li han donat noms diferents. Quant a Espanya, el DDI 2006 els 
ha incorporat com indicadors per mesurar el disseny a les 
empreses i els ha inclòs sota un paraigües denominat ‘Cultura 
empresarial del disseny’ [2006: 7]. La metodologia de referència 
són els indicadors establerts per l’organisme neozelandès per 
mesurar el nivell de disseny al seu propi país (NZ IER 2003).  

>> Dades sobre la situació   Ja fa temps que una escala similar però amb diferents noms s’està  
a Catalunya   fent servir a Catalunya i a Espanya per explicar els diversos nivells 

d’implicació del disseny a la vida empresarial. Amb la intenció 
d’aclarir conceptes, establir equivalències entre les diverses 
terminologies a l’ús i utilitzar‐ho com a referent per valorar la 
situació catalana, l’objectiu d’aquest apartat és el de comparar les 
definicions proposades i allò que cada una d’elles implica buscant‐
hi tant les similituds existents com els matisos de diferenciació. 
Començarem recollint les dades que ja estan disponibles sobre la 
realitat catalana. 

  Segons l’estudi ja citat sobre el grau i les modalitats d’utilització 
del disseny a Catalunya, les empreses catalanes estudiades, molt 
variades en el seu caràcter, valoren la utilització del disseny i el fan 
servit bàsicament com un facilitador dels processo de fabricació i 
per a reduir costos.  

 Quant als beneficis intangibles, n’hi ha de dos tipus que són 
altament considerats i que poden tenir un valor estratègic: de fet, 
“les característiques més valorades són incrementar la qualitat 
percebuda pel consumidor, d’una banda, i obtenir atributs 
diferenciadors, de l’altra.”  

  Sembla ser que a l’any 2004, només un 50% de les empreses 
estudiades atribuïen “la diferenciació dels seus productes a 
l’aplicació del disseny (productes més amigables, atributs 
diferenciadors, aspectes innovadors, noves idees i noves 
funcions).” [CIDEM 2005: 85] 

  Si aquestes són les modalitats principals d’utilització del disseny 
en el procés de generació de nous productes no dóna pas la 
sensació que l’empresa catalana hagi assumit de moment que cal 
emprendre estratègies de diferenciació per tal de mantenir la 

                                                                                                                                  
estudi sobre els efectes macroeconòmics de la inversió en disseny que ha 
proposat una metodologia d’anàlisi de la qüestió. És accessible a la web.  
Quant a l’estudi sobre Suècia, vg. The Association of Swedish 
Engineering Industries & Swedish Industrial Design Foundation: 10 
points. Attitudes, Profitability and Design Maturity in Swedish Companies. 
Estocolm, 2004. Accessible a la web: “The report is based on 1,308 
telephone interviews carried out with design managers from companies 
in Sweden with 20 or more employees. The survey was conducted 
between December 2003 and March 2004 by Medialect AB.” L’estudi suec 
aplica la metodologia danesa a la seva classificació de les empreses. 

“El més valorat per les 
empreses és l’ús del disseny 
amb la finalitat de facilitar els 
processos de fabricació i de 
muntatge (60% de les 
empreses en fa una alta 
valoració).  

La reducció del temps de 
desenvolupament del producte 
no és una finalitat molt 
valorada, i menys encara la 
reducció del cost de 
desenvolupament del producte, 
tot i que la reducció del cost del 
producte globalment sí que és 
una característica derivada del 
disseny que les empreses 
valoren força”  

[CIDEM 2005: 84] 
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competitivitat i no apuntar tant sobre el preu o la qualitat com a 
criteri principal de competència No sembla doncs habitual que es 
faci servir el disseny pel seu valor estratègic quant a l’organització 
i gestió de l’activitat empresarial. 

 
   
>> Dades d’Espanya  D’ altra banda, si es miren el indicadors que, un any després,  el  
 DDI va fer servir per mesurar el grau d’implicació del disseny en la 

cultura empresarial a Espanya, hi destaca la varietat d’ítems 
utilitzats per definir la demanda de serveis de disseny i com 
s’organitza la seva contractació per tal de donar satisfacció a la 
funció disseny dins la cadena de creació i desenvolupament de 
nous productes, serveis i sistemes. Aquests indicadors són:16  

“Cultura empresarial del diseño:  
• Se tiene en cuenta el diseño en la definición de la estrategia 

empresarial 
• Cómo se percibe y emplea el diseño en la empresa 
• Factores de éxito en la empresa de mayor a menor 

importancia 

Demanda de servicios de diseño 
• Contratación o desarrollo interno de diseño 
• Contratación de servicios de diseño externo 
• Satisfacción con los servicios contratados 
• Modo de remuneración de los servicios de diseño 

Procesos y gestión de diseño 
• Diseñadores en plantilla 
• Estructura del departamento de diseño 
• Dependencia funcional del diseño 
• Relación de la función diseño con otros departamentos 
• A falta de diseñador, perfil que asume la función  

Resultados  
• Desarrollo o mejora de productos / servicios con un alto 

componente en diseño 
• Protección legal del diseño y la innovación 
• Conocimiento de ayudas y programas de apoyo al diseño 
• Premios y reconocimientos recibidos en diseño.” 

 Un cop fet l’estudi, els resultats donen el següent perfil de les 
empreses espanyoles:  

 “La empresa española emplea el diseño:  
  26’6 %  como estrategia empresarial 
  19’6 %  como proceso creativo para desarrollar nuevas  
    ideas empresariales 
  37,7 % desarrollar nuevos productos y servicios 
  40’5 %  mejorar imagen externa de la empresa 
  40,5 % incrementar las ventas” 

 Per tant, tot i que ja s’hi apunta com a possibilitat l’aprofitament 
del valor estratègic del disseny, això no és encara una pràctica 

                                          
16 DDI: Estudio del impacto económico del diseño en España 2005. 
Resumen. Madrid, 2006: 7. Els % no són comparables entre sí perquè 
han estat seleccionat de diverses escales on es comparen amb altres 
indicadors que no s’han considerat pertinents per a l’argumentació. 
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majoritària com palesen les proporcions obtingudes i la valoració 
que en fan els mateixos autors de l’estudi: “la majoria d’empreses 
esperen que el disseny les ajudi a millorar la seva imatge, 
augmentar les vendes i desenvolupar nous productes.”  

 És prou plausible que el plantejament de les preguntes als 
qüestionaris ja suggereixi possibles usos encara no experimentats 
en la dinàmica empresarial generalitzada a no ser per algunes 
grans empreses els resultats obtinguts per les quals han estat 
publicats i difosos molt abundantment (com algunes empreses de 
l’IBEX). En qualsevol cas, sembla que la tendència majoritària és 
seguir pensant la funció disseny com la definició dels trets formals, 
expressius i estilístics del producte final i, per tant, se la inclou al 
final del procés, en el moment en que dissenyar pot ser 
contraproduent perquè incrementa els costos. Poques empreses 
tenen clarament definida una visió de disseny que les caracteritzi 
malgrat que segueixi predominant la contractació de serveis de 
disseny –dins o fora de l’empresa—per qüestions d’identitat 
corporativa i per a la renovació de la imatge d’empresa, però sense 
que això, aquest canvi, se sostingui sobre transformacions 
empresarials més profundes de les quals la nova imatge hauria de 
ser‐ne l’expressió perceptible.   

>> Model Design ladder danès El model danès serveix per classificar les empreses en funció de la 
seva actitud en relació al disseny. Estableix una escala de quatre 
nivells segons la complexitat dels projectes en els que intervé el 
disseny i el seu grau d’implicació en la dinàmica de l’empresa.   

  Són els següents: 
   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4rt. nivell: 

Disseny com a 
innovació 

Les aportacions per part del disseny tenen un 
paper important en el desenvolupament del 
negoci.   

El professional de disseny treballa estretament 
amb la direcció de l’empresa col·laborant / 
intervenint / aportant propostes per a la renovació 
total de l’estratègia de l’empresa i el seu concepte 
de negoci. 

3r. nivell: 

Disseny com a 
procés 

El disseny és vist no tant com un resultat sinó com 
un mètode integrat des dels inicis en el procés de 
desenvolupament de productes i serveis 

Aquí es requereix la intervenció d’un ampli ventall 
d’especialistes, incloent-hi els dissenyadors. 

2n. nivell:  

Disseny com 
estilisme 

El disseny és percebut únicament com a la forma 
física que finalment té un producte.  

En aquest cas podem trobar-hi la figura del 
dissenyador de sempre tot i que sovint les tasques 
són realitzades per altres professionals 

1r. nivell:  

No disseny,  
absència de 
disseny 

El disseny és una part prescindible del procés de 
desenvolupament de producte.  

Tant els aspectes funcionals com els estètics es 
deixen en mans de professionals sense formació 
específica en disseny. 
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Únicament el dos primers nivells utilitzen el disseny pel seu valor 
estratègic. En efecte, el disseny estratègic és el que empra la 
capacitat estratègica de la manera de pensar pròpia dels 
dissenyadors com a mètode per a la creació, desenvolupament i 
experimentació de nous productes, o també, per utilitzar els termes 
del DDI, com a procés creatiu per desenvolupar noves idees 
empresarials i trobar d’altres oportunitats de negoci. El rol que pot 
jugar el disseny aquí depèn precisament de la capacitat 
d’entendre’s amb un equip ampli i multidisciplinar que participa 
en tota la cadena de desenvolupament del producte, servei o 
sistema. Per això, no tan sols els estudis danès i suec sinó també la 
majoria de textos i actuacions encaminades a la promoció del 
disseny a diversos països, Espanya inclosa, adverteixen sempre 
que un bon ús del valor estratègic del disseny, el mateix concepte 
de disseny estratègic, depèn inevitablement del fet que les funcions 
de disseny i el seu desenvolupament siguin tractades per les 
unitats de decisió més altes de l’empresa, que estiguin vinculades 
directament i treballin conjuntament amb la direcció general de 
l’empresa. 

 

>> Model utilitzat a Catalunya  Encara que provingui d’una altra metodologia, els consultors en 
per consultors i gestors.  imatge i disseny, com també alguns especialistes en gestió en 

disseny i identitat corporativa, ja fa temps que a Catalunya, i 
també a Espanya, treballen amb una escala similar però que 
preveu un cinquè nivell d’utilització. És un model que ha estat 
elaborat a partir del màrqueting i de la gestió en disseny i s’ha fet 
servir a l’hora de definir els possibles serveis de disseny que una 
empresa pot requerir d’acord amb la seva situació, estratègia i 
trajectòria. En aquest cas, la manera de fer servir el disseny es 
classifica segons el lloc que ocupa i el tipus d’activitat que 
desenvolupa en integrar‐se a la vida de les empreses:17  

 

Nivel 5: Filosofía de Diseño:  El diseño se integra plenamente en los valores de la empresa. “Empresa 
basada en el diseño”: los valores del diseño rigen y regulan las 
actividades internas y externas de la empresa. 

 Nivel 4: Estrategia de Diseño; Estrategia competitiva basada en la aplicación del diseño en sus 
tres ámbitos: producto, comunicación de producto e imagen corporativa. 

                                          
17 Centro de Diseño de Asturias: Guía Metodológica Predica. 2006: 13. 
“El diseño en la empresa.” És accesible a la web del DDI. 
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  Nivel 3: Política de Diseño; Elaboración de programas de gestión que permiten el 
desarrollo de diversos programas de diseño. 

    Nivel 2: Programa de Diseño: Planes sistemáticos estructurados con fases y 
objetivos (ejemplo: desarrollo de una gama de productos; programa de 
una buena imagen corporativa.) 

      Nivel 1: Proyectos de Diseño: Actividades puntuales en la vida de la 
empresa. 

  

 Més enllà del fet que han aparegut dos graons més a l’escala, les 
equivalències entre ambdós models són fàcils d’apreciar. 
Tanmateix hi ha matisos que val la pena comentar. De fet, aquesta 
escala reflexa molt millor el que ja és una realitat a l’economia 
catalana. És fàcil veure que el segon nivell danès, el disseny com 
estilisme, es correspon amb la dinàmica dels projectes de disseny 
que es van encarregant i desenvolupant per qüestions 
circumstancials. 

  Val a dir que la paraula estilisme té una connotació molt negativa 
en la cultura catalana del disseny: fa referència a aquells projectes 
la finalitat dels quals és un mer canvi d’aparença sense que les 
modificacions responguin a res més que un canvi en la moda –que 
no d’estil— o una actualització que no respon a cap millora real ni 
tecnològica, ni vinculada a les prestacions. Aquesta pràctica del 
disseny, la mera operació cosmètica, ha provocat que la gent pensi 
que la vistositat del disseny és un recurs per dissimular la manca 
de qualitat tècnica, per amagar els defectes constructius o per 
encobrir el fet que no funcioni. Per això, entre els dissenyadors 
catalans el terme estilisme rarament es fa servir sinó és per 
bescantar o desqualificar determinades actuacions. 

  Ara bé, en l’esperit de la proposta danesa el terme fa referència al 
fet que el disseny es consideri una activitat la funció de la qual és 
resoldre els acabats, és a dir, la forma final i, per tant, només se la 
valora per la seva capacitat formalitzadora sense més. En l’esperit 
de l’explicació espanyola es fa referència a una pràctica que ha 
estat la més habitual a les empreses que han invertit en disseny. 
Consisteix en encarregar projectes circumstancialment i de tant en 
tant, com un servei complementari i poc integrat en la dinàmica 
quotidiana de l’empresa. Cada projecte es resolt en sí mateix i no té 
cap mena de relació amb d’altres possibles projectes o activitats de 
l’empresa. Correspon a la modalitat tradicional de contractació de 
serveis de disseny, més habitual quan són externs però que també 
pot donar‐se amb els departaments interns especialment si 
l’empresa no té un pla d’identitat corporativa ben elaborat.  

  Quant a la noció de disseny estratègic, sembla clar que són les 
modalitats segona, tercera i quarta les que millor s’hi adiuen. De 
fet, la definició de la quarta, és a dir, les empreses que tenen i 
segueixen una estratègia de disseny són les que realment 
comprenen el disseny en termes estratègics. Per comparació, està 

Competitiveness by design: 

“The way in which customers 
experience the services provided 
by a company has a considerable 
impact on competitiveness and 
success. (...) The client’s 
reaction to the overall design 
concept is vital.” 

[Heikkinen 2004: 7] 
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clar que el primer nivell correspon a la dinàmica merament tàctica 
de l’activitat empresarial.  

  Ara bé, des del punt de vista de l’aportació del disseny estratègic a 
la cultura de la innovació, únicament els tres darrers nivells són 
rellevants.  

  Finalment el cinquè nivell és interessant perquè incorpora un nou 
tipus d’empresa molt important en països com Catalunya i Itàlia, 
però també Finlàndia des de fa molt temps. De fet, és pròpia de les 
regions on el disseny de qualitat no és encara un fet quotidià ni un 
tret que caracteritzi tota la producció del país. Correspon a la 
manera de tractar el disseny pròpia de les empreses que fan del 
disseny el tret determinant de la seva identitat. Són les que venen 
disseny i de fet, dissenyen constantment i amb molta qualitat 
perquè és precisament disseny allò que fan, comercialitzen i 
promouen.  

  A Catalunya, moltes d’aquestes empreses són editores més que no 
pas productores; experimenten, innoven i generen noves 
tendències que només es comprenen des de la cultura del disseny. 
Quant aquestes empreses estan vinculades al sector del mobiliari, 
són fàcils de reconèixer i d’identificar. En aquest cas, qualitat en 
disseny i una forta component estètica del discurs són els seus 
atributs principals. Tanmateix, hi ha empreses que treballen en 
altres sectors on la filosofia de disseny ha estat també determinant. 
L’exemple paradigmàtic és sempre Apple Macintosh com també 
ho són Nokia, en el sector de la telefonia, o Bang and Olufsen en el 
món dels electrodomèstics. Són empreses que practiquen la 
innovació guiada pel disseny ja en la definició de tota la seva 
activitat i també dels seus productes. Si bé la tendència majoritària 
és incloure aquestes empreses en el sector dels objectes de luxe,18 la 
mateixa evolució de la societat industrial i l’ampliació del consum 
a tota l’escala social ha fet que moltes d’elles hagin superat aquests 
límits sociològics per quedar‐se com expressió d’un determinat 
estil de viure sense d’altres atributs de classe. 

  Pot semblar que aquesta interpretació de la manera de ser 
d’aquestes empreses “orientades pel disseny” (design led business), 
la identitat de les quals es resumeix en el fet de tenir una filosofia 
de disseny com a principal criteri rector està excessivament basada 
en una qüestió formal, de llenguatge, de l’estil dels productes que 
fan. En realitat el concepte va molt més enllà. A Nova Zelanda, per 
exemple,  es defineix l’actuació característica de les empreses 
orientades pel disseny de la forma següent:  

 “Design-enabled business is about using design to advance and 
communicate new ideas and innovations before they are required 

                                          
18 Excepte en els casos de Nokia i Apple, exemples doblement 
significatius precisament perquè han arribat al mercat de gran consum.  
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by users – it allows businesses in effect to ‘anticipate the 
future’.” [Design Taskforce 2003: 2] 

  Tant aquí com a l’escala danesa, l’element clau consisteix en 
l’aprofitament de la capacitat innovadora del disseny. A efectes 
d’aquest estudi, s’han volgut tenir en compte únicament tres grans 
nivells d’utilització del disseny a la dinàmica empresarial per tal 
de copsar l’estat d’opinió quant a l’escenari de futur a curt, mig i 
llarg termini, que són:  

1. per fer projectes 
2. com estratègia  
3. per a la innovació 

>> Reconsideració de la  Finalment val la pena assenyalar que les escales comentades  
noció de disseny estratègic anteriorment posen en evidència el fet que, a cada nivell, el disseny 

puja també un graó en responsabilitat i implicació amb els òrgans 
directius de l’empresa fins participar de les funcions de direcció i 
convertir‐se en una eina estratègica de la gestió empresarial. 
Únicament en aquest darrer cas el valor estratègic del disseny és 
emprat fins a les últimes conseqüències. 

  En què consisteix aquesta eina?. Hi ha hagut moltes propostes per 
explicar‐la sigui des de la gestió en disseny com des de la mateixa 
activitat de disseny i la comprensió metodològica de sí mateix. La 
majoria posa l’èmfasi en la vessant creativa de la pràctica del 
disseny com un actiu que cal incorporar a la dinàmica de l’empresa 
sigui en la definició de nous àmbits de negoci, sigui en la 
incorporació d’una actitud per a la innovació constant basada en 
l’experimentació de noves propostes de productes, serveis, i 
sistemes.19 En aquest cas, l’avantatge de la creativitat depèn en 
bona mesura del fet que el disseny no crea a partir del no res i 
sense més, sinó vinculat a problemes reals.  

  El DDI, per exemple, defineix el disseny estratègic com una 
estratègia empresarial: “com un procés creatiu que permet, i 
ajuda, a desenvolupar noves idees empresarials”. Molts autors 
proposen una extensió de la noció de disseny en tant que procés i 
sistema de pensament específic a l’activitat de donar forma a noves 
activitats de negoci. Per això disseny i prospectiva, és a dir, 
capacitat de pensar i preveure elements del futur immediat, 

                                          
19 És el cas de l’Informe Cox 2005, per exemple, on investiga la relació 
entre disseny i creativitat cara a la innovació però també de la proposta 
italiana, llombarda específicament, per aprofitar el potencial del disseny 
en la recerca de la innovació.  

Vg. COX, George: Cox Review of Creativity in Business UK: Building on 
the UK’s Strenghts Londres: Design Council, (desembre) 2005. Encara és 
accessible des de la web del DDI; quant a Itàlia, vg. Politecnico di Milano. 
Corso di Laurea in Disegno Industriale: Sistema Design Milano/Milan 
Design System. Milano: Abitare Segesta, 1999, i BERTOLA, Paola e 
MANZINI, Ezio: Design Multiverso. Appunti di fenomenologia del design. 
Milà: Edizioni Poli.Design, 2004 

“If design is seen as a tool which 
is integrated into the core 
process of a company and as a 
source of continuous renewal for 
such process, it well become the 
key to the competitiveness of a 
company.” 

[Heikkinen 2004: 7] 
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coincideixen en alguns aspectes doncs ambdós projecten el futur i 
ajuden a la innovació socialment rellevant (Roig 2004).  

  Probablement, la descripció més entenedora i suggestiva del 
disseny estratègic vist en la perspectiva de la seva capacitat per 
augmentar la competitivitat d’empreses i regions econòmiques 
arriba de Finlàndia. Així per exemple, l’Institute for Design 
Research de la ciutat de LAHTI afirma de manera molt contundent 
que  

 “el disseny estratègic és una eina de gestió empresarial [perquè 
a través d’ell] es determinen les metes a assolir amb el disseny 
de nous productes i alhora es disposa d’informació rellevant 
sobre el context, útil per a l’empresa a llarg termini, però a més 
a més s’estableix com s’hauria de gestionar el disseny dins 
l’empresa.”20  

 I ja per concretar: 

 “Els mètodes utilitzats per donar suport a la planificació 
estratègica inclouen el reposicionament basat en grups d’usuaris, 
escenaris del sector empresarial i de l'usuari, estudis de 
tendències, comparacions amb els competidors, diagramació dels 
beneficis del disseny, planificació de canvis operacionals i 
conceptuals, especificacions de productes, estudis tecnològics, 
etc.” 

 D’altra banda, la noció de disseny estratègic és un concepte 
vinculat directament a la cultura de la innovació, concretament a la 
innovació a través del disseny, el caràcter nou de la qual ja no 
depèn de les novetats tecnològiques aportades sinó de la renovació 
sociocultural que proposa21.  

  En efecte, seguint amb el raonament neozelandès,  

 “The strategic application of design thinking gives business 
the means to interpret markets and opportunities and provides 
the creative insight critical for market leadership.  

 The design process also guides the transformation of 
innovation into fully functional, resolved and marketable 
products and services.” [Success by Design, 2003: 16; 20] 

 En definitiva i per concretar:  

 The purpose and advantage of design as a commercial 
strategy is to create products or services that: 

• anticipate and satisfy the requirements of the customer and 
hence meet a demand through improving existing solutions or 
developing new ones 

                                          
20 Citat segons Heikkinen: Innovation Network of Art and Design 
Universities in Nordic and Baltic Countries. Hêlsinki: Designium, 2004. 

21 Internet 2.0 n’és un bon exemple. El canvi de dígit no és degut a una 
veritable renovació del software ni del protocol que s’utilitza, sinó més 
aviat a l’emergència de nous usos socials de la xarxa a mesura que 
aquesta ha disposat de més ample de banda. Els nous usos socials tenen 
molta més relació amb el disseny de nous espais i finestres que amb el 
desenvolupament tecnològic. 

“Strategic design use is engaged 
in corporate strategic decisions, 
such as which product port-folios to 
expand, in which technologies to 
invest and which new markets to 
pursue. 

Strategic design knowledge: 
supports the corporation’s strategic 
level decision-making related to 
design driven innovation, making 
visionary concept design and to 
brand signature (visual identity, 
look & feel, harmonisation...) and 
corporate identity.” 

[Designium, 2004: 13] 

 

 



  >> disseny_cat:     I part. Diagnosi 

 

                                          58 
 

 

• embody and clearly communicate distinct marketable points of 
difference over competing offerings, in terms of form, function, 
usability, new technologies, environmental sustainability and 
quality and hence generate demand preference and ideally, 
command a price premium 

• are capable of efficient, consistent and cost-effective delivery 
so as to ensure their demand can be fulfilled profitably 
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1.3  El disseny a la cultura de la innovació 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
>> disseny i innovació   Tal com s’apuntava més amunt, que el disseny té ara un lloc ben 

definit a la cultura de la innovació ve marcat sigui per les 
directrius europees com per la darrera edició del Manual Oslo 
(2005. punt 2.4). Està ubicat en el context de la innovació no‐
tecnològica i vinculat a les del màrqueting (344). La concepció de la 
capacitat innovadora del disseny apuntada pel Manual Oslo és la 
següent:  

 “344. The term product design, as used in the definition of 
marketing innovations, refers to the form and appearance of 
products and not their technical specifications or other user or 
functional characteristics. However, design activities may be 
understood by enterprises in more general terms, as an 
integral part of the development and implementation of 
product or process innovations (...). The categorisation of 
design activities will thus depend on the type of innovation they 
are related to.” 

 I per això recomana que 

 “345. All design activities for the development & implementation 
of product innovations (including work on form and appearance) 
and of process innovations should be included either in R&D or in 
other preparations for product and process innovations.” 

 D’altra banda, potenciar i facilitar a les empreses que incloguin i 
aprofitin la capacitat del disseny per a la innovació és una de les 
principals recomanacions del 6è Programa Marc de la UE:  

 “... It is important to help entrepreneurs to highlight the added-
value in products and services resulting from design innovation 
and to make this more visible to consumers” 

 Ara bé, val a dir que la irrupció del disseny a la cultura de la 
innovació exigeix alguns canvis en la manera de concebre‐la. En 
efecte, fins ara ha estat molt habitual pensar la innovació d’acord 
amb el model tecnològic i l’esquema de la transferència de 
tecnologia que, en el millor dels casos, uneix ciències naturals amb 
tecnologia a través d’un procés de transferència mitjançant la 
investigació aplicada sobre projectes concrets.  

 L’altra mena de innovació, la no‐tecnològica, està enfocada, en un 
primer nivell, a novetats introduïdes en processos de producció, 

“Innovation is not just simply a 
matter of technology anymore 
but more and more a matter of 
smart combinations of 
technology and non-technological 
ergonomic and emotional factors 

The FOCUS: to change from 
being merely a supplier to having 
and independent product and 
company.” 

www.designconnectioneindhoven
.com  
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comercialització o gestió. La innovació mitjançant el disseny torna 
a posar l’accent sobre els productes, no només el processos, però 
innova actuant sobre aspectes que no necessàriament són els que 
interessen més directament la tecnologia. Sovint se les denomina 
“innovacions culturals” o “soft.” Correspon a un segon nivell del 
discurs sobre la innovació i les seves modalitats d’acció. En aquest 
darrer cas, el model prové de les tradicions artístiques i la seva 
incidència en l’organització i èxit econòmic de les anomenades 
indústries creatives. Tanmateix, el món de la cultura és un context 
on, també per tradició, innovar‐hi planteja problemes que són 
totalment estranys al món tecnològic i hi havien quedat inèdits  –
qui no recorda quan difícil és que les mentalitats i les maneres de 
pensar canviïn—.  

  En aquest ambient, el fenomen del disseny constitueix un cas 
especial degut precisament a la seva condició de ser sempre al mig 
entre el món de la cultura, el de la producció i el de la tecnologia. 
Per això, ha calgut buscar una definició més genèrica de la 
innovació que permeti incorporar‐hi d’altres dinàmiques de 
funcionament i valorar‐ne l’aportació de novetat que comporten. 
Val la pena recollir‐ne algunes atès que una mesura habitual a les 
polítiques de disseny analitzades en un altre capítol ha consistit 
precisament en incorporar el disseny a les polítiques d’I+D+i i als 
sistemes nacionals d’innovació respectius. Destacarem primer 
aquestes definicions genèriques de la innovació per després veure 
en què consisteix la innovació a través del disseny –o “innovation 
design led”—. 

  Pel que fa a la concreció del concepte d’innovació en termes 
pertinents per a les empreses i la seva gestió, una de les definicions 
més aclaridores és la recollida per George Cox, actual director del 
Design Council de Londres, com a punt de partida per a les seves 
recomanacions al Govern del 2005 (fragment al marge). En aquest 
context, innovar significa estrictament saber gestionar les idees 
creatives perquè siguin pràctiques i rendibles, és a dir, per posar‐
les en pràctica i poder gestionar‐les.   

  Autors d’informes apareguts amb anterioritat ja havien apuntat el 
sentit pràctic i comercial de la innovació. Des de Finlàndia, un dels 
països que més esforços ha fet per sistematitzar la cultura de la 
innovació a tots els nivells,22 la definició d’innovació per la que han 
apostat reforça encara més aquest sentit pràctic. Així,   

“Innovation can be seen as a new way of doing things 
commercially; innovation must have commercial application.” 

                                          
22 Finlàndia Design 2005!. Text del decret governamental. Hèlsinki 2000. 
La mesura més destacable d’aquesta política ha estat la d’incorporar el 
disseny al sistema nacional d’innovació, el qual queda definit com: “un 
sistema d’organitzacions i actors les activitats i interaccions dels quals 
determinen la innovació econòmica i social d’un país.” 

‘Innovation’ is the successful 
exploitation of new ideas.  

It is the process that carries 
them through to new products, 
new services, new ways of 
running the business or even 
new ways of doing business” 

Creativity: is the generation of 
new ideas –either new ways of 
looking at existing problems,  
or of seeing new opportunities, 
perhaps by exploiting emerging 
technologies or changes in 
markets 

Design: is what links creativity 
with innovation. It shapes ideas 
to become practical and 
attractive propositions for users 
or customers. Design may be 
described as creativity deployed 
to a specific end.” 

[Cox Review 2005: 3]  
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Consisteix, per tant, en fer coses noves que es manifestin en termes 
de nous resultats. Des d’aquesta perspectiva, només són veritables 
innovacions aquelles creacions que s’orienten a aconseguir 
beneficis econòmics. En conseqüència, un innovador d’èxit és:  

“someone with imagination who can visualise the possibilities of 
an idea and who has a strong desire and resource management 
skills to see it realised in a concrete form.”  

En definitiva,  

“Innovation is the expression of creativity in a practical context, 
involving applications of new thinking to problem solving.”  

   Queda doncs clar que la innovació suposa la posada en pràctica 
amb possibilitats d’èxit d’aquelles idees sorgides gràcies a l’exercici 
de la creativitat. 

  Quin és el rol del disseny en aquest context?  

  Tal i com explicava l’informe neozelandès del 2003, la manera de 
pensar dels dissenyadors, la teoria del disseny i allò que sap el 
disseny com a disciplina estratègica (design thinking) conformen 
una de les disciplines que poden orientar la innovació i fer‐la 
econòmicament beneficiosa.23 De fet, l’informe posava de relleu 
com sovint els models per al procés d’innovació que apareixen a la 
bibliografia sobre gestió d’empreses coincideixen amb la 
modelització habitual del procés de disseny. 

  El que ara correspon és considerar quin paper pot jugar el disseny 
–i també, quin disseny— a la dinàmica de la innovació. Val la pena 
diferenciar allò amb que contribueix el disseny en el sentit 
tradicional del terme, és a dir, l’activitat que s’ocupa de donar 
forma i materialitzar els productes per posar‐los al mercat, i, en 
segon lloc, les implicacions específiques del que ja hem anat 
anomenant disseny estratègic.  

  Que hi ha una connexió directa entre dissenyar i innovar és fàcil de 
veure si es té en compte que el disseny treballa projectant i, per 
tant, fent coses noves pensant en un futur molt proper. La idea 
d’innovació forma part de les seves habilitats des de bell antuvi. 
Aquest és l’esperit rere la proposta neozelandesa ja mencionada 
però també està present a moltes altres polítiques de disseny 
adoptades per diversos països. Ara bé, quan el disseny s’incorpora 
al sistema de la innovació, aleshores se li obren d’altres camps de 
treball. El finlandesos, per exemple, assenyalen accions com: 

 “finding new modes of action, producing new research and R+D 
projects and training experts with a new orientation.” [Heikkinen 
2004] 

                                          
23 Design Taskforce: Success by Design, Nova Zelanda, 2003: 5: ““We 
have recognised that growth will be best achieved by encouraging 
innovation but we need to adopt appropriate disciplines and a new 
mindset if we want to realise the commercial benefit from more of our 
innovation. This is where the need for a design strategy comes in.” 

“CREATIVITY: the ability to 
create new ideas. 
INNOVATIVENESS: the ability to 
create commercially viable ideas” 

[Designium 2004: 29] 

“Design and innovation interacts in 
two ways:  
1) between the firm, customers, 
suppliers and partners either 
refining the current product;  
2) being afresh with a new product 
by interacting between the firm, 
and providers of new technology, 
best practises, new materials, 
processes and management 
redesigning the production 
process.” 

[Designium 2004: 29] 

“There must be something that 
makes innovation meaningful.  
This something is design.” 

[NZ Design Taskforce 2003: 21] 
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 Ara bé, quan del que es tracta és de concretar la innovació com un 
dels objectius claus de l’activitat del disseny dins les empreses, la 
qüestió puja un nivell a l’escala i apareix la figura del disseny 
estratègic en el sentit apuntat a l’apartat anterior. D’acord amb els 
finlandesos, per exemple, les modalitats possibles són com 
segueixen:  

“Design as strategic tool. Design is regarded a strategic initiative by its nature, 
strengthening brand identities, fending off low-cost 
competition, harvesting the benefits of new technologies, 
renewing connections to the customer, fostering (nurturing) a 
culture of innovation (...) companies have found design a way 
to compete and to implement overall quality in products and 
services. 

Design as innovation management: In the very core economy of an 
organisation, innovation plays a dominant role in economic 
growth. Design is planned and innovative use of available 
knowledge forms processes, environments, products and 
services with a point of departure in the user’s needs. 

 It is an idea of design utilisation for the moment: the in-house 
designers have a very distinctive role between the information 
flows from the company to the consultant company. That role 
and organisational position defines the content of bought design 
services. 

Design for managing change: The designer’s expertise is to understand the 
current situation to apply appropriate solutions: companies 
expect new view angles to questions and the used ways of doing 
things; however the justification for new ideas has to be found 
from within the company’s own goal and strategies.” 24 

 Cal tenir en compte que, com s’ha dit repetidament, Finlàndia és 
probablement el país que més esforços ha fet per promoure i 
aprofitar el potencial del disseny com a força conductora de la 
innovació. Per això moltes de les publicacions rellevants sobre la 
qüestió han estat les directrius i informes elaborats per una oficina 
dedicada a la recerca en disseny creada recentment per orientar 
tant als empresaris que contracten disseny com als estudis i 
professionals del disseny.  

 
 
 

                                          
24 HYTÖNEN, Jaana, JÄRVINEN, Juha and TUULEMANKI, Anssi: From 
Design Services to Strategic Consulting. Improving Core Competence of 
Finnish Design Consultancies. Designium, Hèlsinki, 2004: 47. 
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Innovació guiada pel disseny  > “What is needed is a kind of innovation that involves not only 
(Design Driven Innovation).  products but also, in a broader view, fields of services and 

communication.” [BEDA 2004: 16] 
 
 

 Cada cop més, la innovació dirigida pel disseny es va perfilant com 
una tercera via dins el mapa de la innovació i els seus mecanismes. 
Com s’ha vist, consisteix fonamentalment en aprofitar la manera 
de fer i pensar dels dissenyador per investigar i buscar nous 
camins d’actuació, per a la formulació d’hipòtesis de futur. Actua 
de manera diferent i complementària a la innovació tecnològica, a 
la que pot complementar preparant la presentació en societat de les 
novetats tècniques; també complementa la innovació basada en el 
màrqueting i la recerca de noves fórmules de comercialització i 
comunicació comercial. De fet, correspon al disseny orientar en la 
definició del producte en termes comprensibles per un mercat de 
consumidors integrat fonamentalment per persones.  

  Ara bé, allò que és propi de la innovació conduïda pel 
disseny és la de buscar nous àmbits d’actuació, definir 
escenaris de futur i veure el comportament de productes i 
serveis des de perspectives noves que permetin 
preveure’n la seva evolució.  

  En aquests moments, i així esta reconegut a gran part de la 
bibliografia consultada, dos són els paràmetres des dels quals el 
disseny pot intervenir molt activament en la definició d’escenaris 
per a la creació de productes: un és l’economia de la sostenibilitat, 
una economia respectuosa amb el medi ambient que exigeix 
repensar fins i tot què cal entendre per una mercaderia a 
comercialitzar i com s’obté; la segona deriva dels canvis 
demogràfics en curs i s’ha expressat internacionalment en termes 
de Disseny per a tothom.  

  Una innovació dirigida pel disseny suposa essencialment 
aprofitar el model del procés del disseny i els 
coneixements de la disciplina per invertir-los en la recerca 
de nous productes, comprensió d’escenaris de futur i 
comprendre les tendències actives al mercat rellevants 
per al futur.  

  En aquest sentit, és una mena d’innovació que ha d’assumir també 
un rol pedagògic cara al gran públic identificant hàbits de consum 
i rutines d’ús, mostrant altres comportaments de consum també 
possibles, o plantejant d’altres relacions amb el món a través de 
productes, serveis, sistemes o camps d’actuació rellevants 
socialment i cultural. No s’ha d’oblidar que els atributs i les 
vivències culturals han adquirit un valor econòmic clau en la nova 
economia: 

 “People are actually looking for new solutions and ways of doing 
things that cost less in terms of personal and planetary energy 
and that make more sense for tomorrow: new ways of 

“Design driven innovation goes 
beyond the familiar technology 
pull and market push forms of 
innovation. Its driving force is 
design capacity 

Design-driven innovation and 
design for sustainability can 
converge as a strategic design 
activity capable of creating 
sustainable solutions and new 
ideas of well-being.” 

[BEDA 2004: 3] 

“...refers to reconfiguration 
processes of value creation that 
are the result of a generative 
interface –that is capable of giving 
birth to unexpected solutions—and 
social potential (the field of what is 
socially possible)” 

[BEDA 2004: 16] 
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consuming, new forms of association, new living solutions, new 
balances beyond GPD and productivity, towards sustainability”25 

 

>> El marc professional:  Els dissenyadors tendeixen a explicar la seva feina com una acció  
el disseny, agent cultural  cultural i, per això, en valoren la dimensió cultural molt per 

damunt d’altres vessants com la capacitat d’incidir en l’economia 
de les empreses. Per això en molts països i regions sempre es posa 
el disseny, el seu món i les seves aportacions en el grup de les 
manifestacions artístiques i culturals. Quan això passa, gairebé 
sempre apareix una certa sensació d’incoherència doncs el disseny 
no acaba de quadrar en un camp dominat per les Belles Arts i tot 
d’una surten exigències i problemàtiques diferents; per això, el 
disseny acaba sempre essent un cas especial allà on està.  

  Això no hauria de sorprendre si es té en compte que, per definició, 
el disseny és una activitat de mediació entre sectors i camps 
d’activitat molt separats entre sí. El disseny, com l’arquitectura, 
suposa una activitat pont entre les dues cultures, la humanística i 
la científico‐técnica, i acaba donant consistència a tot allò que, 
segons els antropòlegs, conforma la cultura material de les diverses 
societats.  

  En aquest sentit, potser l’element que millor caracteritza el disseny 
i que ha estat sempre reivindicat pels dissenyadors des que, allà 
pels volts de 1910,26 es formulà l’ideal d’humanització de la tècnica 
com la missió pròpia i més important del disseny, és la de fer de 
pont entre ambdues cultures, la humanística i la científica. Per això 
sovint es fa referència a aquell vell i bell concepte grec de la Techné 
on art i tècnica coincidien en un mateix univers de coneixement.  

  La manera actual d’entendre el disseny, més enllà de les propostes 
enunciades i que el vinculen a la innovació en tant que activitat 
estratègica, respon directament a les necessitats que planteja 
l’economia actual. Ara bé, un cop acceptat que l’interès econòmic i 
competitiu del disseny rau en gran part en la seva capacitat 
d’avançar‐se al futur, en la seva capacitat per integrar diferents 
elements –derivats del coneixement tecnològic, científic i de les 
pràctiques de comercialització— en una síntesi que deriva en 
productes, serveis i comunicats únics i de qualitat, que és una eina 
clau per aconseguir de diferenciar‐se i a la vegada anar formant 
una identitat reconeguda, ara per ara són altres dimensions del 
disseny les que es consideren més interessants. Per a dir‐ho en 
termes culturals, és la capacitat per comprendre i expressar la 
dimensió simbòlica de les coses, el sentit que la gent els dóna i per 

                                          
25 Green, J: “Blending technological and social innovation” (Phillips) 
Institut of Design: Strategy Congrés, Chicago 2005 
www.id.iit.edu/events  

26 Pels volts de 1910, el Deutsches Werkbund, la primera associació de 
dissenyadors, llençà una primera conceptualització del disseny segons la 
qual la seva principal missió era “humanitzar la tècnica.” 

Design “ is the combination of 
artistry and usefulness that 
makes design the creative 
industry par excellence.”  

[BEDA 2004: 4] 

“Design is a business tool and 
also a cultural tool”  

“Design has always been a 
bridge between technology and 
culture and people.” 

[Green 2005: www] 

“Design does not merely create 
purely functional products for 
today’s technological innovations 
but also emotionally appealing 
ones: the form and aesthetics 
(...) do not provide a clue as     
to its function or its technical 
innovations Design rather 
conveys a self-explanatory 
pleasure in observer.” 

[BEDA 2004: 40] 
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moure’s amb tota familiaritat en terrenys tan relliscosos com els de 
les tendències i les categories estètiques allò que fa de la funció 
disseny una activitat important per tenir èxit en el mercat actual, 
fortament competitiu, saturat i madur.  

 “Today’s society is all about emotion, environmental issues and 
considerations that are beyond the pragmatic. So design is the 
discipline that integrates those factors into a cohesive 
meaningful solution. In a world of sameness, if you can’t 
differentiate yourself from the competition you’ll just be 
compared on a price basis. Design gives you the X-factor – a 
competitive edge.” [Design Taskforce 2003: 67] 

 En aquest context, des de ja fa alguns anys, del que més es parla és 
de les emocions que haurien de generar els productes i els serveis 
o, el que és el mateix, que la gent en realitat compra experiències 
en lloc de prestacions. Per això fins i tot s’ha afirmat que una de les 
característiques del món actual és la desenginyerització de 
l’economia, la qual s’ha vist convertida en una enginyeria de la 
comunicació perquè “el producte ha esdevingut un concepte.”  

 Potser el fenomen que millor ho posa en evidència és el fet que es 
treballa en termes de “gestió de les qualitats: els problemes 
exigeixen respostes en termes de solucions organitzatives i de 
cultura més que no pas d’invents i de tècniques.”  

 D’aquesta manera, “el disseny ha deixat de ser una condició 
sobre-estructural, o sigui, una intervenció final que afegeix 
bellesa a la funció, un vestit suau que es plega per rodejar un 
hardware de formes pre-constituïdes , per convertir-se en una 
condició estructural de la projectació que influencia les 
característiques del hardware pròpiament dit.” 27 

 Per això, el concepte de disseny que reforça la dimensió cultural de 
la seva acció es suma, en expressar‐se també en termes econòmics i 
de gestió, al discurs de la innovació cultural. Així doncs, “la 
sensibilitat creativa del dissenyador envers els factors humans 
pot orientar la capacitat d’una empresa per crear coses 
culturalment rellevants.”  [Green 2005] 

 Des d’aquest punt de vista, s’entén que el disseny no hagi variat 
substancialment el discurs sobre sí mateix en els darrers anys. Allò 
que succeeix és que, per primera vegada, moltes de les coses de les 
que sempre s’ha ocupat ara són rentables econòmicament i 
serveixen directament a la competitivitat de les empreses.  

  Potser val la pena recordar encara que sigui en termes històrics 
quines han estat les categories determinants de la manera de 
dissenyar per respondre a les exigències de cada una de les 
societats:28 

                                          
27 Carmagnola, Fulvio: Luoghi della qualità. Milà: Domus Academy, 
1991: 138, 139. Vg. també Cooper & Press Design Experience. Londres 
2003. 

28 Thomas Hauffe: Design, A Concise History. Londres: Lawrence King, 
1998. La columna taronja l’hem afegida arran de l’estudi. 

“In the future, truly inspiring 
design will be that which 
provides users and consumers 
with greater experiences, while 
taking away unnecessary 
material and complex 
information. 

It has championed a holistic and 
highly integrated approach to 
design research, design 
innovation, and concurrent 
development.” 

[Zaccai, Design Continuum, 
2006; DMI Boston] 
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 Així doncs, en la perspectiva dels dissenyadors, la competitivitat 
del disseny deriva de la seva mateixa tradició i de la manera de 
treballar per adaptar‐se a la situació del moment. Mirant endavant, 
cara al futur, la seva manera d’entendre’s recull aquesta llarga 
tradició en una nova síntesis que posa l’accent precisament en la 
capacitat de donar resposta integrant condicionants de tipus molt 
variat:  

 “Design is today an integral tool including cultural, 
communicative, ecological, economical, aesthetic, practical, 
informative, social and technological aspects to reach high 
quality values in daily life, contribution to satisfaction and 
freedom.” [BEDA 2004: 38-39] 

 A la vegada, des de la cultura del disseny es pot explicar 
perfectament com i de quina manera el disseny s’està adaptant a la 
realitat actual i com pensa que serà la seva funció en el món del 
futur. Molts dissenyadors es veuen a sí mateixos com els analistes i 
intèrprets dels desigs humans i veuen el seu rol desplaçat,  

 “moving from object to concept, from mass market to 
individualised market, from functional consumption to 
storytelling.” [BEDA 2004: 31] 

 
 
 

>> El disseny, procés  Al llarg de l’estudi, entre les moltes discussions mantingudes entre 
o llenguatge? els diversos membres de l’equip, una de les qüestions que ha anat 

sorgint com a motiu constant de controvèrsia ha estat la capacitat 
selectiva del concepte disseny quan s’aplica a productes i 
intervencions concretes. En el rerefons hi ha aquella qüestió tan 
difícil de tractar avui en dia com és la qualitat en disseny i els seus 
paràmetres específics. El problema de fons va anar perfilant‐se 
quan es considerava quins objectes podien ser considerats obra del 
disseny i quins no. Aviat ens adonarem que s’estaven creuant dos 
significats del terme disseny, aquell que l’entén com un procés, 
una manera sistemàtica de pensar, i, per tant, és l’activitat que es fa 
quan es dissenya però que no té en compte el caràcter dels 
resultats obtinguts i molt menys els atributs que l’identifiquen; i 
l’altre significat, que és l’invers, és a dir, el que es fixa únicament 
en els atributs dels resultats obtinguts del procés de dissenyar i que 

“Design is also the aesthetic 
expression of modern industrial 
culture and is closely connected 
to the technological and 
economic developments of a 
society and a region.” 

[BEDA 2004: 11] 
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classifica aquests objectes en la classe d’uns objectes especials 
perfectament diferenciats en relació a d’altres objectes amb els que 
competeix en el mercat. Per parlar‐ne amb tranquil∙litat, hem optat 
per referir‐nos a aquest segon significat en termes de llenguatge, o 
sigui, un repertori de formes visibles, la qual cosa serveix per posar 
en evidència com –i això té una importància econòmica decisiva— 
el disseny és una determinada manera de ser dels objectes que no 
sempre es resum en l’expressió popular dels “objectes de disseny” 
sinó que engloba molts més objectes sempre i quan palesin aquell 
grau de qualitat que els permet ser reconeguts com a disseny arreu 
del món. Aquesta és fonamentalment una qüestió de caire teòric 
amb arrels històriques molt profundes.29  

 
        
           
 
 
 
 
. 
 
 
 
 

   

 

  A Catalunya, però també a d’altres contrades, la noció de disseny 
va arribar i es va desenvolupar amb un sentit selectiu. Era un 
criteri per establir diferències entre productes, costums i maneres 
de fer. Portava implícita una voluntat de ruptura i de renovació en 
relació, primer, a unes tradicions productives artesanes 
considerades obsoletes i vistes com la demostració palpable de 
l’endarreriment econòmic del país; també rebutjava uns costums i 
estils de vida que no agradaven, que es veien tradicionalistes i 
buits de sentit, endarrerits també en relació als models de 
modernitat que arribaven de l’estranger. Per això, des de la seva 
irrupció, hi havia coses que responien perfectament al model del 
disseny internacional mentre que d’altres molts articles seguien 
sent l’expressió dels costums i les maneres de viure superats. Des 
d’aleshores, el disseny implica també un estil en el ple sentit de la 
paraula, és a dir, un llenguatge formal que és l’adequat per a un 
utillatge tècnic determinat i per a uns procediments tecnològics 
concrets, els industrials; per a uns articles que responien al model 

                                          
29 Per tractar aquest fenomen, hi ha qui prefereix parlar directament del 
disseny com un estil, un estil important, però, el que dóna la imatge de 
la modernitat, època en que s’assumí aquesta postura. A part dels 
clàssics del disseny, una bona explicació pot trobar-se a Giovanni Cutolo: 
Lujo y diseño. Barcelona: Santa & Cole, 2005. 

“Quality Design is an 
international and global concept 
based upon holistic, universal 
principles and processes, 
[while] design products are 
recognized for the most part as 
regional products.” 

[BEDA 2004: 40] 

“On the other hand, aesthetic 
appreciation of design is 
universal, and the value of 
utility imbedded in design is a 
function of the product-related 
technology that is basically 
ubiquitous. “  

[Dong-Sun: 2004, Corea] 

 

 
 

 

Exemples on queda patent la 
diferència quant a llenguatge en 
el tractament de la forma i el que 
significa:  

Setrilleres Marquina anti-goteig: 
l’atribut és una aportació 
funcional; Setrill tradicional 
heretat de l’artesania; Setrilleres 
Valira de J. Filella Luxus Inox; 
Setrilleres historicistes. 
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econòmic del consum de bens i que eren una manifestació del 
canvi de costums, entesos ara en termes de funcions. D’aquesta 
manera, el disseny passava a ser l’expressió d’unes maneres de 
viure que volien ser els propis d’una societat moderna. Uns 
objectes, doncs, que demostraven tenir la manera d’entendre la 
dimensió estètica pròpia de la vida actual. Per això, també el 
disseny va ser viscut, experimentat i sovint també promogut com 
si fos un nou corrent artístic, una nova manifestació de 
l’avantguarda aplicada a la vida quotidiana.  

  El disseny no ha perdut aquest valor selectiu amb el temps. 
L’aparició de tendències, de noves línies de treball i àmbits del 
projecte, la presència d’experimentacions i de corrents quant a la 
manera de dissenyar no han canviat en absolut el valor del disseny 
com a llenguatge universal que s’identifica i es comprèn a tot el 
món per igual –els ordinadors Apple, del Walkman de Sonny o 
dels telèfons mòbils acceptats arreu del món i per totes les cultures 
ho demostren amb escreix‐‐. Es pot tornar a fer servir la metàfora 
de la llengua per explicar un fenomen d’abast universal com 
aquest. El disseny és un idioma internacional, comú a una 
comunitat àmplia de persones distribuïdes per tot el món. El que 
passa és que, com tot idioma, té dialectes. Però un dialecte no és 
una altra llengua, sinó una manera de parlar la mateixa llengua. 
No tothom ha de dissenyar igual per poder fer disseny. 

  Per la mateixa raó, productes, línies de producció i determinades 
maneres de fer segueixen sent producció manufacturera i 
industrial, fins i tot poden semblar molt moderns, però no són 
necessàriament disseny. No tenen els atributs propis del disseny; 
més aviat segueixen existint d’acord amb altres determinacions 
estilístiques pròpies d’una altra manera d’entendre el món (la fira 
del moble de València segueix sent un molt bon aparador de les 
moltes maneres de fer coses, dels diversos models i mercats que 
conviuen en una mateixa època, entre les quals hi ha també els 
stands de les empreses que fan disseny. A la Fira de Milà passa el 
mateix). 

  A l’apartat anterior es parlava de les empreses que tenen una 
filosofia de disseny. La seva definició i els elements d’identitat que 
fan servir depenen en bona mida d’aquest llenguatge internacional 
que fa que siguin empreses la producció de les quals, a més a més 
de pertànyer a un sector econòmic determinat, troben un lloc 
preferent en el sector y la comunitat del disseny.30 

  D’altra banda, que la noció de disseny tingui també aquest caràcter 
selectiu explica perquè s’ha pogut plantejar al llarg de la història 

                                          
30 A Catalunya i Espanya, l’associació RED (Red de Empresas de Diseño) 
s’adequa perfectament a aquest plantejament. Són empreses que venen 
i produeixen disseny sense tenir en compte el sector productiu concret al 
que també pertanyen. Són l’aparador d’aquest disseny percebut i valorat 
com un llenguatge concret i especial. 
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propostes com organitzar fires dedicades monogràficament al 
disseny. La recerca en els museus de disseny està fent molt per 
explicar la frontera que, a partir dels resultats, diferencia allò que 
és disseny del que no ho és.  

  Hi ha hagut pocs intents per explicar en què consisteix exactament 
aquest llenguatge, quins són els seus trets distintius. Abans, quan 
hi havia un moviment unitari de l’avantguarda internacional 
promovent el disseny estava clar quins eren aquests trets, els de la 
modernitat, o, definits estilísticament, els del Moviment Modern. 
Actualment, un cop entrat en crisi el Moviment Modern ja són més 
difícils de concretar. Tanmateix, molts elements del Moviment 
Modern segueixen vigents fins i tot en les propostes més 
trencadores, especialment si sorgeixen en el context de 
l’avantguarda. Els milanesos, per exemple, quan han volgut 
comprendre la índole del disseny italià i el seu èxit internacional 
han definit el disseny com aquella activitat on l’accent i el to del 
discurs se centren en la qüestió estètica, la que proposa 
intencionadament un discurs estètic.31 

  Pel que fa al disseny com a procés, aquest és un sentit del terme 
disseny que s’ha anat explicant diverses vegades en aquesta 
introducció. Fa referència al procés de treball, al sistema de pensar 
i a la manera d’afrontar els problemes. Se n’ha parlat en relació al 
concepte de disseny estratègic, així com també en tractar de la 
component estratègica de la lògica que fan servir els dissenyadors. 
No cal reprendre un altre cop l’explicació però sí val la pena posar 
de relleu el fet que  la presència del disseny com a procés està 
present a totes les empreses que facin i produeixin coses, que 
defineixin productes i serveis. Només des d’aquesta perspectiva, el 
disseny pot ser entès com un element constitutiu de l’activitat  
industrial doncs “tots els productes i serveis han estat dissenyats 
d’alguna forma.” (CIDEM: 2005: 71). 

  Si en canvi s’utilitza de forma conscient i intencionada el disseny 
com una activitat per dotar d’atributs diferenciadors a un producte 
o servei, aleshores s’està fent referència a l’aspecte formal, a la 
definició intencionada d’una aparença. Quan el disseny s’utilitza 
com a llenguatge diferenciador, o com a expressió visual pròpia 
(no d’estil), esdevé un element determinant de la qualitat 
percebuda pel consumidor. Ara bé, quan aquesta definició 
intencionada segueix i s’adequa als estàndards internacionals 
considerats disseny, aleshores esdevé un element d’identificació i 
classificació dels productes dins un grup específic que són els que 
es reconeixen com objectes dissenyats o interessants per al disseny. 

                                          
31 Hi ha diversos textos on apareix aquesta aproximació al fenomen 
disseny per part dels italians tot i no desenvolupar-la atesa la 
complexitat de tractar les qüestions estètiques teòricament. Vg 
Politecnico di Milano 1999. Es troba a diversos passatges.  



  >> disseny_cat:     I part. Diagnosi 

 

                                          70 
 

 

  Per la seva banda, els objectes “de disseny” són aquells on la 
funció de llenguatge és tan evident que acaben només fent 
referència a sí mateixos. Cal tenir en compte que el fet d’haver 
utilitzat el llenguatge disseny com a manifestació de qualitat quan 
aquesta no coincidia amb la qualitat real i tècnica dels productes ha 
estat a Espanya un dels motius pels quals s’ha anat construint la 
mala imatge dels “objectes de disseny.” En molts d’aquests casos, 
el llenguatge s’ofereix com a substitut d’una qualitat tècnica i 
funcional inexistent i, per tant, el consumidor l’interpreta com un 
succedani o com una mentida.  

  A hores d’ara, allò que convé és reivindicar el llenguatge 
universal del disseny derivat d’un determinat sistema 
formal, visible, i la seguretat que aquest llenguatge 
respon a la manera de ser i a la raó de ser dels objectes: 
que no és un substitut. Aquest és un dels sentits que ha 
de prendre la renovació del discurs sobre el disseny a casa 
nostra. 

  Des d’aquesta perspectiva, una de les qüestions que millor 
caracteritza el debat actual sobre el disseny és la importància 
estratègica del llenguatge disseny com element per augmentar la 
competitivitat. Alguns estudiosos n’han parlat en termes 
d’estetització difusa, o d’estetització de la vida quotidiana, un 
fenomen que, en el món del disseny, suposa fonamentalment que 
hagi estat el llenguatge disseny de qualitat el que ha entrat en la 
vida econòmica i el que ara adquireixi un valor estratègic clau. Per 
això, una cultura del disseny conscient i segura de sí mateixa 
afronta ara tota mena d’objectes i es fa activa a gairebé tots els 
sectors econòmics:  

 En efecte, el llenguatge del bon disseny: “No és una operació 
reservada només a una categoria particularment qualificada dels 
productes sinó que s’estén fins modificar les qualitats 
perceptibles de tota la producció.” (Carmagnola 1991: 138). 

 Tot això ens porta a plantejar el darrer punt conflictiu en el discurs 
sobre el disseny: què vol dir i com s’entén el bon disseny. 

 
 
 
 

>> Què és el bon disseny? Una de les característiques de moltes polítiques públiques  
 d’altres països ha estat la de posar èmfasi en la promoció del bon 

disseny, en establir com objectiu d’aquestes polítiques el disseny 
d’excel∙lència, és a dir, aquell que obté premis internacionals.  En 
els països on no hi havia hagut una tradició de disseny, com Corea 
del Sud, per exemple,32 o la Xina, la promoció es fa precisament 
reforçant i posant tot l’èmfasi en aquest disseny que és un 
llenguatge formal, expressiu, l’únic que els sembla permet 
internacionalitzar els seus productes i competir en el mercat global. 

                                          
32 Vg. DONG-SUN, Cho: “Design, Economic Development and National 
Policy: Lessons from Korea.” DMI Journal, 2004. 

“Producing better products or 
services has resulted in quality 
levels generally going up, 
noticeable differences becoming 
smaller, and the influence of 
intangibles on people’s overall 
perception of companies and 
products growing.” 
 
[Designium 2004: 13] 

“The challenge remains to expand 
the base of high standard designs  
in Korea.” 

[Dong-Sun: 2004] 



  >> disseny_cat:     I part. Diagnosi 

 

                                          71 
 

 

Ara bé, rarament s’intenta definir en què consisteix i quins són els 
atributs del bon disseny. Es donen per suposat. Val a dir que les 
qüestions de qualitat en termes de disseny constitueixen a 
l’actualitat un dels problemes més difícils de tractar.  

  Alguna vegada, des de la perspectiva empresarial s’ha volgut 
indicar perquè serveix la qualitat en disseny. Dels indicadors per 
mesurar‐lo, el que més s’hi acosta és la satisfacció dels usuaris d’un 
producte o d’un servei.33  

  Per la seva banda, l’informe Cox sobre la creativitat a les empreses 
és contundent quant a la seva afirmació: “Companies need 
exposure not to design but to Good Design” (Cox 2005: 18).  

 L’informe no dóna però més elements a partir dels quals es pugui 
saber en què consisteix aquest bon disseny, ni si es tracta, com en el 
cas de Corea, de satisfer les demandes internacionals quant a la 
manera de fer disseny i els resultats que s’obtenen. Pot ser molt bé 
que es pugui mesurar la qualitat de l’activitat de dissenyar 
mitjançant les normes ISO, però aleshores se segueix estant en els 
paràmetres del disseny com a procés. La qüestió de fons segueix 
sent l’altra, la que explica com funciona la qualitat en parlar del 
disseny com a llenguatge, en referir‐se a les característiques del 
resultat obtingut i que van molt més enllà de si funciona o no car el 
fet de funcionar és una qüestió intrínseca i, per tant, per habitual i 
normal, hauria de ser banal.  

  No cal dir que la qüestió de la qualitat és lògicament una qüestió 
interna al sector professional i que se l’ha tractat moltes vegades en 
discussions internes. En aquest cas, i per raons històriques, no hi 
ha dubte que seguirà ocupant autors, estudiosos i dissenyadors 
cada vegada que caldrà definir‐la. La novetat actual deriva del 
valor estratègic del disseny, és a dir, del valor estratègic i econòmic 
del bon disseny per a les empreses. Conscients que un esforç de 
clarificació era necessari, els dissenyadors mateixos a través del 
BEDA, quan demanaven una política europea per al disseny, han 
volgut aproximar‐se a la qüestió i donar‐ne algunes pinzellades 
que la clarifiquin una mica.  

 Ètica o estètica? Fins ara hi ha hagut una tendència a considerar la 
qualitat del disseny en termes merament estètics; actualment s’està 
fent un esforç important per recordar la component ètica de les 
decisions relatives al disseny sense renunciar per això a la 
significació forta dels fenòmens estètics. Si la qualitat 
mediambiental ha esdevingut un àmbit de recerca fonamental, 
com també les conseqüències derivades dels moviments 
demogràfics, és lògic que també tingui en consideració i vetlli per 

                                          
33 Vg. DDI 2006, Estudi complert (qüestionari): ““Bajo este concepto, 
uno de los elementos clave de la definición de la calidad es la "aptitud 
para el uso" de un producto. Es un elemento que concierne a la 
satisfacción de los clientes.” 

“The key to any company’s success 
is the reliability and quality of its 
products and services” 

[Heikkinen 2004: 7] 

“DESIGN QUALITY has to be 
seen within a wider socio-
economic context. As designers 
communicate more directly with 
consumers, their contribution 
and social responsability expand 
in equal measure.” 

“Quality has been placed in a 
wider context, where the 
designed object had been placed 
in its larger environment; where 
it influences this context in which 
it is placed, and in return is 
influenced by that environment.” 

[BEDA 2004: 3, 30-31] 
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aspectes com la responsabilitat social en la cultura empresarial. 
Paral∙lelament, els paràmetres de la qualitat passen a ser més 
relatius i referits a les preferències dels usuaris en els mercats 
actuals. Des d’aquesta perspectiva cal tenir en compte que allò que 
realment ha canviat són els motius pels quals els usuaris, és a dir, 
els clients, se senten satisfets amb les seves coses:  

 “For most Europeans, the daily needs for life, for basic safety 
and comfort, are being met, and there is a safety net that 
protects and reassures all but the most unfortunate of us: so, 
quality is now measured in terms of want and desire, rather 
than need: we judge the designed objects that we surround 
ourselves with depending on whether they please us, seem 
beautiful, contribute to giving us a desired identity, and give us 
an image in relation to the world outside. We are concerned with 
the story that the object or the environment is telling with its 
branded communication. People do not live in houses but in 
homes.” 

 Llavors, què són el bon i el mal disseny? 

 “It is not bad if it does not function, but it is bad if it does not 
suit the customer, if the customer doesn’t like it.” 

 Perquè, en definitiva:  

 “The whole concept of ‘users satisfaction” has changed so 
dramatically, designers now talk less of function and more of 
aesthetics, less of things and more of concepts, less of 
production and more of ideas.” 

 Sens dubte, aquest és un dels criteris que es poden fer servir. No 
s’ha d’oblidar que l’ocupació principal del disseny és donar sentit a 
les coses, als productes, serveis i conjunts d’objectes. També en el 
món del disseny, com ja va dir Plató en el seu moment sobre les 
coses belles, això del bon disseny segueix essent complex i difícil.  
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2.  El context internacional: 
polítiques públiques per 
l’aprofitament estratègic del disseny 

 

 

 

 

 

2.1.  Localització i caràcters generals  
 
>> Una antiga política Pels volts del 1850, un funcionari del Govern anglès, Sir Henry 
d’abast nacional, referent  Cole, i el príncep Albert, espòs de la reina Victòria, van posar en 
obligat marxa el que es pot considerar la primera política nacional 

d’impuls al disseny de la història.  

  En efecte, van adoptar una sèrie de mesures coordinades entre sí 
per aconseguir de millorar les mercaderies produïdes 
industrialment pel país i guanyar així una posició en el mercat 
internacional. En aquell temps, França dominava el mercat de 
l’estil, del bon gust i del savoir faire, mentre que moltes colònies 
angleses, com la Índia o el Pròxim Orient, dominaven el mercat de 
les coses ben fetes, de la producció artesana per al mercat del luxe. 
Anglaterra que encara tenia el potencial productiu i la tecnologia 
més avançada del món, es limitava a copiar allò que feien els 
francesos o a simular allò que es feia a les colònies. Calia doncs 
donar un cop de timó per tal de garantir a la indústria anglesa 
l’èxit comercial de la seva producció manufacturera a mig i llarg 
termini en el mercat domèstic i això volia dir conquerir un lloc en 
el mercat internacional i exportar en igualtat de condicions que els 
francesos.  

  Amb aquest objectiu, l’estratègia posada en marxa va consistir en 
actuar amb molta coherència a diverses bandes alhora. Hi va haver 
mesures adreçades directament al sector productiu perquè 
esdevingués demanda de serveis de disseny, d’altres adreçades a 
construir aquesta oferta de serveis de disseny i, d’altres, adreçades 
al públic en general, també considerada demanda pels empresaris. 
Així, per tal de mesurar l’estat real de la producció anglesa per 
comparació amb allò que s’estava fent als  països amb els que calia 
competir, Henry Cole i el Príncep van organitzar la primera fira 
internacional de mostres de la història. Va ser la famosa Exposició 
del 1851 instal∙lada al Crystal Palace de Londres. Havia de servir 
perquè els empresaris podessin comparar el que feien  i 
comprendre amb qui i de quina manera haurien de competir, 
perquè hi trobessin models i observessin les tendències del mercat. 

Gravat amb vistes del Crystal Palace, 
edifici construït el 1851 per a 

celebrar-hi la Gran Exposició de 
mercaderies 
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  Després, calia educar als fabricants perquè acceptessin de millorar 
la seva producció i tinguessin cura del disseny de les mercaderies 
per així poder competir a l’estranger, però també s’havia de 
convèncer al públic, educar el mercat interior, perquè la gent sabés 
triar, preferís i consumís aquestes coses ben dissenyades i ho fes 
senzillament perquè eren millors. De fet, calia garantir que els 
productors que acceptessin de millorar la seva producció i invertir 
en disseny venguessin el que produïen i, per tant, també calia 
educar els usuaris en tant que consumidors dels articles que 
sortien al mercat. Per això, van fundar una revista per parlar de 
disseny on, a més a més, es feia crítica de disseny i es publicaven 
els millors i els pitjors articles sortits al mercat durant al mes.  

  Per la tercera banda, també van adonar‐se que calia un nou 
professional que es fes càrrec del factor disseny a les empreses 
productores, que s’ocupés de donar forma a les mercaderies i fos el 
responsable de la seva qualitat estètica. En van dir dissenyadors i, 
per tal de protegir‐los i atraure’ls a la nova ocupació, s’ocuparen de 
fer aprovar pel Parlament una llei de copyright que protegís les 
seves creacions. Paral∙lelament, per tal de preparar‐los 
adequadament i formar‐los com a dissenyadors, s’ocuparen de 
reformar el sistema de formació, o bé creant escoles de disseny, o 
bé transformant antics centres dedicats a l’ensenyament del dibuix, 
o bé impulsant escoles d’arts i oficis. Gairebé totes elles encara 
existeixen al Regne Unit. Finalment, amb la intenció de garantir la 
formació continuada i ajudar als professionals en les seves 
investigacions, muntaren un museu d’arts decoratives amb 
exemples de l’artesania de tot el món perquè els dissenyadors 
poguessin anar‐hi a estudiar i comprovar en directe els principis 
del bon disseny heretat de les tradicions artístiques i artesanes. 
Aquest és l’origen del Victoria & Albert Museum de Londres, una 
entitat capdavantera des llavors en l’exposició, recerca i 
conservació de la cultura material de tots els temps i contrades.     

  Que es tractava d’allò que ara anomenem una política nacional en 
el ple sentit de la paraula està clar pel fet que es va definir un 
objectiu molt clar i s’orquestraren una sèrie de mesures polítiques 
complementàries entre sí cada una d’elles amb un objectiu ben 
determinat. Si va tenir l’èxit esperat o no, això ja és motiu de debat 
constant entre historiadors, promotors i polítics en general però no 
hi ha dubte que la producció anglesa va tenir un desenvolupament 
important arran d’aquesta política. De fet, el 1890 el disseny anglès 
constituïa un referent internacional prou important com perquè el 
Govern de la recent unificada Alemanya enviés a Anglaterra una 
persona amb la missió d’estudiar i comprendre el secret de les 
mercaderies angleses.34 

                                          
34 És la missió amb la que Hermann Muthesius marxà a Anglaterra en la 
dècada dels 1890s. Va escriure el llibre Das Englishe Haus en tornar a 
Alemanya, una primera síntesi del que havia estat el fenomen anglès de 
renovació de les arts industrials. Un cop a Alemanya, Muthesius va 
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  No val la pena seguir explicant les diverses accions que governs i 
associacions d’empresaris han endegat cada vegada que, al llarg 
del segle XX, s’han plantejat el problema de l’exportació i han 
volgut pensar en el mercat internacional. Hi ha però una constant 
històrica a tenir en compte: gairebé sempre que un Govern parla 
de disseny, o ha promogut el factor disseny,  és que s’ha plantejat 
la necessitat d’exportar; ho fa quan, a més a més de seguir 
produint industrialment, s’ha de pensar en obrir nous mercats, 
alguns d’ells ben saturats de productes ben dissenyats creats per 
les indústries locals respectives. Val la pena recordar que, a la resta 
d’Espanya, el Govern va començar a parlar de disseny quan era 
imminent l’entrada al mercat comú europeu (Pla de disseny i 
moda pels volts del 1983). No sembla difícil interpretar‐ho. 
Dissenyar ha estat des de sempre un dels principals procediments 
disponibles per desenvolupar articles que no siguin còpies de 
productes forans ja testats, que no depenguin de royalties i drets 
estrangers; en definitiva, una manera d’implantar una línia de 
producció pròpia i ben singularitzada, de mostrar productes i 
articles amb entitat i identitat pròpia.  

  La globalització no ha aportat elements nous al discurs sobre els 
avantatges del disseny de qualitat cara a l’exportació, tan sols ha 
posat en evidència l’agreujament de la situació i, per això, el 
disseny ha esdevingut una eina estratègica de primera magnitud 
arreu del món. Quan el mercat internacional s’ha globalitzat, 
exportar‐hi i tenir una posició pròpia exigeix encara més 
singularitat i una identitat encara més ben definida. De fet, el 
discurs sobre la globalització arreu portava implícit la qüestió de la 
identitat entès en clau antropològica. En una primera fase, 
dissenyar i tenir un estil propi de disseny constituïa el principal 
recurs per competir en el mercat global, per entrar a formar part de 
la comunitat i del mercat que compra aquest llenguatge universal 
que s’entén com a disseny a tot arreu. Competir amb cultura i 
sofisticació de la cultura suposava el principal mitjà per superar i 
substituir la possibilitat de competir en base a l’abaratiment de 
costos i els preus baixos.  

  Actualment, quant els països emergents comencen a tenir resultats 
de les seves inversions en producció de coneixement, en recerca i 
en disseny, són les diverses maneres de dissenyar i la cerca de la 
singularitat allò que permet competir i mantenir‐se en el mercat 
global.35 Potser allò que millor descriu la situació ha estat la 

                                                                                                                                  
organitzar i liderar el que es pot considerar la primera associació de 
professionals del disseny, el Deutsches Werkbund. També aleshores el 
problema de fons era l’exportació dels productes industrials alemanys al 
mercat internacional.   

35 Vg. COX, : Cox Review of Creativity in Business UK: Building on the 
UK’s Strenghts Londres: Design Council, (desembre) 2005; Stephen 
Hitchins: “Foreword” in BEDA: Design Issues in Europe Today. Barcelona, 
2004: 4 

Each region’s cultural 
identity is perfectible with 
the desire for integration 
into a larger community. 
Design can help to 
maintain local, regional 
and supranational 
cultural identities.  

BEDA 2004: 3 



  >> disseny_cat:     I part. Diagnosi 

 

                                          76 
 

 

vinculació del disseny amb la cultura i el sistema de la innovació.36  
L’èmfasi tanmateix segueix posat en la densitat cultural que el fet 
de dissenyar bé aporta a les mercaderies i els serveis i que 
constitueix el fet diferencial clau i ben identificable de la seva 
identitat.  

  L’escena cara al segle XXI ha vingut determinada per la cultura de 
la innovació: la competitivitat econòmica d’empreses i països 
depèn cada vegada més de la qualitat real, de la qualitat percebuda  
i de la capacitat d’innovació aplicada a productes, serveis i 
sistemes. En aquest context, el disseny com a disciplina afronta el 
problema de la seva integració en la dinàmica de la innovació 
incorporant‐se al procés general de la investigació i el 
desenvolupament de nous productes, sistemes i serveis. Vist en 
conjunt, aquest ha estat el model d’actuació implantat per la 
majoria de països, regions o ciutats que han decidit posar en marxa 
una política pública amb el disseny com a objectiu principal. 

 
 
 
 
Polítiques nacionals recents Més o menys des de finals de la dècada del 1990, molts països han 
en vigor o en discussió aprovat i endegat una sèrie de mesures articulades que poden ser 
 considerades una política pública per al disseny. En termes 

generals, aquestes polítiques treballen amb la idea de promoure la 
professionalització del disseny entre les empreses del país i 
l’aprofitament del potencial que l’activitat del disseny suposa per 
incrementar la competitivitat de les empreses, millorar la presència 
internacional de l’economia del país i, també, augmentar les 
oportunitats de negoci, millorar les condicions de vida dels 
ciutadans i augmentar la seva qualitat de vida. Els objectius, com 
es veu, són diversos però aquestes polítiques els veuen com a 
complementaris entre sí i per tant assumibles si les polítiques 
integren diverses mesures alhora.  

  L’objectiu d’aquest capítol és el de repassar algunes d’aquestes 
polítiques mirant de trobar quins han estat els trets fonamentals de 
cada una d’elles, quins eren els seus objectius, en què s’assemblen 
i, en els casos que s’han fet estudis previs sobre la realitat i 
l’impacte del disseny en termes econòmics, avaluar quins han estat 
els resultats que els seus mateixos autors consideren rellevants. Val 
a dir que una de les premisses sobre les que se sostenen ha estat la 
voluntat de demostrar, o, més ben dit, de treure conseqüències del 
fet demostrat que les economies líders al món i més competitives 
són també les millors posicionades en termes de disseny en el 
panorama internacional del sector. Això vol dir, o si més no així 
s’ha volgut seguir comprovant, que hi ha una relació directa entre 

                                          
36 Vg. part I. El disseny en el context de la innovació d’aquest estudi.  
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la inversió en disseny i els resultats econòmics obtinguts a nivell 
microeconòmic per les empreses, i macroeconòmic pels països.  

  Quant a la metodologia, en aquesta part de l’estudi s’ha treballat 
utilitzant estudis fets anteriorment dels que se n’ha recollit els 
resultats obtinguts. Aquests materials són, en primer lloc, les 
visions de conjunt publicades pel centre de recerca‐‐observatori 
finlandès del disseny anomenat Designium, concretament dos dels 
Designium World Design Series apareguts el 2003 i el 2006 
respectivament, essent aquest darrer una actualització de les dades 
recollides en el primer.37 A més a més, hem tingut accés a un 
informe preparat per Isabel Roig el 2005 en el que desenvolupava 
una visió comparativa de les diverses polítiques publicades a la 
web fins aleshores.38 Finalment, també s’han utilitzat els materials, 
la metodologia d’anàlisi i els documents elaborats en motiu d’una 
recerca sobre el tema endegada per l’ADP amb l’ajut del DDI que 
es va encarregar a un equip de recerca dirigit per Anna Calvera el 
2005 en el qual s’arribà fins a la primera fase d’estudi.39  

  Fins al moment, s’havien analitzat les polítiques de Finlàndia, 
Nova Zelanda, Suècia, Dinamarca i Noruega, i dos dels tres plans 
posats en marxa per Corea. Atès que es tracta d’una temàtica de la 
màxima actualitat, la documentació al respecte augmenta 
considerablement i estudis d’avaluació dels resultats obtinguts 
apareixen amb certa regularitat en congressos, revistes i informes. 

 
> Característiques generals Pel que fa al caràcter d’aquestes polítiques, en termes generals es 
de les noves polítiques  pot perfectament parlar de 2 tipus ben diferenciats, les de 
pel disseny. promoció del disseny posades en marxa a través dels centres de 

disseny (casos de Flandes, França, Gales, Quebec i també Espanya 
a través del DDI...) i les que són polítiques de Govern que 
impliquen diversos ministeris alhora amb la creació d’institucions 
ad hoc (casos de Finlàndia, Nova Zelanda, Corea i tants altres), o 
establint noves funcions per a les que ja existien (casos de 
Dinamarca, el Regne Unit...).  

  Les polítiques objecte d’anàlisi han estat ara i adés el segon cas, és 
a dir, aquelles que poden ser considerades veritablement 

                                          
37 Els dos estudis citats són: HYTÖNEN, Jaana & HEIKKINEN, Hanna: 
Design Policy and Promotion Programmes in Selected Countries and 
Regions. Designium World Design Series. Hèlsinki, octubre 2003.  

SORVALI, Katja, HYTÖNEN, Jaana & HEIKKINEN, Hanna: Global Design 
Watch April 2006. Update to the 2003 report. Designium World Design 
Series. Helsinki: Designium, 2006. 

38 ROIG, Isabel: Divergències. Una visió global sobre polítiques de 
suport al disseny. Barcelona: BCD, 2005 (inèdit). Facilitat per l’autora 
mateixa. 
39 Vg. al respecte: ADP: Para una nueva política de diseño para España. 
Barcelona, 2006. Document adjunt a la memòria anual, publicacions de 
l’associació. L’estudi de les polítiques nacionals va ser fet per Anna 
Calvera, Stella Veciana i Fabián Taranto. 
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polítiques públiques impulsades des de l’Administració, estatal o 
regional, en el seu conjunt. 

  Finalment, pel que fa al seu radi d’influència, hi ha aquelles 
polítiques implementades a nivell nacional o estatal (casos de 
Finlàndia, Corea, Regne Unit, Dinamarca, Suècia...); les que 
s’impulsen a nivell regional en els països que tenen una certa 
descentralització administrativa (Itàlia / Llombardia, Holanda / 
Eindhoven, Regne Unit / Gales, Austràlia / regió de Victòria, 
Canadà / Quebec); i finalment, les que sorgeixen de ciutats l’estatut 
de les quals és especial (Hong‐Kong, Singapur).  

 

Països o regions amb polítiques nacionals del disseny en vigor o en discussió. 

 

 
 
  Quant a possibles polítiques supranacionals, com el cas de la Unió 

Europea, la qüestió ha pres darrerament diversos matisos. El 
BEDA ha treballat en el sentit d’impulsar una política per a tota la 
Unió i de demostrar‐ne la necessitat. Per la seva banda, la UE ha 
posat en marxa i finançat una sèrie d’iniciatives per promoure i 
recolzar una major utilització del disseny com, per exemple, 
donant suport a un premi europeu de disseny, revisant els 
indicadors de la innovació i contribuint des de la Comissió 
d’educació i recerca a fer comprendre la influència que el disseny 
té en l’èxit de mercat de les innovacions.40 Ara bé, com informava 
Isabel Roig, en el congrés sobre polítiques de promoció del disseny 
celebrat a París el 2004, de moment la UE va manifestar que no 

                                          
40 Vg. COOPER, Rachel & PRESS, Mike: The Design Experience. 
Aldershot (UK): Ashgate, 2003: 39-40. 

Europe needs a design policy 
to help member states initiate 
mature policies for 
development and to offer 
arguments to support 
appropriate investment in the 
promotion of design as an 
integral aspect of economic 
growth.  

BEDA 2004: 3 
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posarà en marxa una política comunitària per al disseny fins que 
no ho facin els països que la integren a nivell nacional. D’això se’n 
pot desprendre perfectament que, si més no, una política de 
disseny és ja a l’agenda de la UE. 

 
A la taula següent s’hi poden veure les polítiques nacionals que han estat localitzades 
fins al moment ordenades per regions econòmiques i culturals. 

A la primera columna, junt a la denominació de l’àrea geogràfica on s’aplica la política, s’hi ha 
incorporat la data d’aprovació de la mateixa. A la columna del centre hi ha indicats els elements 
propis de la gestió de la política mentre que, a la columna de la dreta, hi ha una descripció 
succinta, resultats quan se saben i les principals fonts d’informació consultades si bé el llistat 
complert de documents consultats està a la bibliografia general. 

 
PAÍS 

Any 
publicació 

Títol de la Política Nacional.  

Entitats emissores 

Característiques 

Estudis previs, fonts d’informació, Avaluació 
disponible 

Finlàndia 

2000 

Design 2005! 
The Government Decision-In-
Principle on Finnish Design Policy, 
15.06.2000 

Aprovat per decret.  
Afecta a 4 Ministeris, que són  
- Comerç i Indústria 
- Assumptes exteriors 
- Educació 
- Cultura 
- Col·laboracions amb el Ministeri de 
Medi Ambient + Fons Nacional per a 
la Investigació i el desenvolupament 

característiques: és la política nacional de referència 
per a molts països que l’han proposada posteriorment. 
Compromís governamental que implica l’activitat 
coordinada entre diversos ministeris i departament. La 
qüestió essencial ha estat la d’incorporar el disseny al 
sistema d’innovació del país i finançar-lo com si d’altre 
innovació es tractés. 

fonts d’informació: Fulletons per a la difusió del text 
del decret publicat en diverses llengües 

Designium Global Design Watch Series 2003, 2006. 
Sèrie d’informes actualitzats de seguiment de les 
polítiques públiques dels diversos països 

Avaluació disponible: Articles i conferències presentant 
les línies mestres de la política finlandesa. Tanmateix, 
al primer trimestre del 2007 hom troba a faltar estudis 
d’avaluació dels resultats. 

El 2006, Designium constata un cert endarreriment de 
la competitivitat de Finlàndia després de la posada en 
marxa de la política (cau del 1r lloc al 7è en el ranking 
de competitivitat) i ho explica pel fort esforç fet en 
recerca, la qual cosa demana més temps per veure 
resultats 

Dinamarca 

1997, 2003 

Dues fases: 1997, posada en marxa 

2001: interromput degut a un canvi 
de Govern 

2003 Elaboració d’un Informe sobre 
els beneficis econòmics derivats del 
disseny 

2003: Denmark in the Culture and 
Experience Economy – 5 new steps. 
The Danish Growth Strategy: New 
Four-year National Design Policy, 
segona política de la que ja se n’han 
recollit els primers fruits (Designium 
2006). 

Compromet l’acció integrada de 3 
ministeris: 

 Cultura  
 Economia i comerç. 
 Educació 

També hi participa la National 
Agency for Enterprise&Construction. 
 

característiques: L’objectiu principal de la política ha 
estat orientada a apropar, donar ajuts i incorporar 
dissenyadors a la dinàmica empresarial així com 
desenvolupar un branding molt fort del disseny danès, 
tant cara al mercat intern i a la demanda de serveis de 
disseny, com a l’estranger per posicionar el disseny 
danès al panorama internacional. 

fonts d’informació: Regeringens Designredegørelse 
1997: antiga política de disseny (no disponible). 

Denmark in the Culture and Experience Economy – 5 
New Steps. The Danish Growth Strategy. Publicat 
Setembre 2003  

documents de referència: A la web estan disponibles 
els estudis i informes sobre la situació del disseny a 
Dinamarca previs a la posada en marxa d’aquesta 
política. 

avaluació disponible: Designium 2006: Dinamarca ha 
pujat del novè al cinquè lloc en el ranking de 
competitivitat. Ha invertit molt en la visibilitat del 
disseny danès, en la promoció de la marca Disseny 
Danès i en el desenvolupament 
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Suècia 

2002, 2006 
2 polítiques:  

2002 The Innovative Caring Society: 
proposal for National Design Policy 

2006 National Design Program 

 

Definides a partir d’estudis 
encarregats pel Ministeri d’Indústria i 
Comerç, compromet també al 
Ministeri d’Educació, Recerca i 
Cultura.  

 

característiques: 2002: A més a més de promoure una 
millor imatge de la producció sueca, la primera política 
incorporava un fort accent en la recerca encaminada a 
una millor adequació dels espais públics a la població 
(eliminació de barreres arquitectòniques) i a millorar el 
disseny a l’Administració.  

2006: Fort accent en l’obra pública per tenir eliminades 
totes les barreres arquitectòniques el 2010; així 
mateix, promoció de la recerca entorn l’eco-design. 

fonts d’informació: Estudis previs publicats en anglès. 
No s’ha trobat el text oficial de la política: Förslag til 

nationellt program för design som utvecklingskraft 

inom näringsliv och offentlig verksamhet 2002. 
Documents de referència: 2005 Design for growth and 
innovation; 10 points. Attitudes, Profitability and 
Design Maturity in Swedish Companies. Estocolm s/d 

Avaluació disponible: (Designium 2006). Suècia 
segueix estant als llocs alts del ranking essent major la 
basada en el disseny que la competitivitat en general. 
Manté el seu 8è lloc al ranking general tot i que perd 
posicions en el procés de transformació vers la societat 
del coneixement des de la societat de la informació 

 

Noruega 

2001 
2001 Design som drivkraft for norsk 
naeringsliv. Raport fra Utvalget for 
Naeringsrettet Design 

Vigència: 2002-2005 

Organismes i administració implicats 
 Ministry of the Environment,  
 Directorate for Cultural Heritage,  
 Norwegian Council for Cultural 
Affairs, 

 Norwegian Design Council  
 National Committee for Quality in 
the Built Environment. 

 

característiques: 3 línies d’actuació:  

• Campanya nacional per al disseny 
• Promoció del disseny al sector industrial i a les 

empreses noruegues 
• Millora el grau d’experts dels dissenyadors (recerca i 

formació) 

De fet, el programa noruec incorpora el disseny al 
sistema d’innovació i la política consisteix en posar les 
bases per reforçar el sistema d’I+D, la vinculació entre 
disseny i innovació i la posada en marxa d’un centre de 
referència per a la transferència de coneixement i 
tecnologia amb les empreses. 

fonts d’informació: Estudis previs publicats en anglès. 
No s’ha trobat el text oficial de la política en anglès.  

Documents de referència: Informes amb valoracions 
generals de tots els països en conjunt; Designium 
2003 

Avaluació disponible: Designium 2006: Com Finlàndia, 
Noruega ha perdut competitivitat en els darrers anys 
(cau del 18è al 22è lloc en el ranking de competitivitat) 

 

Estònia 

2003 

A proposta del Govern danès, el 
Ministeri estonià d’Economia va 
acceptar l’estudi sobre la situació del 
disseny a Estònia i l’elaboració d’un 
informe sobre el que hauria de ser 
una política estoniana per al disseny.  

Va ser elaborada per Mollerup 
DesignLab el 2003.   

No s’ha aplicat  

 

característiques: Basada en les polítiques dels Països 
escandinaus, d’Irlanda i de Corea. El document inclou 
un estudi sobre el sector al país, de la situació del 
disseny i del subsistema cultura així com de la 
demanda i consum de serveis de disseny 

fonts d’informació: Establishing the basis for the 
elaboration of the Estonian design policy measures, 
2003. Document publicat en col·laboració entre 
l’Estonian Ministry of Economic Affairs i l’Estonian 
Designers Assotiation. Designium 2003. 

avaluació disponible: Segons s’explicà en un congrés 
celebrat a Tallin, la política no ha estat aplicada però 
ha estat molt influent entre els empresaris estonians 
que han començat a fer servir més el disseny (Tallin, 
Connecting agost 2006) 

El 2005, Estònia estava al lloc 32 del ranking de 
competitivitat a través del disseny 
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Holanda 

2005-2008 

Shaping New Attitudes, Policy Plan 
2005-2008  

Ministerio de Educación, Cultura y 
Ciencia.  

Actor principal: The Premsela 
Foundation  

 

característiques: La política holandesa sembla ser la 
conclusió d’una sèrie de mesures prèvies entre les 
quals cal comptar polítiques empreses a nivell local 
(cas d’Eindhoven).  

fonts d’informació: Premsela (Dutch Design 
Foundation):  “Shaping New Attitudes” 

documents de referència: Sèrie d’informes i estudis 
previs com, per exemple,  

• Cultural Policy Statement, Innovation Statement 

• ‘Backing Winners’ Recommendation 

• Knowledge Economy Monitor 2003 of the Knowledge 
Land Foundation 

• Recommendation on International Cultural Policy of 
the Council of Culture 

• Study on the Value Added of Design in the Dutch ICT 
Sector (Premsela, 2004) 

avaluació disponible: (Designium 2006) El 2005, 
Holanda ocupava el lloc 13è en el ranking de 
competitivitat a través del disseny 

 

Flandes 

2004 

2004. Flemish Decree on the Arts.  

Design makes the difference 

Després de l’assaig d’un tipus de pla 
pel disseny i la moda la gestió del 
qual és responsabilitat de la Unitat 
de disseny de l’Institut de la Mitjana 
i la Petita indústria (VIZO), l’accent 
ara recau en el disseny industrial.  

Implica el Ministeri d’Economia i el 
de Cultura. 

 

característiques: Exemple de política de promoció del 
disseny orquestrada des d’una entitat comparable a un 
Centre de disseny creat arran de la política. 

fonts d’informació: web Design Flanders, presentacions 
del programa a congressos. 

documents de referència: SEE Design Bulletin, 2, març 
2006: 9. 

avaluació disponible: Més que una avaluació de 
resultats, el pla s’ha presentat a diversos congressos 
internacionals: 4 ICDHS, Guadalajara (Mèxic) 2006; 
ERA 2005, Copenhaguen; 5 ICDHS, Hèlsinki 2006. 

Quant a la posició en el ranking de competitivitat, no hi 
ha dades per Flandes sola però Bèlgica es col·loca al 
lloc 9è. 

 

Itàlia 2 tipus de d’actuacions:  

1) regionals especialment a la 
Llombardia (Milà) basats en estudis 
anteriors sobre l’àrea. 

2) Algunes propostes per crear un 
sistema disseny Itàlia com a xarxa 
d’entitats dedicades exclusivament a 
la recerca en disseny amb un fort 
accent acadèmic. 

característiques: els plans italians estan encara en 
discussió promoguts pels Governs regionals en alguns 
casos. En canvi, s’han dut a terme prou estudis previs 
per conèixer la realitat del sector a la regió de Milà.  

fonts d’informació: la bibliografia disponible i la 
informació present a la web relacionada amb el 
Sistema Disseny Itàlia.  

• AAVV: Sistema Design Milano. Milano: Politecnico di 
Milano & Electa, 1999 

• Design for District. Progetti per un distretto. Prodotti. 
Communicazione. Strategie. Milano, 2001 

• POLIMI Verganti, Roberto, Design as brokering 
languages, the role of design in the innovation 
strategy of Italian firms    http://www.polimi.it  

 

Irlanda 

1999 

 

2005 

1999 Opportunities in Design: 
Strategies for Growth in the Irish 
Design Sector 1999-2003 

Gestor: Irish Council for Science 
Technology and Innovation, ICSTI 

2005 National Design Programme 
Design Ireland 2006-2008 

Advisory Council for Science, 
Technology and Innovation 

característiques: Típic exemple d’una política nacional 
de disseny integrada on es preveuen mesures cara al 
reforçament del sector disseny i la seva 
internacionalització, la voluntat de definir una marca 
país i la de promoure l’ús del disseny entre les 
empreses. Inclou política fiscal cara a les empreses 
que fan I+D, política d’educació i de recerca.   

fonts d’informació: “National Plan for Irish Design”. 
“The Industrial Development (Enterprise Act)”, 1998.  
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(substitueix des de l’abril del 2005 al 
Irish Council for Science Technology 
and Innovation, ICSTI) 

“Opportunities in Design” Report, 1998. ICSTI 

“Statement, Design and Development,” Irish Council 
for Science, Technology and Innovation, 2002. 

Documents de referència: Estudis generals Designium 
2003, 2006; anàlisi al Temes de disseny 22 

avaluació disponible: Designium 2006 però sense 
comentar resultats destacats. Irlanda està al lloc  19 
en el ranking de competitivitat basada en el disseny 

 

Regne Unit 

1998 

2002-3 

2001-2005... 

 

 

2005 

 

Estudis sobre la realitat del disseny  

British Design Initiative  

Design Council Design for Business 
Programme 

 

Cox Review: recomanacions al 
Govern sobre diverses mesures a 
emprendre 

 

Les diverses actuacions impliquen 
departaments governamentals 

característiques: La política anglesa British Design 
Initiative 2002-03 incloïa diverses línies d’actuació en 
paral·lel:  

• La Design Policy Unit, agència governamental, 
s’ocupa de les tasques de promoció del disseny cara 
a les empreses, coordina les accions de les diverses 
entitats governamentals implicades, ajuda i suporta 
les activitats de disseny orientades a l’exportació i el 
sector en general a través del Govern.  

• El Design Council fa recerca, assessora les empreses 
i ha d’elevar el seu nivell de competitivitat  

• L’associació de dissenyadors ha de marcar els nivells 
i estàndards de qualitat i parar atenció a les noves 
generacions de dissenyadors 

El British Design Council és el centre de disseny més 
antic i potent del món. Organisme governamental.  

Els seus estudis han estat una referència constant per 
a la resta de països. La seva política de promoció del 
disseny a les empreses ha passat per diverses fases 
des de la campanya Design for Profit dels anys 1980s.  

El 2001 va posar en marxa el programa Design for 
Business, que segueix actiu, treballant amb l’agència 
per al desenvolupament regional i amb l’agència 
encarregada de l’exportació (British Trade 
International). El 2005, el president del BDC va 
elaborar un informe amb recomanacions al Govern 
conegut com el Cox Review. Recentment, el DC ha 
posat en marxa un programa per apropar empreses i 
universitats (Meeting of Minds, 2006) 

fonts d’informació:  Cox Review of Creativity in 
Business: building on the UK’s strenghts. Londres: 
Design Council 2005  

documents de referència: Design Council: The practical 
power of Design (pub) 2004: explica la nova estratègia 
del DC  

Design Council, UK. Design in Britain 2002-03, 2003-4 
Estudis d’impacte del disseny a Anglaterra 

UK Creative Industries Taskforce, Creative Industries 
Mapping Document, November 1998. 

avaluació disponible: Designium 2003, 2006, Temes de 
disseny 21. Quant al ranking de competitivitat en 
disseny, el Regne Unit ha baixat d’un lloc des del 2002 
al 2005. Ha passat del 10è a l’11è lloc. 

 

Rep. Txeca 

2004 

Pla de promoció del disseny orientat 
a la incorporació de dissenyadors a 
les empreses  

 

Ministeri de Indústria i Comerç,  
gestionat pel Design Centrum CD 

 

característiques: Es tracta d’un programa que ofereix 
subvencions i crèdits a aquelles empreses que 
contractin dissenyadors per a un projecte concret. 

fonts d’informació: Text de la convocatòria del The 
Design Support Programme (for SME’s) publicat pel CD  

avaluació disponible: Designium 2006. Txèquia 
ocupava el lloc 27è en el ranking del 2005. 
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Japó 

2003 
National Design Program 

—A Design Policy Renaissance—    
(40 Recommendations to Achieve 
Greater Competitiveness) 2003 

característiques: Japó és un país on la infraestructura 
de disseny, la utilització del disseny cara a l’exportació 
i la utilització innovadora de la recerca en disseny ja fa 
temps que funcionen. Disposa d’una xarxa de Centres 
de Disseny al llarg del país amb funcions ben 
delimitades, alguns d’ells (Osaka, Nagoya) allotgen des 
de fa temps incubadores de disseny.  

Tanmateix, el 2003 va aprovar una pla de promoció i 
impuls del disseny amb suport estatal que tenia els 
següents objectius:  

• Recolzar l’ús estratègic del disseny en la construcció 
de marques. 

• Recolzar l’ús i el desenvolupament del disseny 

• Establir i desenvolupar la infraestructura per a la 
informació sobre disseny 

• Reforçar els drets del disseny 

• Gestionar els recursos humans a la pràctica 

• Promoure un interès generalitzat pel disseny  

fonts d’informació: Documents accessibles des de la 
web: Design as the Short Route to Brand 
Establishment 

—A Design Policy Renaissance— (40 Recommendations 
to Achieve Greater Competitiveness) 2003  

http://www.meti.go.jp/policy/human-
design/downloadfiles/revised_press(point).pdf  

http://www.jidpo.or.jp/en/ 

documents de referència: Designium 2006 

avaluació disponible: Designium 2006. El 2005, Japó 
és el país que ocupa el primer lloc en el ranking de 
competitivitat en disseny. El 2002 ocupava el 5è lloc.   

 

Corea 

1993-1998 

1999-2005 

2003-2007 

3 plans quinquennals 
governamentals 

 

Institucions que hi participen: 

KIDP Korean Institute of design 
Promotion KID (abans: Korean 
Design Packaging Center) 

Korean Design Center KDC 

Design Management Institute 
Institute for Industrial Policy Studies 
(IPS) 

 

característiques: Corea és probablement el país que fa 
més temps que periòdicament aprova una política per 
a la indústria on el disseny hi té un paper determinant. 
Ha fet un gran esforç, primer, en disposar de 
programes d’ajuts a les PIMEs perquè incorporin el 
disseny tant per a les que ho fan per primera vegada 
com per consolidar-ho. S’ha preocupat per instaurar i 
crear la infraestructura necessària per disposar d’un 
subsistema cultura de recolzament i impuls al sector 
disseny que inclou les reformes al sistema educatiu. 
També ha volgut projectar la imatge de Corea 
internacionalment, primer, col·locant marques 
d’anomenada internacional i, després, consolidant-se 
com a centre de referència pel disseny a la regió. 
Política d’ajuts a l’exportació.  

Potser l’element més destacat del darrer pla és l’aposta 
pel disseny d’autor i la promoció de dissenyadors star 
com a via per assolir renom internacional. 

fonts d’informació i documents de referència: Articles i 
publicacions, estudis presentats a congressos i 
conferències. Documentació relativa als diversos plans 
facilitada a través de congressos internacionals. 

avaluació disponible: Corea del Sud ocupava el 2005 el 
14è lloc en el ranking de competitivitat en disseny. 

 

Nova 
Zelanda 

2002 

2005 

Programa: Better by Design 2005  

Impulsat i gestionat pel Ministeri 
d’Indústria i desenvolupament 
regional.  

característiques: Política molt encaminada a millorar la 
indústria del país amb la mirada posada a l’exportació. 
Els estudis fets han servit de model a d’altres 
polítiques quant als indicadors utilitzats per mesurar la 
competitivitat basada en el disseny  
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Creació d’un grup de treball 
anomenat Design Taskforce que 
elabora les propostes 

fonts d’informació: Better by Design 2005. 

documents de referència: Informes previs: Sucess by 
Design. Design Makes First World Economies. A Report 
and Strategic Plan. From the Design Taskforce, New 
Zealand Government & Growth and Innovation 
Framework (GIF). 2003. 

NZIER 2003: Building A Case For Added Value Through 
Design. 

avaluació disponible: Designium 2003, 2006; 
comunicacions presentades a Congressos (ERA 2005). 
Ocupa el 24è lloc en el ranking de 2005.  

 

Índia Ministry of Industry, ara: Ministry of 
Commerce & Industry.  

The National Institute of Design 
Ahmedabad (NID);  

 

El NID, fundat el 1961 pel Govern, 
es dedica a diverses funcions com 
centre de formació en disseny i de 
promoció a més a més de fer 
recerca, disposar de centre de 
publicacions i actuar de consultori 
per a les empreses.  

característiques: Està previst que s’aprovi una política 
d’impuls al disseny mitjançant la qual augmenti el 
suport del Govern al disseny. S’espera la fundació d’un 
Design Council i l’establiment de més instituts com el 
NID a la resta del país. Es vol impulsar un sistema 
molt descentralitzat vinculat a les realitats regionals. 
Les activitats de disseny a la Índia així com els centres 
de formació públics depenen de ministeris diferents 
segons l’àmbit de treball (cas dels teixits i les 
artesanies). 

fonts d’informació: Towards a National Design Policy 
and a Multi-Tier approach to Spread of Quality Design 
Education, Paper for DETM Publication, February 2005  

Towards National Design Policy, Design Plus, Vol. XVI, 
March 2005  

Design Education in the Knowledge Economy: Beyond 
the Glass Ceiling, Foreword for DETM Publications 
February 2005 

documents de referència: indicacions a la web; articles 
a congressos sobre promoció del disseny; SEE Design 
Bulletin 2, març 2006: 7-8.  

 

Hong Kong 

2004 

Design Smart Initiative:  característiques: Política pública per reforçar el suport 
públic al disseny i la innovació que té tres grans 
objectius: preparar el país per a la nova economia, 
millorar la formació dels joves i augmentar la 
predisposició favorable de la gent envers el disseny 

fonts d’informació, documents de referència i avaluació 
disponible: Designium 2006: Hong Kong ocupa ell 21 
en el ranking del 2005. 

 

Singapur 2003 DesignSingapore 

 

The Design Singapore Council: 
fundat el 2003.  

Ministeri d’Informació, 
Comunicacions i Arts. 

Objecte: Promoure i desenvolupar el 
disseny a Singapur 

característiques: Singapur va posar en marxa una 
política de disseny el 2003. Ràpidament va adquirir 
una marca nacional, la DesignSingapore. 

Es tracta d’una política estatal molt ben coordinada 
que, a més a més de voler internacionalitzar el disseny 
local i la ciutat, ha posat molt èmfasi en l’adequació de 
la ciutat i l’entorn a les necessitats dels seus habitants. 
En aquest sentit, el disseny que es fa a Singapur des 
d’aleshores és expressió de la política social empresa 
pels governants. 

fonts d’informació i documents de referència: 
Designium 2006; Ponències a congressos Hèlsinki 
Connecting 2006. Web del centre de disseny 

avaluació disponible: (Designium 2006) Singapur ha 
pujat al ranking de 2005 des del 22è al 15è lloc i ara 
aspira a ser el centre de referència del disseny a Àsia. 
Quant a l’índex de creixement en competitivitat, ocupa 
el 6è lloc. 

El factor clau de la seva competitivitat ha estat 
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l’excel·lència en disseny demandada i promoguda des 
del sector públic en la millora de tots els serveis a la 
ciutat.  

 

Canadà / 
Quebec 

Política corresponent a un únic estat 
de la federació 

característiques: Política de promoció del disseny amb 
un rol molt important del centre de disseny de 
Montreal 

fonts d’informació i documents de referència: Articles i 
publicacions dels premis de disseny concedits a 
Montreal amb comentaris a la política del centre en 
relació a la ciutat.  

avaluació disponible: Designium 2006: Canadà ocupa 
el 20è lloc en el ranking de competitivitat del 2005 

 

 
 
 
 

>> Metodologia d’anàlisi. La recerca feta per l’ADP va elaborar una fitxa per a l’anàlisi 
comparativa de les diverses polítiques que s’ha seguit utilitzant en 
aquest comentari. Es tractava de registrar els ítems constants, els 
específics, les diverses aportacions quant a la definició del Sistema 
Disseny de cada país i les expectatives relatives al programa 
polític. L’estructura de la fitxa reflectia també el procés temporal 
per tal de veure‐hi reflectits els canvis que cada política es proposa 
obtenir en cada ítem.  

  L’anàlisi temporal està constituït per tres eixos temàtics. En primer 
lloc, assenyala breument els antecedents històrics més rellevants 
que han portat fins a la situació de partida, a saber, el diagnòstic de 
la situació prèvia i els arguments que justificaven la necessitat 
d’una política nacional de disseny. En segon lloc, a més de perfilar 
el sentit general de cada política i aquells aspectes que en definiran 
la gestió, l’anàlisi detalla la visió, els principals objectius i 
l’estratègia prevista. Finalment, relaciona les principals mesures 
propostes per assolir el objectius marcats. 

  A partir d’aquestes tres fases, s’han elegit els següents criteris de 
comparació: 

  A la secció sobre la situació de partida, es detallen aquells aspectes 
més rellevants de la situació econòmica del país que van aconsellar 
la posada en marxa d’una política de disseny. Les dades provenen 
dels estudis fets a molts països amb anterioritat a la promulgació 
de la política els quals estudien l’impacte econòmic del disseny, la 
realitat i característiques del sector i n’identifiquen les principals 
fortaleses i mancances. Molts d’aquests estudis relacionen les 
diverses entitats que composen el sistema i expliquen les seves 
funcions principals. 

  Quant a la secció dedicada a descriure els trets principals de cada 
política, l’estudi ha considerat, en primer lloc, quin és el concepte 
de disseny amb el qual treballen. Es volia copsar fins a quin punt 
les mesures adoptades comportaven un canvi quan a la concepció 
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d’allò que és i fa el disseny en relació al sentit tradicional del 
terme. Els resultats d’aquesta part de l’estudi, és a dir, el registre 
de com ha anat evolucionant la manera d’entendre el disseny i les 
seves possibilitats ha estat comentat al primer capítol d’aquest 
estudi. Des del paper del disseny estratègic, els esforços per 
explicar el bon disseny, la comprensió de l’estructura del sector i 
de l’oferta de serveis de disseny així com la irrupció de les 
ocupacions emergents, tot són elements que han servit per explicar 
el concepte de disseny estratègic i les moltes maneres d’incorporar‐
lo a la cultura empresarial.  

  Després, a l’hora d’analitzar el programa polític concret, s’ha posat 
molta atenció en la creació de noves entitats o en la definició de 
noves estratègies per a les entitats ja existents del sistema disseny. 
S’ha tingut també molt en compte els diversos ministeris o 
departaments governamentals que s’han de fer càrrec de gestionar 
el programa i el seu àmbit d’acció. Els elements destacats en aquest 
cas han estat la relació amb el sistema d’innovació existent a cada 
país, el rol reservat per al disseny en els programes d’I+D+I i 
l’atenció dedicada a la recerca en disseny i el seu impuls. L’interès 
era descobrir la complementarietat entre les mesures i les entitats 
responsables de cada una. S’ha volgut destacar aquelles mesures 
concretes adreçades a les empreses i molt especialment a les PiMEs 
així com els actors que havien de dur‐les a terme. De l’anàlisi se’n 
pot desprendre un primer model del sistema disseny de cada país, 
dels actors implicats, les seves funcions i connexions així com els 
fluxos de coneixement que tenen lloc entre ells.  

  Quan ha estat possible, l’anàlisi registrava la dimensió econòmica 
del programa així com el sistema de finançament previst. També 
s’han registrat aquelles dades que serveixen com indicadors 
econòmics, com l’existència de clústers productius lligats al sector 
disseny, les mesures orientades a l’exportació i internacionalització 
de les empreses, la política d’exportació o la manera d’afrontar la 
globalització des de la perspectiva local.  

  Pel que fa als objectius generals i l’estratègia de cada política, 
l’anàlisi es subdivideix en tres grans àmbits d’actuació: la política 
industrial dirigida a les empreses, la política de recerca i innovació, 
i la política d’educació.  

  En relació a les mesures polítiques adreçades a la promoció del 
disseny a les empreses, s’han tingut en compte els factors macro i 
microeconòmics en termes d’objectius qualitatius i quantitatius a 
curt, mig i llarg termini. També s’han destacat en tant que ítems les 
mesures específicament adreçades a les PiMEs i, en el cas que 
correspon, el rol reservat per al sector artesà.  

  Quant a les polítiques de recerca i innovació, s’han elegit aquelles 
mesures que afecten directament als estudis de tercer cicle i la seva 
organització per a la formació d’investigadors però també les que 
defineixen ben clarament una política d’impuls i promoció de la 
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I+D+i sobre tot si contemplen el disseny com a àmbit de recerca 
específic per tal de comprendre quin rol li destinen dins els sistema 
de la innovació no tecnològica. 

  Finalment, en l’àmbit de l’educació, l’anàlisi ha volgut comprendre 
les mesures encaminades a millorar la formació dels dissenyadors i 
el seu sentit en el context dels canvis previstos derivats de l’EEES. 
L’interès estava en l’orientació reservada per als BA, el sentit dels 
màsters, la previsió d’educació continuada i la relació del disseny 
amb altres disciplines i carreres. S’ha registrat també els canvis 
aplicats a la formació vocacional en aquells països que mantenen 
aquest àmbit de formació i volen actualitzar‐lo d’acord amb les 
directrius europees (Praga 2001). La relació de mesures i projectes 
concrets proposats per les polítiques s’han anat recollint d’acord 
amb el seu àmbit d’actuació concret. Els resultats d’aquesta part de 
l’estudi han servit per preparar el document relatiu a educació en 
disseny divulgat des de l’ADP com a component de la investigació 
implícita en el treball Para una nueva política de diseño en España. 
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2.2.  Anàlisi comparativa: principals trets 
distintius 

 
 

 

 

 

 
 
 
>>Línies mestres de  En termes generals, una política de disseny és un conjunt 
les polítiques nacionals. de plans per posar en marxa activitats que promoguin el  

coneixement i l’ús efectiu del disseny professional.41 

 La majoria de polítiques són similars en molts aspectes. Posen 
l’èmfasi en el disseny com una eina estratègica per al progrés 
econòmic i una millora de la competitivitat així com també li 
atorguen la capacitat de crear llocs de treball i oportunitats de 
negoci. Les grans diferències estan en el grau de consciència i 
l’estat en que es troba el disseny en els sectors públic i privat, en els 
objectius marcats per cada país i els actors als quals s’adrecen en 
primer lloc.    

  El 2003, els elements comuns i els temes considerats per les 
polítiques ja en vigor (Corea, Dinamarca, Irlanda, Finlàndia, 
Suècia, Noruega i Nova Zelanda) eren els següents (Designium 
2003: 9): 
• La qüestió de la identitat nacional, la imatge del país o regió i la 
possibilitat de fer branding de la marca país 

• La qualitat de vida i el benestar dels habitants 
o disseny de l’entorn 
o disseny urbanístic i urbà 
o valors socials del disseny que beneficien les persones i el 

públic en general 
• L’educació 

o formació professional i educació multidicisplinar d’alt nivell  
o circulació efectiva de nou coneixement  

• L’economia 
o disseny com estratègia econòmica per al progrés en els 

sectors públic i privat   

                                          
41 Peer Mollerup (Mollerup Designlab A/S). Establishing the Basis for a 
Estonian Design Policy Measures. Final report of the Estonian policy 
measures. April 2003. Copenhaguen, 2003. Citat també per Designium 
2003: 2 i Roig 2005. 
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o disseny per a la creació de nous llocs de treball i més 
oportunitats de negoci 

o disseny per incrementar el volum de l’exportació 
o disseny per a millorar la competitivitat de les empreses i del 

sector disseny 
    
 Estructura i característiques (Roig 2005, Designium 2006).  

1. Definició d’objectius qualitatius i quantitatius i d’un pla 
d’implementació  

2. Definició de les qualitats i valors que les polítiques de disseny i 
els programes de promoció representen.  

3. L’establiment dels actors més directament implicats i les àrees 
focals per a la política o el pla de promoció.  

4. Responsabilitat amb la promoció del disseny a nivell 
administratiu.  

5. La definició del rol dels centres nacionals de disseny en el nou 
context.  

6. El finançament de la política de disseny i el pla de promoció.  

 Les diferències entre elles depenen del grau de consciència que els 
sectors públic i privat tenen del disseny a cada país o territori, dels 
esforços que posen en projectes anticipadors, de la selecció de 
públics objectius als que s’adrecen, dels actors amb els que 
compten i dels objectius a llarg i curt termini que es proposen, els 
quals depenen de la realitat de cada país al moment d’implementar 
aquesta política.   

  La presència d’una política específica de promoció del disseny així 
com la seva estructura organitzativa depenen del grau de 
consciència que té el Govern del disseny i la seva utilització, 
independentment de si ha entès els beneficis que reporta a escala 
nacional. El grau de maduresa en disseny depèn de factors macro i 
micro‐econòmics. Des del punt de vista polític, l’ús i l’aprofitament 
del disseny està afectat per: 

‐ Mesures governamentals i l’èmfasi posat en el disseny 
multidisciplinar 
‐ Educació: nivell de salaris 
‐ Inversió en I+D 
‐ Nivell d’industrialització 
‐ Nivell de desenvolupament econòmic 

  Són els valors socials i les qualitats públiques del disseny allò que 
defineix els objectius de futur d’aquestes polítiques:  

‐ Persegueixen aquell disseny que genera qualitat de vida a 
través de la millora de l’entorn i de la ciutats, el que serveix 
per a un progrés econòmic consistent i la creació de llocs de 
treball. Qualitat de vida, doncs, per a les persones individuals 
però també per al públic en general.  
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‐ Una estratègia econòmica que tingui només en compte 
finalitats de consum no és suficient. Una política de disseny 
ha de combinar economia, societat i cultura per assolir valor 
social.  

  La polítiques, els programes de promoció i els principals actors 
deuen posar força èmfasis en: 

- quines són les demandes que la política i el pla de promoció 
han de satisfer: les demandes pròpies del Govern, les d’una 
regió econòmica o un districte, les de la comunitat dels 
dissenyadors, les del sistema d’educació o d’altres promotors 
independents, etc.. 

- Adonar‐se i prendre consciència dels beneficis que pot 
aportar el disseny a les administracions regional i nacional.  

D’altra banda, quan s’ha volgut avaluar els resultats obtinguts 
per les polítiques ja implementades, els indicadors i criteris 
d’avaluació que s’han fet servir han estat.42 
1. Índexs de competitivitat pel disseny: prolongació del branding 

(de producte), de la capacitat per a la innovació, singularitat 
dels productes dissenyats, sofisticació del procés d’obtenció 
de productes i extensió del màrqueting.  

2. De qui se satisfan les necessitats, beneficis per a 
l’Administració.  

3. En quin grau les mesures dirigides a la indústria i el comerç 
són promocionals, educatives, consultores o financeres. 
L’objectiu és incrementar els beneficis organitzatius i la 
competitivitat nacional e internacional del sector econòmic.  

4. En quin grau les mesures dirigides al sector disseny, incloent‐
hi les empreses de serveis de disseny, dissenyadors autònoms 
i dissenyadors empleats, són connectives, educatives, 
consultores o financeres.  

5. Activar la cooperació entre els estudiants de disseny i les 
diverses disciplines del disseny, i millorar la consciència 
general sobre disseny entre els estudiants d’empresarials i 
d’enginyeria.  

6. Intensificar la consciència del sector públic pel disseny i fer‐li 
compartir la responsabilitat: millorar els serveis públics, 
servir de model en l’ús del disseny per a les empreses 
privades; promoure el rol del bon disseny entre el sector 
privat, promoure el disseny, l’exportació del disseny i les 
habilitats per a exportar.  

                                          
42 Vg. principalment els dos informes elaborats per Designium el 2003 i 
el 2006 respectivament, els quals han incorporat els indicadors 
elaborats des de Nova Zelanda per mesurar la competitivitat mitjançant 
la utilització del disseny: NZIER 2002 i el World Economic Forum 2003. 
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7. Promoure el disseny i la cultura nacionals i els seus efectes en 
la qualitat de vida mitjançant l’educació del públic. De fet, 
una estratègia merament econòmica que tingui en compte els 
consumidors no és suficient: una política de disseny ha de 
combinar economia, societat i cultura per tal d’augmentar‐ne 
el seu valor social. 

 
 
 - Països llunyans i emergents (1) Corea, 2) Nova Zelanda,     

3) Singapur, Hong Kong, Índia (en projecte el 2006);  

 - Nord Amèrica (Canadà).  

 - Europa: (4, 5, 6) Escandinàvia. 7) Regne Unit;  Irlanda; 
Europa Central (República Txeca); Europa Occidental: (8) 
Flandes, Holanda; Europa Mediterrània: (9) Espanya.  

 (S’han analitzat únicament les polítiques nacionals dels països 
marcats en negreta) 

  
 
 
Països llunyans i emergents:  Àsia (Corea, Nova Zelanda, Singapur, Hong Kong, Índia) 
 
 

1) Corea del sud 

1993-2007 Elaboració d’un pla a 
llarg termini per a la promoció 
del disseny industrial.  

Està composat de tres plans 
quinquennals alguns d’ells coneguts 
amb un títol específic:  

19943-1997 1r Pla quinquennal: 
per a la promoció del disseny 
industrial 

1998-2002 2n Pla quinquennal 

2003-2007 3r. Pla quinquennal: 
Emerging Korean Design:          
Design Korea / Korea Design  

Cada pla ha estat emès mitjançant 
la promulgació d’una llei pel Govern 

Un canvi de govern i de política 
ocorregut el 2004 va comportar un 
cert canvi de rumb en el tercer pla. 
Canvia el plantejament general. 

 

Pressupost/ sistema de 
finançament: 

La subvenció pública sufraga un 
quart del cost total dels diversos 
programes. 

S’ha fet càrrec de les despeses de 
construcció dels equipaments 
muntats arran de la política 

Ha fet acords amb els ajuntaments i 
governs regionals per tal de 
construir els equipaments vinculats 
a la descentralització 

Característiques generals i gestió del pla: emissors: Política 
impulsada pel Govern de la nació a través del Ministeri de Comerç, 
Indústria i Energia que l’anuncia cada cinc anys. 

Cada un dels plans ha posat èmfasi en qüestions diverses i s’aprecia una 
evolució basada en una sèrie de resultats comprovats per informes 
elaborats en acabar la vigència de cada pla.  

En termes generals, l’enfocament dels primers plans estava basat en el 
desenvolupament industrial del país concentrant els esforços en l’impuls i 
consolidació d’un sector disseny potent. Quan l’elaboració del primer pla 
la mirada estava posada en l’exportació i les mesures econòmiques 
anaven encaminades a crear grans grups empresarials i grans marques 
que competissin amb les multinacionals.  

Mitjan la dècada dels 1990s, el Govern va adonar-se del potencial del 
sector disseny en el context de la globalització dels mercats. Per això el 
segon pla van consistir en acceptar l’existència del disseny com un sector 
econòmic –anomenat “design industry”— i impulsar-lo perquè fos un 
sector encara més potent: es prenen mesures per augmentar la demanda 
de disseny com un factor estratègic per a la competitivitat de les 
empreses grans i petites que ja no competeixen en base al preu sinó als 
valors qualitatius de les mercaderies; d’altres mesures estan orientades a 
millorar la formació i les prestacions dels dissenyadors; d’altres, a 
promoure el disseny entre el gran públic.  

També va posar molt èmfasi en el foment de l’exercici de la professió. Per 
això va finançar i posar en marxa, i fins i tot construir de nova planta,  
tots aquells equipaments considerats “infraestructura” del sector disseny 
–es a dir, allò que a l’estudi anomenem “subsistema cultura”—, inicià una 
revisió en profunditat del sistema educatiu i es preocupà de crear entitats 
i mecanismes per donar visibilitat al món del disseny local dins i fora del 
país. 

El 3r pla, probablement el més conegut de tots, va potenciar encara més 
les mesures empreses però introduí un canvi de plantejament general: en 
l’impuls del sector disseny, l’enfocament passà, primer, per reforçar la 
component empresarial del sector i posar les bases per a l’adopció del 
Design Management com a disciplina i com activitat professional; en 
segon lloc, per promoure i crear dissenyadors estrella que puguin actuar i 
formar part del Star System mundial.  

> Elements més destacats 
de les polítiques 
analitzades, per àrees 
geogràfiques. 
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Quant a l’impuls del subsistema cultura i el grau de consciència de la 
importància del disseny, el 3r pla es caracteritza per afavorir la 
descentralització, construint centres i equipaments a les regions per tal de 
clusteritzar-hi el disseny i comercialitzar les peculiaritats diferencials.   

Al 2004, amb el canvi de Govern, hi ha un canvi de rumb de la política a 
llarg termini que decideix abandonar els models de l’economia industrial, i 
per tant del disseny industrial tradicional, per arbitrar el pas a l’economia 
del coneixement. Es reforcen els llaços entre disseny i innovació, es 
recolza la recerca i s’impulsa la vessant empresarial del sector disseny. 
Tímidament i en el rerefons s’hi observa una idea de disseny molt més 
clarament vinculada als sectors tecnològic punta, des de l’electrònica i les 
TIC i, per tant, torna a vincular-se el disseny amb la innovació 
tecnològica. 

Per això, la política nacional coreana implica també una vinculació del 
disseny al sistema d’innovació del país que consisteix fonamentalment en 
programes d’I+D centrats en el disseny i coordinats per empreses de 
serveis en disseny, l’organització de centres dedicats a la innovació i 
l’articulació de clústers en relació amb les empreses del sector.  

 
Visió: Escenari definit: des que la política econòmica del Govern apunta 
a l’exportació, un dels objectius claus ha estat el desenvolupament la 
internacionalització dels productes i serveis coreans i la conversió de 
Corea en un centre de referència en disseny a escala mundial, (“Korea: a 
new rising star in the world of industrial Design.”).  

Quant a la regió, els primers plans volien convertir Corea en un centre de 
referència per a tot el continent (Àsia) mentre que el 3r i la revisió del 3r. 
del 2004, ja parlen únicament de la regió nord oriental d’Àsia 
 
A la visió formulada el 2004, el sector disseny coreà ha esdevingut un 
mercat que havia integrat la indústria global i parlava de convertir Corea 
en la setena potència en disseny del món el 2008. Per això la política del 
darrer pla és molt més sofisticada que les anteriors.  

Quant a la competitivitat que el disseny aporta, consisteix en produir 
productes emocionalment atractius en lloc de productes barats però ben 
fets. 
 
 
Objectius qualitatius constants al llarg dels diversos plans:   

• Potenciar el sector disseny com un dels sectors claus de l’economia 
coreana 

• Ampliar la base del sector disseny i del seu mercat 
• Augmentar la familiaritat amb el disseny del públic en general 
• Establir la infraestructura que permetrà al sector disseny avançar 
• Encoratjar les empreses a fer disseny innovador 
• Incrementar la competitivitat dels productes coreans al mercat 

internacional mitjançant el desenvolupament del sector disseny en 
tant que sector que està en harmonia amb la societat del 
coneixement i la informació del segle XXI  

• Millorar la qualitat del disseny fet a Corea, no només la quantitat 
• Reforçar la capacitat local per al disseny d’innovació 
• Reforçar la capacitat per a la recerca en disseny i el 

desenvolupament de producte 
• Promoure les indústries de coneixement intensiu i sumar-se al 

canvi de paradigma industrial (a partir del 2004) 
• Creació de llocs de treball i feines a partir d’estratègies dirigides pel 

disseny 
• Creació, branding i reforçament de la marca disseny coreà com 

indicador de qualitat en disseny, primer; de la identitat del país 
després. 

• Atraure estudis i professionals del disseny a establir-se a Corea 
 
Objectius quantitatius 

• El disseny ha de ser el catalitzador perquè la renta per càpita arribi 
fins als 20.000 $ en cinc anys (3r. pla 2003-2007) 

• Augmentar la ràtio del disseny coreà fins al 65% el 2002 (2n pla) 
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• Pujar la qualitat del disseny Corea fins equiparar-lo en un 80-90% 
al dels països capdavanters.  

• Augmentar el nombre de dissenyadors treballant en departaments 
de disseny dins les empreses fins als 100.000 el 2007 

• Incrementar el valor del mercat del disseny des de l’1,2 del GPD 
fins al 3%  

• El 2007 la majoria d’empreses han de ser empreses d’alt valor: el 
60% de les PiMEs han de tenir departaments de disseny 

• Si el 2002 Samsung era la única marca coreana coneguda arreu del 
món, el 2007 ho han de ser 5 o 6 marques  

 

 Mesures per a la implementació de la política nacional del disseny: 
Cada un dels plans s’ha estructurat en grans àrees d’actuació però 
coordinades entre sí.  

El 1r. pla ja va posar en marxa el que ha estat un dels programes de més 
llarga durada adreçat a les PiMEs i a les empreses de disseny: era el 
DESIGN INNOVATION PROGRAM: oferia a les PiMEs ajuts per al disseny i 
desenvolupament de nous productes fins a la seva comercialització. Està 
actiu des del 1994. 

El 2n pla estava estructurat en 6 grans àrees d’actuació: Suport financer 
a les PiMEs (Design Innovation Program + propostes de branding 
internacional); consultoris creant el Design Doctor Home; Instauració de 
diversos premis de disseny; fer una selecció que distingeixi les empreses 
de serveis de disseny; impulsar la recerca en disseny; reforma del 
sistema educatiu orientant-lo a la formació de dissenyadors industrials i 
augmentant l’especialització dels centres de formació i universitats; fer el 
disseny operatiu i visible per al públic en general. 

El 3r. pla també estava estructurat en 6 grans àrees d’actuació:  

1) Ampliar la base del sector disseny 
• Donant suport a les empreses que inverteixin en innovació 

a través del disseny per al desenvolupament de productes 
de referència a tot el món  

• Encoratjant les empreses perquè contractin al menys un 
dissenyador de plantilla  

• Posant en contacte les petites i les mitjanes indústries amb 
els centres i escoles de disseny. 

2) Adoptar mesures molt concretes per garantir la formació 
de dissenyadors estrella.   

• Abaixant l’edat en la que comença l’educació en disseny  
• Donant oportunitats als dissenyadors més destacats perquè 

facin estades a despatxos de disseny de l’estranger  
• Introduint el procés acreditatiu de les universitats  

3) Establir el sistema d’innovació i disseny local  
• Consolidar la descentralització i promoure el 

desenvolupament regional fent clústers entorn dels ja 
construïts Centres regionals de disseny (RDC) i dels 
Centres d’Innovació i disseny regionals (DIC) 

 
 4) Reforçar les capacitat de la I+D en disseny  

• Establint centres de recerca en disseny multidisciplinars per 
assegurar una font tecnològica pel disseny digital   

• Dibuixant el mapa de ruta per al disseny de tecnologia  
• Diversificant els bancs de disseny  
• Incrementant les habilitat necessàries per desenvolupar el 

disseny digital  

5) Innovar la imatge nacional de Corea  
• Augmentant el valor afegit dels productes i les marques 

coreanes  
• Unificant la imatge nacional de Corea 
• Establint un disseny característic i únic de Corea  

6) Ampliar els intercanvis internacionals i reforçar la 
cooperació a l’Àsia del Nord Est.  
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• Acollint esdeveniments globals entorn el disseny 
(congressos, exposicions, fires...)  

• Formant una xarxa internacional del disseny 
• Fomentant l’associació del disseny dins de Corea  
 

Línies d’actuació de les comissions muntades com a Grup de Treball arran 
del canvi d’orientació de la política impulsada el 2004. Han passat a ser 
5: 

1) Promoció del sector disseny: aprofitar els recursos humans de 
més talent per crear nous llocs de treball  

2) Reforçament de la capacitat d’innovació a través del disseny de 
la indústria  

3) Globalització del sector disseny i establiment de formes de 
cooperació entre els països de l’Àsia del Nord Est [exemple: 
obertura d’un Design Innovation Center a Beijing que 
promogui la marca del disseny coreà (2006)] 

4) Impulsant la capacitat per a la innovació en disseny de les 
indústries regionals.  

5) Promoció de la cultura del disseny (com impulsar una política 
municipal per a definir el color dels edificis) 

 

Projectes concrets: Fundació i construcció de la xarxa d’equipaments i 
organismes que conformen la infrastructura del disseny (el subsistema 
cultura). Es composa de:  

• la creació d’una unitat responsable del disseny dins del 
Ministeri de Comerç, Indústria i Energia (MoCIE), la Design 
and Brand Policy Division (des del 1998). 

• El 1998 es funda el KIDP, el Korean Institue of Design 
Promotion, depenent del mateix Ministeri, el qual 
s’encarrega de posar en pràctica i gestionar aquelles 
polítiques fetes cara al públic, les empreses i els 
dissenyadors.  

• El 2001  es traslladarà al nou edifici construït per al Korean 
Design Center, de recent fundació. Allotja també el IDIC 
Integrated Design Innovation Center. El Centre inclou una 
incubadora d’empreses de disseny 

• El 2004 incorpora un Living Design Center adreçat al gran 
públic en general l’objecte del qual és conèixer, 
experimentar i donar visibilitat al disseny i als productes  

• Construcció dels Regional Design Centers (14) i dels Design 
Innovation Centers (14) també a les regions, ambdós 
adreçats a promoure el desenvolupament regional 
mitjançant l’ús intensiu del disseny i la innovació 
tecnològica.  

 
 
Exemples de projectes concrets desenvolupats pel KIDP: 

1) Promoció del disseny a les empreses i entre el públic 
• Desenvolupa i gestiona el Design Innovation Program amb les 

PiMEs,  
• Muntar el marc legal i institucional per al desenvolupament del 

sector disseny  
• Posant en marxa les activitats d’I+D i de recerca  

2) Innovació en disseny 
• Consultori en disseny a les empreses  
• Dóna suport per al desenvolupament de dissenys innovadors  
• Nodreix i ajuda a néixer noves empreses   
• Construeix els Design Innovation Centres regionals  
• Opera com a consultor per al sector públic en projectes de 

disseny i plans de promoció.  
• Organitza un fòrum mensual sobre gestió en disseny  
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3) Organitza exposicions, concursos i convoca premis 
• Good Design(GD) Award,  
• Korea Industrial Design Exhibition,  
• Young Designers Competition,  
• Korea Design and Brand Award,  
• Design College Expo,  
• Seoul Character Show,  
• National Brand Competition 

4) Servei d’informació 
• Portal i lloc web amb informació sobre disseny i facilitar els 

serveis de disseny on-line (Designdb.com),  
• Prepara una base de dades sobre les activitats entorn el 

disseny  
• Selecciona i anuncia les empreses de disseny excel·lents  
• Biblioteca de 50,000 volums entre revistes i llibres 

5) Educació en disseny: e-Design Academy 
• Munta cursos de reciclatge i actualització presencials i on-line 

per dissenyadors professionals, estudiants i públic.  
• Ha muntat l’E-Design Academy amb cursos sobre color, 

consultori de disseny i formació del professorat d’art  

6) Globalització del disseny coreà 
• Entre el 2000 i el 2005 va organitzar diversos congressos 

internacionals d’abast mundial; després organitza reunions i 
simposiums d’abast regional (Àsia nord oriental)  

• Ajuda als dissenyadors coreans a assistir a congressos 
internacionals a l’estranger. 

• Organitza un curs de formació per a països en vies de 
desenvolupament (anuals des de 2000)  

7) Ha de generar la infraestructura del disseny (construir el 
subsistema cultura) 
• Korea Design Center  
• Design Innovation Centers regionals 

8) Promoure la consciència del disseny entre empreses i públic 
• publica el KIDP NEWS Online (English),  
• Desenvolupa activitat de relacions públiques  
• Publica revistes i llibres  
• Fa recerca i d’observatori de l’evolució del sector disseny a 

Corea. De fet, organitza equips de recerca.  

Agents seleccionats i competències: els principals agents són les 
institucions creades però destaquen el KIDP com a organisme que porta 
el lideratge del conjunt de la política.  

 

 

L’edifici té 46.946 m2 (12 plantes). 
Finançament: subvenció estatal. 
Previst que sigui independent i 
autònom el 2011. 

 

Rol específic reservat per al Centre de disseny: Considerat un dels 
equipaments principals de la infraestructura del sector disseny. Atesa la 
seva vinculació amb el KIDP i d’altres entitats, el KDC té funcions molt 
lligades a la visibilitat i la informació en relació al sector. Es dedica a 
l’organització d’esdeveniments però enlloc no consta si les dirigeix o 
responen a la política impulsada pel KIDP. La concentració de tots els 
organismes en un únic edifici fa que siguin complementaris entre sí.  

  

Observacions generals: Tota la política de promoció del disseny treballa 
amb la idea de bon disseny i aposta únicament pel disseny de qualitat. 
Aquesta es mesura i es demostra mitjançant la participació en concursos 
internacionals i l’obtenció de premis als fòrums internacionals. Per la 
mateixa raó, els bons dissenys són els que entren a la història mundial 
del disseny i són considerats productes de referència a tot el món. 

La proposta del 2004 ha estat la de crear una mena de Consell Superior 
del Disseny, una comissió assessora que es fa càrrec d’impulsar i 
supervisar les cinc grans àrees d’actuació que preveu el nou pla (Design 
Industry Development Strategy). La seva missió és identificar les 
necessitats d’I+D claus per a cada sector industrial. 
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2) Nova Zelanda 
 
 
Better by Design Programme 
Publicat: 2003 
Validesa: 2003-2008 

 

Pressupost:  
Subvenció pública: previsió: 18M$ 

La intenció és que el pla sigui 
finançat a parts iguals entre el 
Govern i el sector privat 

Característiques generals i gestió del pla: emissors: Política 
promoguda pel Govern de la Nació després d’un informe sobre el sector a 
Nova Zelanda i al món elaborat per un grup de treball, el Design Task 
Force que preparà un Informe i pla estratègic pel disseny al país (Success 
by Design. Design Makes First World Economy, 2003). 

La política Better by Design és un pla de cinc anys a ser implementat en 
tres fases. Venia a complementar un primer pla de finançament i impuls a 
la innovació el qual n’ha definit el marc general d’actuació. Un cop 
elaborat el pla i l’estratègia específica pel disseny i desenvolupats els 
informes pertinents, l’estratègia s’adreçava a tots els sectors industrials i 
assenyalava l’exportació com objectiu prioritari.  

La política ha coordinat i compromès actuacions dels Ministeris d’Indústria 
i Desenvolupament Regional, el d’Immigració i el d’Educació, 
especialment els departaments encarregats del tercer nivell de l’educació 

El finançament dels programes corren a càrrec del GIF (Growth and 
Innovation Framework) creat el 2000 pel Govern per fer-se càrrec de les 
polítiques de desenvolupament, entitat que creà els grups de treballs 
“Task Forces.” Han de servir de pont entre el Govern, els experts i els 
empresaris. El 2002 creà un Advisory Board per fer el seguiment i avaluar 
els resultats del programa amb una mirada independent.  

 

Visió: Escenari definit: New Zealand Design Moving the World 
 

• El disseny és considerat com un factor de desenvolupament 
econòmic clau per a l’economia el país tant per a les indústries en 
general com per al sector de les indústries creatives en particular  

• Convertir les empreses neozelandeses en líders internacionals a 
través del disseny 

• Aconseguir que el sector disseny sigui globalment reconegut, que 
estigui ben integrat amb les empreses i competint nacional i 
internacionalment  

• Aconseguir que més empreses neozelandeses siguin competents en 
termes de disseny  

• Fer que la innovació, la imaginació i la creativitat siguin les forces 
que col·loquin Nova Zelanda un altre cop a la meitat alta dels 
països en renda per càpita.  

El concepte de disseny inspirador de la política és el de l’empresa design-
led, o sigui, amb una filosofia de disseny. Considera que el disseny és una 
estratègia empresarial que busca anticipar i satisfer els requeriments dels 
usuaris.  

Disseny vol dir saber diferenciar-se, tenir en compte el valor afegit als 
productes i tenir capacitat per mantenir avantatges competitius. 

 

Objectius qualitatius:  
• utilitzar el disseny per aconseguir una millor competitivitat 
• integrar el disseny a la fase de presa de decisions a totes les àrees 
• proporcionar una disciplina estratègica en I+D en àrees 

comercialitzables 
• facilitar les eines i els coneixements necessaris per comercialitzar 

la innovació  
• ajudar aquelles empreses que incorporin el valor del disseny 

perquè tinguin accés a les habilitats del disseny, recursos i una 
guia per triomfar internacionalment  

• posar el disseny neozelandès en el mapa mitjançant un pla de 
comunicació i facilitar així les exportacions. Promocionar el Kiwi 
Design com a marca 

• fer-se un lloc al debat internacional sobre la recerca en disseny 

Objectius quantitatius: 5 x 50 x 500 x 5: objectiu prioritari: “En els 
primers 5 anys, al menys 50 empreses ja existents esdevenen 
competitives internacionalment aportant uns ingressos a partir de 
l’exportació de 500$ / any i que augmentin fins a 5 els productes 
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nacionals que produeixin 1.5 B$ /any el 2010. 

Això també pot explicar-se pel fet que Nova Zelanda necessita una sola 
Nokia o Apple perquè l’economia canvií significativament 

L’estratègia a cinc anys vista contempla:  
• que es paguin 50M$ en concepte d’honoraris i royalties per part de 

clients estrangers als dissenyadors neozelandesos 
• que hi hagi un 25% més de dissenyadors empleats a la indústria 
• que es dobli el nombre de premis internacionals que els 

dissenyadors neozelandesos guanyen a l’estranger 

  

Mesures per a la implementació de la política nacional del disseny: 
L’estratègia es planteja en tres fases: 

1. Promoure una major consciència i generar més confiança en el 
procés de disseny i en la capacitat de disseny del país per tal 
d’aconseguir millors profits 

2. Animar les empreses a millorar les seves capacitats en disseny 
3. Afrontar aquelles barreres que impedeixen les empreses 

d’augmentar el seu compromís amb el disseny 

Pel que fa a la promoció del disseny, les mesures s’adrecen a: 
• Aportant estratègiques perquè les despeses en I+D estiguin 

enfocades a produir solucions comercialitzables 
• Fer de la innovació alguna cosa de comercialitzable proveint eines i 

coneixements   
• En política industrial, s’endeguen 3 programes: 1) Design Audit and 

mentoring; 2) Promoció de projectes de disseny a les empreses per 
animar i mostrar-los els avantatges de la utilització del disseny 
professional; 3) Finançar i subvencionar reduint barreres per tal 
que s’inverteixi més en disseny 

• Fer que el sector públic compri i faci servir el disseny neozelandès 

Quant a la millora del sector, les mesures són: 
• Millora del sistema educatiu, primer, promovent els estudis de 3r 

cicle; després, facilitant la relació entre centres de formació i la 
indústria (programa de pràctiques en empreses també per als 
estudiants de doctorat i recerca); i, finalment, consolidant els 
estudis de disseny vinculats a l’enginyeria i desenvolupament de 
producte i la gestió en disseny 

• Pujar els nivells mitjos del sistema educatiu i millorar la credibilitat 
de les qualificacions obtingudes  

• Impulsar  la recerca en disseny i promoure la incorporació del 
disseny als plans d’I+D 

• Augmentar la presència dels professionals neozelandesos en els 
fòrums internacionals 

 

Projectes concrets 
• Establir un grup de referència pel disseny (BBD) 
• Desenvolupar un pla de comunicació 
• Organitzar un congrés de disseny presentant exemples de bones 

pràctiques als empresaris, especialment els de les PiMEs (Auckland 
2005) 

• Elaborar un directori amb els recursos en disseny 
• Desenvolupar iniciatives cara a l’educació 
• Crear incubadores per empreses de disseny i recerca  
• Fer exposicions sobre disseny tant al país com a l’estranger 
• Crear un clúster internacional de disseny 
• Crear la propietat intel·lectual del dissenyador 
• Instaurar premis de disseny i seleccions que distingeixin els bons 

productes i serveis 

 

Agents seleccionats i competències  

• GIF, Organisme governamental que financia la política.  

• Design Taskforce: creat el maig de 2002, és un grup format per 
representants dels diversos components del sector, fons d’inversió 
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inclosos. Va elaborar els informes amb recomanacions per al 
Govern i per al sector. Ha d’arbitrar les relacions entre el Govern i 
les empreses, i la progressiva implicació del Govern en el món 
empresarial; promoure polítiques d’integració entre els diversos 
grups dins les empreses intensives en disseny  

• Designers Institute of NZ: Associació que agrupa als 
dissenyadors professionals i representants del subsistema cultura, 
és a dir, la comunitat del disseny. D’acord amb el programa, li 
correspon difondre i promoure el bon disseny per augmentar-ne la 
predisposició de públic i empresaris 

• Design Reference Group o BBD (Better by Design Advisory 
Board): és un comitè d’assessors experts que s’ocupa 
d’implementar la política impulsada per la Task Force i informar al 
Govern del procés. 

  

Rol específic reservat per al Centre de Disseny: El NZ Industrial 
Design Council va ser fundat el 1966 per llei amb el suport del Govern, la 
indústria i els dissenyadors. Va ser clausurat el 1988. No hi ha constància 
que s’hagi tornat a obrir arran de la nova política del disseny. 

  

Observacions generals: El NZIER (New Zeland Institute of Economic 
Research) va fer el 2002 un informe econòmic sobre la importància del 
disseny elaborant els indicadors per mesurar el nivell del disseny a les 
economies basades en el disseny que ha estat fet servir per molts estudis 
posteriors (Designium 2003, 2006) 

Quant al caràcter de la política, es valora molt que dissenyadors i 
acadèmics neozelandesos estiguin ben connectats internacionalment. Es 
considera un valor a aprofitar en les polítiques de promoció del país, del 
seu disseny i del seus productes cara a l’exportació. 

Pel que fa a les mesures encaminades a educació, l’esforç principal i les 
reformes s’han adreçat al tercer cicle, a la professionalització dels 
doctorats amb períodes d’estada a empreses, i a la promoció de la 
recerca  en tots els àmbits. Quant a la política de màsters, seguint el 
model de Finlàndia, la proposta són els cursos de Design Management 
molt vinculats a les escoles de negoci. Tanmateix, la inversió en recerca 
no ha estat molt significativa  
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3) Singapur 

Design Singapore 

National Design Program 

2003 

 

 

Pressupost 
Construcció Central XChange:  
58 M£ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Característiques generals i gestió del pla: Singapur va posar en 
marxa una política de disseny el 2003. Ràpidament va adquirir una 
marca nacional, la DesignSingapore. 

Hi participen diverses agències estatals dels Ministeris d’Economia i 
Indústria, i d’Informació, Comunicació i Arts. 

 

Visió: Escenari definit:  

 El disseny canvia i millora la vida, inspira la creativitat i genera 
noves formes d’expressió. També incrementa la competitivitat de 
les empreses.  

 DesignSingapore és la resposta de Singapur a aquests reptes i 
oportunitats.  

 Com la iniciativa nacional que és, DesignSingapore pretén posar 
Singapur en el mapa internacional de la creativitat en disseny.  
Vol desenvolupar Singapur com un dels centres líders 
internacionalment de la creativitat en disseny. 

 

Objectius qualitatius:  

 Convertir el disseny en un dels pilars del creixement econòmic. 

 Fer del disseny un component de l’estratègia corporativa 

 Desenvolupar un clúster d’indústries i activitats puixant i 
multidisciplinar a Singapur que tingui rellevància i impacte a 
escala global.  

 La iniciativa també vol que el disseny s’incorpori als departaments 
directius de les empreses, que arribi a nous mercats i tingui 
noves audiències.  

 Promoure el disseny en el sector públic 

 Desenvolupar una comunitat molt potent de dissenyadors 
professionals 

 Amb el temps, també vol aconseguir que la cultura del disseny 
sigui singular i omnipresent  

 Induir moltes empreses estrangeres perquè s’instal·lin a Singapur 

 

Objectius quantitatius:  
 que les indústries creatives contribueixin al PIB amb el 6% l’any 
2012 

 
 
  
 

 

Mesures per a la implementació de la política nacional del 
disseny: 

 Fundació del Design Singapore Council. Depèn del MIC&A. És un 
organisme públic encarregat de la promoció i el desenvolupament 
del disseny fet a Singapur. També té com a missió promocionar el 
disseny entre les empreses i el sistema d’educació. Treballa en 
col·laboració amb moltes altres agències estatals (la Economic 
Development Board i la International Enterprise Singapore), amb 
la comunitat de dissenyadors, els centres de formació i els 
representants empresarials.   

 Posada en marxa del programa Design for Internationalization 

 Posada en marxa del programa Iconic Design Initiative  

 Programes per facilitar la instal·lació d’empreses estrangeres 
fonamentades en l’ús intensiu del disseny 

 Produir programes de televisió que expliquin al gran públic què és 
el disseny 

Fer programes sectorials de finançament per a l’establiment de 
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consultores de disseny i per al desenvolupament de productes i 
modernització dels processos a les PiMEs 

 Millorar el sistema d’educació i promoure la recerca a traves del 
DesignSingapore Council 

 

Projectes concrets 

 Construcció del Fusionopolis Creative Centre, un edifici icona de 
1.2 Mm2, situat al mig del Central Xchange. Està previst que 
comenci a funcionar el juny del 2007. Agruparà empreses 
creatives i de TIC.  

 El Central Xchange vol impulsar la transferència de coneixement i 
constituir-se en un entorn work-live-work-play “vibrant”. 

 Des del 2003, el Design Council ha coordinat exposicions sobre 
Singapur, la seva arquitectura i el seu disseny a totes les mostres 
i esdeveniments més importants del món (Biennal de Venècia 
2004, Biennal d’arquitectura de Sao Paulo 2005, World Expo 2005 
Aichi, Saló del Moble de Milà 2006, London Design Festival 2006) 

 Convocar diversos concursos de disseny oberts a la participació 
internacional sobre temes d’interès social (exemple: 2007: 
Redesigning Public Toilets, Redesigning Bus Shelters, Redesigning 
Recycling Bins, Redesigning Mailboxes, Redesigning the 
Playground, Redesigning the Bicycle Dismounting System, 
Redesigning Hospital Signage System, Redesigning Takeaway 
Mealboxes, Redesigning the Multipurpose ID, Redesigning Drains 
and Canals) 

 Organització d’un Singapore Design Festival amb 134 activitats 
amb la intervenció de 88 partners.  

 

Agents seleccionats i competències   

 El DesignSingapore Council, fundat l’agost del 2003, serveix 
com a plataforma comú des d’on dirigir l’agenda nacional per al 
disseny i coordinar la implementació de la iniciativa. Les tasques 
principals del Council són: 

 definir les línies d’actuació i fer de punta de llança en la 
política de disseny  

 coordinar els recursos de les diverses agències, institucions i 
empreses implicades per tal de promoure i desenvolupar 
l’excel·lència en disseny   

 establir una xarxa potent entre Singapur i la comunitat 
internacional del disseny 

 El Council està assessorat per dues comissions: l’Industry 
Development Panel (IDP), que te al seu càrrec tot allò relacionat 
amb la indústria, i l’International Advisory Panel (IAP), que 
s’ocupa de les qüestions internacionals. 

 L’IDP el formen figures clau del disseny local, representants de les 
indústries basades en el disseny i de les associacions de 
professionals de Singapur. El seu rol és ocupar-se de les 
qüestions relatives al creixement constant i a la millora de la 
competitivitat de les indústries de disseny que funcionen com si 
fossin un clúster ben integrat; de les qüestions relatives a la 
promoció industrial i el desenvolupament de capacitats, de 
fomentar la col·laboració i el desenvolupament interdisciplinari 
així com també de la pràctica professionalitzada i els seus 
estàndards.  

 L’IAP està formada per personalitats internacionals del disseny i 
de les indústries intensives en disseny la missió de les quals és 
assessorar el Council en els seus plans per convertir Singapur en 
un centre de referència per al disseny d’Àsia. El seu rol és:  

 Aportar la perspectiva global sobre els escenaris, tendències 
i reptes que poden influir el desenvolupament del disseny a 
Singapur 
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 Aconsellar en relació a les bones pràctiques internacionals  

 Proposar la manera segons la qual Singapur pot treure partit 
de les seves fortaleses i afrontar les seves debilitats per 
augmentar la seva competitivitat internacional  

 Aportar el necessari feedback sobre les qüestions de disseny 
i de la promoció del disseny identificades pel 
DesignSingapore Council  

 Aconsellar i assessorar sobre com iniciar col·laboracions 
internacionals per promoure i augmentar la visibilitat de 
Singapur com a centre de disseny.  

 

 Rol específic reservat per al Centre de Disseny: de nova creació, és 
el responsable de dur a terme la iniciativa governamental.  

  

Observacions generals:  

 Singapur ha decidit apostar per aquell model de disseny de 
qualitat reconegut com a llenguatge universal i d’excel·lència 
arreu. De fet, considera que únicament el disseny excel·lent és 
competitiu. 

 Pel que fa a la promoció del disseny, els dirigents del programa 
tenen molt clar que hi ha alguns dissenys que funcionen 
socialment com icones del disseny de tot el país. Són aquests els 
que donen visibilitat al disseny com activitat, i al disseny del país 
en el panorama internacional. 

 Quant a les avaluacions disponibles, Singapur és, junt amb 
Dinamarca, la gran guanyadora en relació a la situació del 2002. 
En el ranking de competitivitat del 2005, havia pujat del 22è al 
15è lloc (Designium 2006). 

 
 
 
 
Europa: Escandinàvia.  
 

4) Finlàndia 

 

Design 2005! Programme 

2000-2005 

 

 

Pressupost 

6 M€ anuals x 5 anys (30M€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Característiques i gestió:  

Recull la posició unitària d’un grup multidisciplinar on hi havia 
representats els Ministeris d’Indústria i Comerç, la Fundació Nacional 
d’I+D, el Ministeri d’Educació, el d’Afers Exteriors i el de Cultura.  

 

Visió: Escenari definit:  

Desenvolupament d’un know-how en disseny del més alt nivell 
internacional basat en un fort impuls a la recerca i la 
cooperació universitat - empresa. 

Aquesta cooperació promourà el sistema nacional d’innovació i 
la producció competitiva, millorarà la qualitat dels productes i 
serveis i crearà nous llocs de treball. 

L’alta qualitat de l’entorn construït amb un disseny distintiu 
crearà una forta identitat per a Finlàndia a l’avantguarda del 
disseny. 

Per tant, el disseny aportarà benestar i satisfacció als finesos.  

 

Objectius qualitatius  

• Proporcionar les bases per al benestar i accelerar la creació 
de llocs de treball per al disseny 
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• Aconseguir un paisatge natural i construït de les més alta 
qualitat estètica; una forta identitat nacional i una imatge 
cultural forta en el disseny i l’artesania  

• Intensificar la competitivitat internacional del país 
mitjançant l’augment de l’estàndard de qualitat de la 
formació i la recerca en disseny integrant el disseny en una 
estratègia per a la innovació més àmplia i promocionant 
Finlàndia com un líder en disseny 

• Creació continuada de nous coneixements en disseny.  

• Cooperació entre l’educació i la indústria per tal de produir 
un know-how en disseny de molt alt nivell comparable als 
estàndards internacionals  

• Desenvolupar els processos de producció i distribució: 
productes i serveis pensats en base a l’enfocament centrat 
en l’usuari i rellevants culturalment que siguin posats al 
mercat  

 

Objectius quantitatius: 

 Pujar la maduresa en l’ús del disseny per les empreses: al 
2005, el 30% de les empreses esdevindrà demanda de 
serveis professionals de disseny; al 2010, ho serà el 80% 

 200 noves empreses aniran adoptant anualment el 
disseny com a part de la seva operativa 

 internacionalització dels serveis professionals de disseny: 
el 2005, 10 estudis finlandesos de disseny estaran operant 
en els mercats internacionals; el 2010, ho faran 20.  

 

Mesures per a la implementació de la política finlandesa del 
disseny segons el document del decret del programa: 

• Mesures relacionades amb la promoció del disseny a la indústria i el 
comerç. Aquestes han de ser promocionals, educatives, consultives 
y financeres per fomentar els beneficis organitzatius i la 
competitivitat comercial; 

• Mesures de tipus consultiu, connectiu, educatives i financeres. Estan 
vinculades al comerç del disseny per empreses de disseny, 
dissenyadors autònoms o empleats (in-house); 

• Mesures per a fomentar la integració d’estudiants de disseny en 
diferents activitats del disseny; 

• Mesures de promoció amb la finalitat d’augmentar la consciència del 
disseny en general entre els estudiants de comerç i els d’enginyeria; 

• Mesures destinades a desenvolupar la consciència del disseny i 
compartir responsabilitats amb el sector públic, per exemple, en la 
millora del serveis públics, en la promoció del bon disseny en el 
sector privat, a l’exportació del disseny i les habilitats 
corresponents; 

• Mesures de promoció del disseny i la cultura de la qualitat de vida 
mitjançant l’educació del públic en general. 

 

Projectes concrets: 

• Posar en marxa el Programa de disseny i tecnologia des de l’Agencia 
Nacional de Tecnologia de Finlàndia (TEKES); 

• Creació de “Designium”, un centre per a la investigació i la 
innovació en disseny; 

• Redefinició del Museu del disseny perquè faci conèixer el disseny 
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finlandès i expliqui els avantatges del disseny estratègic a les 
empreses 

• Promoció del dissenyo al comerç i la indústria; 

• Assistència a las PIMES per a que utilitzin més els serveis del 
disseny a través d’incubadores de comerç recolzades des de les 
regions i els centres de negoci; 

• Projecte per a la internacionalització de les empreses finlandeses de 
disseny i de serveis en disseny; 

• Pla de Educació continuada donant prioritat a l’ ensenyament de la 
gestió empresarial i el disseny estratègic; 

• Reestructuració de l’educació en disseny per incrementar el nombre 
de dissenyadors amb estudis de tercer cicle (doctorats), pujant els 
estàndards educatius i la competitivitat empresarial dels 
professionals del disseny. Incloure l’ensenyament del disseny a les 
carreres d’empresarials i d’enginyeria; augmentar la consciència pel 
disseny a l’educació primària i secundària; 

• Posada en marxa de titulacions i programes d’investigació 
multidisciplinars que vinculin el disseny amb altres disciplines 
universitàries i programes de recerca; 

• Com a estratègia per donar publicitat al disseny finlandès: utilitzar 
el sector públic com a model i promotor de la cultura del disseny; 
pla de màrqueting del disseny finlandès a l’estranger i moblar els 
edificis estatals i les ambaixades amb disseny finlandès. 

 

Agents seleccionats i competències: 

• Formació d’una taula rodona que s’encarregui de la gestió 
del programa, del seu control i de la seva avaluació. Hi són 
representats els diversos agents del sistema disseny. 

• Entitats i agents existents prèviament: adaptar-se a les directrius e 
la nova política: cas dels organismes de l’Administració dedicats a la 
promoció d’I+D que han d’incorporar el disseny entre els seus 
projectes (TEKES, SITRA; Centres regionals de recerca i centres 
tecnològics); DESIGN FORUM FINLAND, esdevé un Centre de 
disseny amb consultoria a les empreses i divulgació adreçada al 
gran públic; MUSEU DEL DISSENY esdevé definitivament això, i 
acompleix una funció pedagògica cara al públic, cara a les empreses 
proposant models d’utilització del disseny i, cara a l’exterior, creant 
identitat al fenomen del disseny finlandès (recerca). 

• Creació de noves entitats clarament orientades a promocionar la 
recerca en disseny d’alt nivell: Creació de DESIGNIUM, centre de 
recerca cara a la innovació; reforç i impuls dels estudis de doctorat i 
dels programes e recerca a diversos nivells (bàsica, aplicada i 
clínica); reforç i impuls de la recerca com experimentació creativa 
als centres de formació professional. Consolidació del Lahti 
Research Centre. 

• Creació a Hèlsinki del DESIGN DISTRICT per promocionar 
conjuntament totes les botigues que comercialitzen disseny 
d’avantguarda en qualsevol de les seves modalitats. 
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 Rol específic reservat per al Centre de Disseny: El  Design Forum 
Finland esdevé un Centre de disseny convencional. Treballa com un 
centre d’informació i de promoció del disseny organitzant exposicions, 
publicant llibres especialitzats i ofereix col·laboració a les empreses per 
a projectes concrets. 

 

Observacions generals:  
 Cal tenir en compte que el context finlandès no ve tant definit per 

la tradició del disseny finlandès en els sectors tradicionals sinó per 
la irrupció d’una empresa com Nokia i la seva política de recerca 
implicada amb els centres educatius 

 Fins ara, la política finlandesa de disseny s’ha caracteritzat pel fort 
accent posat a les polítiques d’I+D i la promoció de la recerca en 
disseny  

 Quant a l’avaluació disponible, Finlàndia es pot considerar com una 
de les grans perdedores: de fet, ha baixat en el ranking de 
competitivitat des de la primera posició fins a la setena. 

 
 
 
 
 

5) Dinamarca 

1997 

2003: New Four-year National 
Design Policy 

2004-2007 

 

Pressupost 
• 5,4 M€ per a la política de 

promoció del disseny 
• 1,7 M€ /anuals per al DDC Danish 

Design Council 
• 2,7 M€ per recerca 

Característiques generals i gestió del pla: emissors: El Govern 
danès també va definir la seva política nacional de disseny a partir de la 
col·laboració entre quatre Ministeris: Cultura, Economia, Educació i 
Recerca, i Afers Estrangers.  

A Dinamarca, la política nacional de disseny ha passat per dues fases: el 
1997 se’n va aprovar una entre dos ministeris (Economia i Cultura) que 
va posar en marxa la marca Disseny Danès, va voler posar les bases 
per al pas a una economia del coneixement a través de l’impuls a la 
innovació i la recerca, i va iniciar l’avaluació del sistema educatiu. El 
2003, arran d’una sèrie d’estudis que demostraven l’impacte econòmic i 
els beneficis que es derivaven del disseny, el Govern aprovà un segon 
pla per al disseny integrat dins d’un pla general que inclou totes les 
indústries creatives i culturals, l’esport, el lleure i el turisme. 

L’objectiu del Govern amb aquest pla és ajudar Dinamarca a mantenir la 
seva posició destacada en el panorama internacional del disseny  

 

Visió: Escenari definit 
 El disseny constitueix un factor cada vegada més determinant en 
la competència entre empreses que s’esforcen en ser més 
creatives i innovadores 

 A la vista del sistema disseny i molt especialment del sector 
disseny al país, Dinamarca té capacitat i potencial suficient com 
per mantenir-se en el panorama internacional del disseny i 
ampliar la seva reputació com a World Class Design 

 L’objectiu és el d’assegurar condicions òptimes de creixement que 
permetin el desenvolupament i consolidació del sector disseny 

 

Objectius qualitatius:  
 Branding de la marca Disseny danès a escales nacional i 
internacional  

 Desenvolupament continuat del sector disseny que permeti als 
dissenyadors danesos d’afrontar els reptes del futur quant a 
internacionalització dels serveis i capacitat empresarial  

 Promoure l’accés de les empreses a la informació i les eines del 
disseny 

 Millorar l’educació en disseny introduint-hi una orientació més 
empresarial 

 Impulsar la recerca en disseny 
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 Assegurar un alt estàndard de la recerca i l’educació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures para la implementació de la política danesa del disseny: 

 Consolidar el Centre de Disseny DDC com a ens públic i concretar 
una nova estratègia per a ell: que es dediqui a impulsar la 
competitivitat internacional i fer branding mitjançant exposicions i 
publicacions, facilitant l’accés a la informació sobre el sector de la 
demanda de serveis de disseny i fent les funcions d’observatori. 

 El DDC ha de reforçar les condicions perquè el sector disseny 
creixi i es consolidi: consisteix en professionalitzar les empreses 
de disseny en termes empresarials, promoure i millorar la 
utilització del disseny per les empreses i encoratjar i facilitar la 
transferència de coneixement a les empreses  

 Fundació d’un Centre per a la recerca en disseny que coordini les 
universitats i els centres educatius: creació d’un Danish Design 
Research Centre que coordina diverses universitats i ha començat 
a funcionar el 2004 

 Promoure la professionalització de l’oferta en disseny (això afecta 
també a les preferències de la cultura d’empresa) tot mantenint 
un elevat nivell artístic 

 

Projectes concrets  

 Creació de fòrums on line: design:PARTNER® i 
design:FORUM®concepts for design and innovation 

 Desenvolupar constants anàlisis del sector i l’àrea d’actuació del 
disseny 

 Promoció de projectes de disseny 

 Organització i consolidació del Premi de Disseny danès –concedit 
a la producció normal, no a una trajectòria professional: no són 
premis nacionals— 

 Desenvolupar tasques de comunicació entorn el disseny 

 Organització d’exposicions de disseny i garantir la visibilitat del 
mateix entre el gran públic 

 Subvencionar i recolzar l’organització d’esdeveniments 
internacionals a Dinamarca (cas del Congrés de l’ICSID 
ICOGRADA, IFI Era’2005) 

 Organització de pràctiques en empreses per als estudiants de 
disseny 

 

Agents seleccionats i competències 

 DDC Centre de Disseny danès (Ministeri de Cultura) 

 National Agency for Enterprise and Construction (Ministeri 
d’Economia i Comerç): s’ocupa de les relacions amb les empreses 
i de la vessant empresarial de la política de disseny 
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 Ministeris de Cultura i d’Educació s’ocupen de desenvolupar el 
sector en termes de millora educativa i d’impuls a la recerca.  

 Creació dins del Centre de disseny del Knowledge Centre for 
Design que ha de funcionar com un observatori del disseny 
difonent els resultats de la recerca entre empresaris, 
dissenyadors, estudiants i investigadors 

 Participació de l’associació dels dissenyadors danesos (Danish 
Designers) en els diversos projectes i col·laboració organitzant 
xarxes de recerca entre els diversos centres educatius 

 

 Rol específic reservat al Centre de Disseny: El DDC esdevé 
l’organisme del Govern encarregat de gestionar i implementar la 
política. Després d’auditories i de pensar si se’l privatitzava, la política 
l’instaurà com un organisme governamental la funció del qual és aplicar 
el pla de disseny. Segueix estant subvencionat pel Govern si bé la 
meitat del pressupost prové d’ingressos derivats de les seves activitats. 

A més a més d’actuar com un centre de disseny, absorbeix les funcions 
d’observatori del disseny, de generació de coneixement i de centre de 
documentació   

  

Observacions: Segons les primeres avaluacions de resultats 
disponibles, Dinamarca ha pujat en el ranking de competitivitat des del 
lloc 9è al 5è. 

Potser no és un país encara molt present a l’àmbit de recerca però el 
nivell mig del disseny fet a Dinamarca i la seva projecció internacional 
han pujat molt significativament (Designium: 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

6) Noruega 

2002-2010 

Design som drivkraft for norsk 
naeringsliv. Raport fra Utvalget 
for Naeringsrettet Design, 2001 

 

Pressupost general del Govern: 
• 6m€ Campanya general disseny 
• 9m€  Promoció disseny a les 

empreses 
• 750.000€ formació i recerca 

Característiques generals i gestió del pla: Política posada en marxa 
pel Govern de la Nació i que implica diversos departaments i organismes 
estatals: El Ministeri de Mediambient, la Direcció de Patrimoni Cultural, 
la Conselleria Noruega de Cultura, el Centre de Disseny Noruec i la 
Comissió Nacional per la qualitat de l’entorn construït.   

 

Visió: Escenari definit:  

 El disseny ha de ser un motor per a la competitivitat de les 
empreses noruegues en els mercats globals: aporta més quota de 
mercat, millors salaris i usuaris més satisfets.  

 Les inversions en disseny aportaran a Noruega una identitat ben 
definida a partir del caràcter innovador de productes i serveis. 
Això farà de Noruega un país interessant per a la col·laboració en 
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el comerç i com atracció turística 

 El caràcter innovador va lligat a la vessant humana i a la creació 
de valor sostenible 

 

Objectius qualitatius:  
 Incrementar la participació de Noruega en els mercats globals 
 Innovació basada en creació de valor sostenible 

 

Objectius quantitatius 
 El 2005, el 50% empreses noruegues han d’utilitzar el disseny 
per desenvolupar nous productes 

 

Mesures para la implementació de la política nacional del 
disseny: 3 línies d’actuació principals:  

1. Campanya nacional per al disseny 2002-2005 

2. Promoció del disseny al sector industrial i a les empreses 
noruegues: Establir sinèrgies i projectes conjunts entre les 
entitats dedicades a fomentar l’emprenedoria i el centre de 
disseny 

3. Millorar el nivell d’expertesa dels dissenyadors (recerca i 
formació) 

 Incorporant dissenyadors i empreses de disseny entre els 
usuaris de les incubadores d’empreses públiques per tal 
que el disseny esdevingui un sector empresarialment més 
competitiu 

 Facilitant l’accés dels dissenyadors i les empreses de 
disseny als parcs de recerca i centres d’innovació i al 
sistema de la innovació per atraure noves idees, conceptes 
i productes 

 Desenvolupament d’un sistema per a la formació 
continuada organitzat en xarxa entre diverses universitats 

 Avaluació dels sistemes d’educació i recerca a Noruega 

 

Projectes concrets 

 Increment de les activitats institucionals 2002-2010 

 Programa de suport econòmic i professional a les empreses que 
comprin disseny professionalitzat per primera vegada 

 Consultors regionals i organització de tallers locals per introduir 
disseny a les empreses a través de les entitats i corporacions 
empresarials. Facilitar l’accés de les empreses als parcs de 
recerca, als centres d’innovació i centres tecnològics.  

 Programa d’internacionalització del disseny noruec (exposicions 
de productes i dissenyadors a l’estranger) 

 Inclusió del disseny en els requeriments públics i per educar els 
proveïdors 

 Creació d’una etiqueta de Bon Disseny 

 Construcció d’un nou local per al Norwegian Centre of Design and 
Architecture on s’hi instal·laran el Design Council i el Norsk Form, 
un centre cultural entorn el disseny i l’arquitectura que organitza 
exposicions. Projecte per donar visibilitat al disseny i el que 
succeeix en aquest món. 

 Creació de premis de disseny: Award for Design Excellence, 
Honours Award for Design Excellence per productes i programes 
d’identitat corporativa. Altres premis: International Design Award, 
Classic Award for Design Excellence, Young Talent Award 

 Organització anual del Design Day: fòrum de debat per a 
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dissenyadors i directius empresarials, periodistes i polítics, 
s’adreça a les empreses per inspirar-les a utilitzar el disseny 
estratègicament 

 Creació d’un Centre de recerca interdisciplinari, l’Akerselva 
Innovation Park per a desenvolupar un clúster que concentri 
recerca, innovació i educació avançades al més alt nivell 
universitari en les arts, el disseny, l’arquitectura i les TIC 
avançades. Està situat al centre d’Oslo. Ha de servir per estimular 
la recerca i la innovació. Es combina amb una incubadora 
d’empreses. 

 Creació d’un centre d’innovació i d’un laboratori d’innovació per 
cohesionar les transferències de tecnologia i de coneixement 
entre les universitats i les empreses 

 Inclusió del disseny al sistema noruec per a la innovació a través 
dels programes FORNY, organitzat conjuntament pel Norwegian 
Design Council i el Norwegian Industrial and Development Fund, i 
Innovation Norway. Està adreçat a estudiants, investigadors i 
unitats d’I+D per desenvolupar projectes innovadors i posar-los al 
mercat. El programa vol cridar l’atenció sobre les potencialitats 
comercials dels resultats de la recerca. Un segon programa 
s’adreça també als dissenyadors perquè demanin ells mateixos 
subvencions a projectes concrets 

 

Agents seleccionats i competències:  

 El Design Council, el Research Council, el Trade Council i 
Norwegian Industrial and Development Fund treballen 
conjuntament per generar sinèrgies que enriqueixin el sector 
empresarial.  

 Aquest darrer és un organisme fundat el 1993 per finançar 
projectes interessants i possibles noves empreses. Tots els seus 
departaments tenen una persona responsable per les qüestions 
de disseny. 

  

Rol específic reservat per al Centre de Disseny: Fundat el 1963, 
segueix sent un organisme públic depenent del Departament d’Indústria 
i Comerç. De tenir la missió de promoure el disseny com a instrument 
competitiu per a desenvolupar productes i comunicacions market-
oriented, a partir de la política ha de promoure la comprensió i 
utilització del disseny professional per millorar la competitivitat de les 
empreses noruegues. 

Actua de consultor i conseller per qüestions de disseny per als sectors 
públic i privat, disposa d’una base de dades sobre dissenyadors i 
organitza seminaris i conferències sobre disseny.  

 

 Observacions generals: 

El programa posa molt èmfasi en la promoció de la recerca. Un fet a 
destacar és precisament haver incorporat el disseny entre les activitats 
d’I+D a través de l’oficina de finançament dels projectes. 

Noruega junt amb Finlàndia ha perdut posicions en el darrer ranking de 
competitivitat (2005). Ha baixat des del lloc 18è al 22è. 
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L’Europa anglosaxona: Regne Unit i Irlanda 

 

7) Regne Unit 

 

2002 British Design Initiative 
(s/d) 

2001-2004 Design for Business 
Programme 

2005, Recomanacions al Govern 
des del Design Council 

 

 

Pressupost 

del programa adreçat a les PiMEs 
(Design for Business Programme 
(2001-2004) )  

Per 5 anys: 

30 M£ a gastar des de les regions 

6 M£ per al suport central i futurs 
desenvolupaments 

Es preveu el co-finançament amb les 
empreses i es preveu que acabi amb 
auto-finançament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedents, característiques generals i gestió del pla: El cas del 
Regne Unit és una mica especial doncs sense tenir una política que 
impliqui diversos ministeris alhora, sí que ha desenvolupat programes 
d’abast nacional de promoció coordinats o bé per una unitat del Govern 
especialment creada, la British Design Initiative, o bé gestionats des del 
Design Council. En el seu cas, atès que aquest és un organisme 
governamental, ha treballat conjuntament amb altres departaments 
ministerials i ha coordinat plans i programes que poden considerar-se 
polítiques públiques.  

Quant a l’acció del Govern, hi havia antecedents de plans per a la 
internacionalització del disseny anglès i per a l’exportació de la producció 
de totes les indústries creatives. 

El British Design Council és el més antic del món i un dels més potents 
econòmicament. Fa temps que desenvolupa activitats per a la promoció 
del disseny entre les empreses (National Design Promotion), que actua 
com un observatori i que desenvolupa recerca. Els seus estudis sobre la 
realitat del sector al país han estat utilitzats per molts altres països, 
Catalunya inclosa, com a model i com a metodologia de referència per 
conèixer la realitat econòmica del sector (Estudis Design in Britain 2002-
3; 2003-04). 

Als anys 1980s el Design Council va llençar la campanya Design for Profit 
com a primer pas en la promoció del disseny industrial a les empreses. 
Des del 2001, ha posat en marxa i gestiona un servei de consultori a les 
empreses dins del Design for Business Programme (2001-2004) que 
gestiona tant des de Londres com des dels diversos Councils regionals. 
És un programa adreçat fonamentalment a les PiMEs. A partir del 2002 
va participar amb la British Design Initiative  

El 2005, el Design Council va ser consultat pel Govern sobre les mesures 
necessàries i la resposta va consistir en una sèrie de recomanacions 
encaminades a potenciar la creativitat i la innovació a la gestió 
empresarial, disseny inclòs. L’informe Cox té com a principal objectiu 
integrar la creativitat i la innovació com a pràctiques empresarials a 
totes les empreses. Considera el disseny com una dimensió de la 
innovació; és més, el defineix com l’activitat pràctica que connecta la 
creativitat amb la innovació: seria la pràctica que orienta la creativitat a 
una finalitat específica. Preses en el seu conjunt, les recomanacions ja 
dibuixen una política coordinada entre diverses seccions i activitats 
governamentals, des d’economia fins a educació i recerca.  

 

Visió: Escenari definit 

La realitat del disseny a l’economia anglesa és molt diferent a la d’altres 
països que han posat en marxa polítiques públiques. El disseny és un 
sector potent que exporta la majoria dels seus serveis i té una forta 
presència internacional. El sector d’empreses amb disseny intensiu 
també és fort a Anglaterra. Tanmateix, aquesta creativitat difusa no és 
aprofitada per moltes empreses nacionals, especialment les PiMEs. 
L’objectiu del programa és incorporar moltes més empreses a la 
dinàmica de la innovació i la creativitat, i a la utilització del disseny com 
a eina estratègica en la transformació del negoci. 

La competència dels països emergents (Xina, Brasil, Mèxic, Índia) aviat 
estarà als sectors de coneixement intensiu vistes les inversions fetes per 
aquests països en disseny, educació i recerca (Cox Review 2005). 
Davant d’això, les empreses britàniques necessiten fer productes i 
serveis innovadors, de molta qualitat i amb molt valor afegit i poder 
posar-los en el mercat de manera ràpida i efectiva. 

Les recomanacions de Cox s’adrecen a aquelles PiMES que volen deixar 
de ser-ho: vol aprofitar el fort potencial econòmic de totes aquelles 

Exemple de disseny fet per 
professionals anglesos  
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empreses que, essent gestionades d’una manera molt sòlida, tenen un 
creixement molt baix que podria canviar amb una injecció hàbil de 
creativitat.  

Quant al Govern, les recomanacions aconsellen de coordinar les diverses 
iniciatives en una política conjunta i coherent. 

 

Objectius qualitatius:  

• Reforçar la capacitat d’exportar serveis de disseny que els 
estudis anglesos ja tenien i ajudar-los a exportar-ne més 
(de fet, el 70 % dels serveis de disseny es venen a 
l’estranger) 

• Canviar la cultura empresarial de manera que la creativitat 
formi part de la dinàmica habitual. La creativitat ha de ser 
entesa no tan sols com la via per disposar de productes i 
serveis nous, sinó també el camí vers una major 
productivitat 

• Les empreses han de confrontar-se no tant amb el disseny 
en general com amb el bon disseny 

• El Regne Unit està reconegut com un dels líders mundials 
en les indústries creatives incloent disseny i arquitectura. 
Poques indústries angleses s’aprofiten d’aquest potencial 
creatiu: el país no ha aconseguit de muntar grans 
multinacionals en sectors com les TIC 

• Cal fer una política que coordini les diverses iniciatives i les 
basi en un únic concepte compartit. Cal suport i guia per tal 
de controlar l’acreditació i garantir el nivell de qualitat 
assolit 

• Incorporar la creativitat i la innovació a l’esperit 
emprenedor per tal de superar l’aversió al risc i creant-los 
un entorn favorable, facilitar l’accés al finançament, 
establint límits reguladors i afavorint un determinat clima 
econòmic. 

• El repte és canviar la manera de pensar i d’entendre les 
coses de centenars d’empreses  

• S’han de fer passes per obtenir una millor comprensió d’allò 
que la creativitat i la innovació suposen per a les empreses 
reclutant persones creatives als llocs de decisió de les 
petites i mitjanes empreses  

• Millorar l’efectivitat de les mesures de suport i els sistema 
d’incentius oferts pel Govern  

• Conscienciejar el sector públic de la seva capacitat per 
influir en les empreses si demanen solucions innovadores 
enlloc de limitar-se a considerar el preu dels serveis i 
productes que compren. 

• Canviar l’actitud de les empreses que no s’acullen als plans 
governamentals ni aprofiten els incentius econòmics fiscals 
adreçats a promoure la innovació, el disseny i la creativitat 
dins les empreses (menys del 23 % de les empreses s’hi 
han acollit des que s’introduïren el 2000). L’objectiu és 
implicar més empreses a la I+D, tant PiMEs com unitats de 
disseny, i que hi inverteixin més. 

 

Objectius quantitatius: arribar a la major quantitat d’empreses en els 
propers 5 anys en una proporció de:  

 Que assisteixin a tallers introductoris sobre creativitat i innovació a 
l’empresa personal de 400 PiMEs, 150 consellers intermediaris i 
150 dissenyadors 
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 Que participin en un accelerador de negoci per implementar canvis 
projectats a mida uns 100 gerents i alts directius de PiMEs i les 
seves empreses 

 Que unes 50 empreses manufactureres i de intensitat tecnològica 
participin en un programa de transformació basada en el disseny 

 Com a plans regionals, el programa es preveu a 3 anys però 
l’objectiu és poder-ho assolir a cada àrea en 2 anys  

 
 

Mesures para la implementació de la política nacional del 
disseny: 

 L’objecte de promoció deixa de ser el disseny per posar l’èmfasi en 
la creativitat com a eina empresarial. Els dissenyadors són 
tractats com experts en creativitat dins d’una empresa però el 
repte és que de creatius no ho siguin només els dissenyadors.  

 Des del 1998, més que premis de disseny es fa una selecció de 
productes exemplars en relació al futur per la seva capacitat 
d’innovació (Millenium products distingeix la innovació i la 
creativitat.) 

 Crear una xarxa de centres per a la creativitat i la innovació arreu 
del país amb un centre de referència a Londres 

 Ampliar el programa Design for Business ja comprovat a tot el país 
perquè arribi a totes les PiMEs.  

 Alimentació de les indústries creatives creant un clima general que 
encoratgi la capacitat i l’actitud emprenedora i dinamitzi el món 
empresarial 

 Educació: promoure centres d’excel·lència (en proposa crear-ne 5) 
a l’educació superior que combinin els estudis de gestió, 
enginyeria i disciplines creatives. Impulsar cursos i carreres més 
multidisciplinars a tots els nivells educatius 

 Revisar el sistema de finançament de la I+D+i de manera que no 
es financi aquella recerca que hauria estat feta igualment sinó que 
serveixi per impulsar la més innovadora; replantejar quin és el 
disseny estratègic mereixedor d’incentius fiscals 

 Facilitar l’accés de les PiMEs i de les grans empreses als incentius 
fiscals oferts pel Govern per tal que els facin servir en projectes 
realment innovadors.  

 Aclarir quins són els costos que poden ser finançats en els plans 
de promoció d’I+D i objecte d’incentius fiscals. 

 Augmentar l’atractiu de Gran Bretanya per a la recerca 
internacional i competir amb els països que ho estan fent –com 
Àustria i Espanya, i també Alemanya— 

 Aconseguir que el Ministeri d’Hisenda canvií la seva consideració 
de les despeses en I+D per part de les empreses per tal que ho 
incentivi enlloc de castigar-ho. 

 Considerar el disseny com un factor d’innovació propi de tota la 
dinàmica empresarial i no mantenir-lo com un ítem isolat en els 
programes d’I+D+i 

Projectes concrets: Inclouen campanyes als media sobre innovació i 
creativitat, creació de la xarxa de centres per a la innovació i l’impuls a 
les carreres interdisciplinars que superin la tradició fortament 
especialitzada de l’ensenyament anglès. L’informe Cox es limita a fer 
recomanacions a la vista de les iniciatives en curs i dels resultats 
obtinguts per polítiques anteriors. 

Agents seleccionats i competències: Essencialment, l’informe 
proposa coordinar les activitats de diversos departaments 
governamentals incloent-hi les agències per al desenvolupament regional 
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i els Centres de disseny regionals. 

 BTI British Trade International, organisme governamental 
encarregat de la relació amb les empreses cara a l’exportació 

 Design Policy Unit, organisme governamental creat arran de la 
Bristish Design Initiative 

 El Manufacturing Advisory Service i les Regional Development 
Agencies junt amb el Design Council gestionen i duen endavant el 
Design for Business Programme. Ha estat aplicat a unes 150 
empreses. 

  

Rol específic reservat per al Centre de Disseny: Atès el caràcter i la 
força del Design Council, l’informe no proposa cap funció específica per 
al Centre si no és la continuació de les seves activitats implícita a tot el 
text. 

 

 

 

L’ Europa Occidental: Flandes, Holanda. 

 

8) Flandes 

 

Iniciada el 2001; estava previst que 
comencés el 2004. 

Design Flanders: Towards a Centre 
of Excellence for Product Innovation 
and Design 

 

 

 

Pressupost 

s/d sobre pressupost global 

Realització de tallers: 20.000€ cada 
taller 

Se’n fan 2/3 l’any 

Es financen mitjançant subvenció de 
l’Estat i amb fons de la UE dels 
programes European Design Forum i 
ESF project CONCReaS (UE) 

 

Característiques generals i gestió del pla: emissors: Posat en 
marxa pel Govern Flamenc i, concretament, pel Ministeri d’Economia, els 
gestors són concretament el Departament d’Empresa i el de disseny de 
l’Institut per la Petita i Mitjana Empresa (VIZO) i un departament de 
nova creació, el Design Flanders, que s’assembla molt a un centre de 
disseny. 

Es tracta d’una política de promoció del disseny adreçada a les PiMEs en 
primer lloc i després, a la resta d’empreses, als consumidors i també al 
sector disseny, l’objectiu principal de la qual és la funció connectiva 
entre empreses i dissenyadors per projectes concrets cara a l’exportació. 

Parteix del principi que més val apostar per la diferenciació dels 
productes que no pas per la indústria de consum massiu.  

L’objectiu és convertir Flandes en una centre d’excel·lència en disseny i 
innovació de producte. 

 

Visió: escenari definit: Towards a Centre of Excellence for Product 
Innovation and Design. 

• El disseny genera valor afegit a les empreses i les regions  
• Una política econòmica de disseny ha d’enfocar-se a la creació 

de llocs de treball.  
• Es necessita crear coneixement i dur a terme investigació 

científica  
• Es detecta manca de coordinació entre diverses iniciatives i 

actors  
• Cal augmentar la familiaritat amb el disseny entre les 

empreses i el públic.  
• La visibilitat i la imatge determinen l’èxit d’un centre de 

disseny  
• L’associació entre els sectors públic i privat ha demostrat ser 

una història d’èxit. 

• D’altres factors clau per a l’èxit d’una política de disseny són 
els enfocaments de baix a dalt, basats en la demanda i 
multidisciplinars.  
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 Objectius qualitatius: posar totes les bases perquè la regió de Flandes 
esdevingui un centre de referència per la seva excel·lència en el disseny i 
el desenvolupament de producte.  

 

Objectius quantitatius Aprovar el concepte bàsic del Centre 
d’Excel·lència i crear un comitè especial (“taskforce”) el maig del 2004 
per tal de posar-ho en marxa i iniciar les activitats a finals del 2004 

 Mesures de la política de promoció del disseny: respon a les 
següent preguntes: Com promoure el disseny des d’una política pública?  

• Fent inventari d’activitats i projectes  
• Estimular la cooperació  
• Informar i comunicar 
• Subvencionar projectes 
• Donar suport i acompanyament 

 

Projectes concrets 
• Programa d’impuls del Disseny Management a les empreses 
• Realització dels tallers “Design Makes the Difference” amb 

empreses seleccionades 

 

Activitats 
• Afavorir la creació de coneixement i la investigació científica 

que siguin rellevants empresarialment i econòmica per al 
desenvolupament de productes i el disseny. 

• Difondre aquest coneixement entre un grup ampli de PiMEs, 
estudiants, acadèmics i dissenyadors professionals.  

• Donar suport al talent creatiu  
• Posar èmfasi en els enfocaments comprensius i 

multidisciplinars a la innovació de producte i el disseny  
• Organitzar activitats de promoció : exposicions, fires, premis... 
• Exercint l’activitat de consultori  
• Donar informació als consumidors 

 

Agents seleccionats i competències: La unitat Design Flanders, el 
Departament de serveis a les empreses de VIZO. Proposta de crear una 
Taskforce, un Consell Superior de Disseny. Design Flanders és l’entitat 
responsable de la política de promoció del disseny 

 

 

Rol específic reservat per al Centre de Disseny: Ha estat clau la 
fundació de Design Flanders, creat com unitat dins l’Institut de la Petita i 
Mitjana Empresa (VIZO). 

Val a dir que el país té història dins el món del disseny i que va tenir un 
Design Council / Centre de Disseny des del 1964 fins al 1986. Era un 
centre d’àmbit supranacional doncs servia per a tot Bèlgica i Luxemburg. 
Concedien el premi Signe d’Or a disseny importants a l’àmbit nacional i 
internacional en la línia del premi italià del Compasso d’Oro. Quan va ser 
tancat va començar el procés de federalització de l’Estat Belga per la 
qual cosa el Centre va perdre sentit i actualitat.  

El 1997 VIZO va assumir les primeres polítiques de promoció del disseny 
entre les empreses que quedaren consolidades arran de la creació de 
Design Flanders. 

 

Observacions generals: Apart d’haver desenvolupat un estudi sobre 
l’impacte econòmic del disseny (2001) i haver definit 23 indicadors per 
mesurar l’ús del disseny al país dins les empreses, la política de 
promoció se centra molt clarament en la implementació del disseny dins 
les empreses a través del Design Management. 
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Europa Mediterrània:  9) Espanya: resum de la política exposada pel DDI a les 
jornades organitzades per l’ADP el 2005.  

 

9) Espanya 

Programa polític pel disseny del 
Govern socialista. Secretaria 
General d’indústria. 

Agent: DDI Sociedad estatal para el 
diseño industrial y la innovación 

Presentat a Barcelona el 2005 en les 
seves línies generals 

 

 

Pressupost 

Els dels programes d’impuls i 
finançament de la I+D+i 

Increment dels pressupostos 
generals de l’Estat dedicats a 
promoure la recerca 

Sense especificar els pressupostos 
reservats específicament a l’impuls 
del disseny més enllà del 
corresponent al funcionament del 
DDI mateix 

 

Característiques generals i gestió del pla: emissors: Si bé no es 
tracta ni molt menys d’una política governamental en el sentit dels plans 
dels altres països comentats, s’ha incorporat Espanya com a referència 
de les diverses activitats que s’estan duent a terme per a la promoció i 
utilització del disseny a tot l’Estat. 

Suposa una política de promoció del disseny a desenvolupar pel centre 
de disseny estatal, el DDI. Es tracta d’un pla d’actuació cara a la 
implantació del disseny a les empreses amb especial atenció a les PiMEs 

El disseny hi és entès com un component dins la cadena de valor i un 
factor per a incrementar el valor afegit. Es tracta d’una funció dins la 
dinàmica empresarial.  

 

Visió: Escenari definit 
• Disseny: eina clau per la economia del coneixement  
• Espanya: gran potencial del disseny, pot modificar la percepció 

de la marca-país 
• Alt component de Disseny: pot reposicionar el sector productiu 

espanyol en el context internacional 
• Indústries creatives, el disseny en particular = tenen major 

índex de creixement esperat. 
 

Objectius qualitatius:  
• Increment de la inversió en disseny de les empreses, 

especialment les PiMEs 
• Sistema disseny espanyol 
• Professió 
• Internacionalització  

 

Objectius quantitatius: sense concretar 

  

Mesures per a la implementació de la política nacional del 
disseny: En preparación, una serie de medidas para mejorar e 
intensificar el uso del diseño en las empresas (2005) 

Eixos d’actuació DDI:  

• Coneixement: desenvolupament d’un pensament avançat en 
disseny i difusió del mateix. 

• Gestió: Facilitar la introducció del Design Management com a 
eina estratègica de gestió per una major productivitat i una 
major competitivitat  

• Difusió: Increment de la rendibilitat de les inversions en 
disseny: promoció a España i a l'exterior dels resultats 

• Servei: alinear el concepte de disseny empleat per la 
administració pública 

 

Projectes concrets 

• Fer un estudi sobre l’impacte econòmic del disseny a Espanya 
(publicat el 2006) 

• Premis a tesis doctorals 

• Creació d’una xarxa de consultors en Gestió del disseny 
(endegada el Setembre 2006)    

• Certificació 9001/1400 per a les empreses de serveis de disseny 
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• Jornades sobre disseny espanyol a Tokyo.                            
Exposició: paper del disseny a la gestió de la marca 

• Fomentar un millor ús del disseny per part de les 
administracions 

 

Activitats: 

Col·labora amb el BCD en l’organització del Premi Nacional de Disseny 
Concessió dels Premis a l’excel·lència empresarial. 

 

Agents seleccionats i competències: Exclusivament el DDI que 
treballa amb altres agències i entitats governamentals (amb l’ICEX i el 
seu projecte de Marca Espanya; amb el CDTI per recerca). 

El DDI presideix la Federació d’entitats que es dediquen a la promoció 
del disseny a diverses Comunitats Autònomes. 

 

 

Rol específic reservat per al Centre de Disseny: Més Design Council 
que Centre de Disseny, el DDI constitueix la unitat especialitzada per a 
temes de disseny del Govern. 
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2.3  Conseqüències derivades de les 
polítiques públiques de disseny. 

 

 

 

 

 

 

 

 
>> conseqüències generals  Diverses han estat les conseqüències remarcables derivades de la 
 posada en pràctica de les polítiques públiques de disseny. Potser 
 entre les més remarcables està la varietat d’entitats i organismes 

que s’han creat, o bé per impulsar aquestes polítiques i gestionar‐
les directament, o bé per respondre a la necessitat de dotar un 
determinat país o regió de les infrastructures necessàries per donar 
més visibilitat al fenomen disseny. Traduint‐ho als termes d’aquest 
estudi, es pot perfectament afirmar que han donat un fort impuls 
al subsistema cultura.  

  Aquestes conseqüències, o, també, línies de treball, es poden 
resumir en les següents:  

  a) Reformulació de la figura i funció dels Centres de Disseny els 
quals es diversifiquen en dues fórmules, la del Design Council, o 
Consell de disseny, un oficina de promoció del disseny, i la del 
Centre de Disseny, aquest sí ben identificat amb un edifici de 
referència amb activitats encaminades a la visualització constant 
del disseny. Com es veurà, una de les conseqüències de les 
polítiques és l’augment significatiu dels Centres i Councils de 
disseny arreu del món. 

  b) Atès que una de les línies de treball clau de moltes polítiques de 
disseny ha estat la incorporació del disseny professional i les 
activitats de disseny al sistema d’innovació, una segona 
conseqüència important a molts països ha estat la posada en marxa 
d’una sèrie d’entitats i organismes completament nous l’objecte 
dels quals és impulsar directament la innovació i la recerca. En 
aquest cas, les fórmules són diverses tot i que han estat les 
adoptades pels països escandinaus les que han merescut una 
atenció més acurada per part de la bibliografia.43   

  c) En alguns països, entre les mesures adoptades ha estat la de 
crear una mena de Consell d’experts la funció de la qual és 

                                          
43 Vg concretament HEIKKINEN, Hanna: Innovation network of Art and 
Design Universities in Nordic and Baltic Countries. Helsinki: Designium, 
2004. El Design Council fa temps que disposa d’un grup de treball sobre 
la recerca acadèmica i cara a les empreses present a la seva pàgina web. 
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assessorar sobre, i avaluar el resultats de, les mesures adoptades 
dins la política de disseny. N’hi ha diversos exemples amb noms i 
caràcter diferents tot i que totes elles mantenen aquesta idea de 
Consell assessor. Atès que a Catalunya un Consell Superior de 
Disseny es va crear tan aviat com el 1985 però també que ha estat 
proposat recentment per l’ADP com una mesura necessària a 
Espanya, val la pena revisar les diverses fórmules assajades.44  

  d) Una altra de les conseqüències importants d’aquestes polítiques 
és el fet que el Design Management esdevingui una qüestió que 
cada vegada adquireix més importància a molts països, 
especialment en les polítiques de promoció del disseny cara a les 
empreses i a les polítiques d’educació, on a diversos països 
s’instaura un curs de màster en Design Management en el que hi 
participen facultats d’econòmiques, d’enginyeria i de disseny o 
arts visuals. Es pot concloure doncs que, sigui com a disciplina, 
sigui com a perfil professional d’una ocupació cada cop més ben 
definida, el Design Management va prenent força a molts països.  
En alguns casos (Flandes) constitueix el motiu fonamental de 
promoció més que no pas el disseny. 

  e) Finalment, un element a destacar és la qüestió de la pervivència 
o necessitat de superar el modus del star system en el sector del 
disseny. És una idea prou estesa al món del disseny, i també molt a 
Barcelona –com ha demostrat l’enquesta—que el discurs del star 
system o, el que és el mateix, el fenomen del disseny d’autor, està 
totalment superat i és més aviat contraproduent que pràctic si es 
vol aconseguir que el disseny entri a formar part dels talents i la 
cultura empresarial. En canvi, dues de les polítiques més recents, el 
darrer pla quinquennal de Corea (3rd Five Years Plan 2003‐2007) i 
la política DesignSingapore del 2003, consideren que el factor clau 
per internacionalitzar la cultura pròpia del disseny depèn del fet 
de tenir dissenyadors estrella i mediàtics –cas de Corea—i, per 
tant, tots els esforços s’orienten a formar figures estel∙lars del 
disseny, o bé, com en el cas de Singapur, que alguns dissenys 
concrets esdevinguin icones i puguin funcionar com a tals és un 
factor determinant de la visibilitat del disseny cara al gran públic i 
les empreses i facilita molt les tasques de promoció. Per això a 
Singapur han endegat un programa anomenat Iconic Design 
Initiative Programa.  

  f) Elements i característiques de la marca país. Pràcticament totes 
les polítiques han considerat el fenomen de la marca país i la 
necessitat de fer branding com a mesura per a la 
internacionalització tant dels productes com dels serveis de 
disseny. Potser el fet a destacar és que la marca país s’adopta 
segons l’àmbit d’acció de l’administració emissora de la política i 
per tant val tant per als Estats‐Nació com per a les regions o les 

                                          
44 Vg. ADP: Para una nueva política de diseño en España. Barcelona, 
2005.  
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entitats locals. Val a dir que, en alguns casos, són les ciutats més 
que no pas les regions o les nacions les que disposen d’una marca 
potent derivada dels molts esforços desenvolupats en els darrers 
anys pel marketing de ciutats. 

  Val la pena considerar amb una mica més de detall aquestes 
conseqüències aportant les dades pertinents, concretament, 
l’augment de Centres de Disseny i l’impuls rebut arran de les 
polítiques, les maneres d’incorporar el disseny al sistema 
d’innovació, la creació de consells assessors representants del 
sistema disseny i el rol reservat per al sector públic.  

 
 
 
 
a) Increment del cens de  Una conseqüència important de moltes d’aquestes polítiques 
centres de disseny  nacionals ha estat la consolidació del model de gestió que suposen 

els Centres de Disseny i dels Design Councils com a mecanisme 
per posar en pràctica les polítiques de promoció i impuls del 
disseny i, d’alguna manera, per  canalitzar la intervenció estatal en 
la dinàmica empresarial i l’activitat econòmica, això darrer tal com 
ho havia estat sempre. De fet, històricament, la presència d’un 
Centre de Design o Design Council constitueix l’indici més clar del 
fet que el Govern d’un país ha descobert el disseny i ha decidit 
utilitzar el disseny per acabar promovent‐lo com a factor estratègic 
per a les economies locals. Així ho venen destacant diversos autors 
i estudiosos del disseny.45  Ara bé, no tots els Centres de Disseny 
han nascut a l’empara de les administracions públiques; hi ha 
casos —és el cas d’alguns importants Centres alemanys però també 
del de Barcelona sense anar més lluny— que van néixer gràcies a la 
iniciativa privada, cosa que els ha obligat a definir constantment 
quines són les seves funcions i finalitats.46 

  Val a dir que el model dels Design Councils és prou antic si se’l 
considera en la perspectiva històrica i que ha passat per diverses 

                                          
45 Vg. per exemple Jonathan M. Woodham: Twentieth-Century Design. 
Oxford, 1997: 171-175. La tesi recull la interpretació feta en el seu 
moment per Gui Bonsiepe a El diseño en la periferia, Barcelona 1985 i 
reprès per Guy Julier en els seus articles sobre el disseny en els països 
en fase de transició, com Espanya, és a dir, Catalunya, i Hongria (2 EAD 
Conference, Estocolm, 1997). Ha estat la manera de narrar la història del 
disseny, el seu procés de professionalització i institucionalització a cada 
país. Tanmateix, el model dels Centres de disseny va més enllà i no 
només indica els esforços fets per instaurar la pràctica del disseny en un 
país; implica també un determinat model d’actuació on els Governs hi 
estan directament vinculats.  

46 Pel que fa a la història i vicissituds del BCD, Màrius Carol va escriure 
un llibre amb tota aquesta història quan el BCD complia 25 anys. Una 
anàlisi detallada de les relacions del BCD amb l’Administració i el sistema 
de finançament rebut està a Julier & Hoffman 1997: Leeds Met > 
http://www.lmu.ac.uk/as/artdesresearch/ > Design Observatory > 
Design Institutions & the Transition to Democracy 
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fases segons el pensament polític del moment, o les tendències 
econòmiques dominants. Molts Centres de Disseny que havien 
nascut finançats pel Govern —Ministeris d’Economia, d’Indústria i 
àdhuc pels d’Afers Estrangers— van veure com els retallaven 
radicalment el pressupost o fins i tot els tancaven quan, en el cas 
de Governs Laboristes, el Govern pensava que no era la seva 
funció intervenir en la vida econòmica i molt menys finançar 
activitats encaminades al profit particular ‐‐això va succeir a 
Dinamarca a finals dels anys 1990s quan un canvi de Govern va 
interrompre la implementació de la primera política nacional de 
disseny—; d’altres vegades, un Govern d’inspiració molt liberal, o 
Neo‐cons, reduïa radicalment el finançament públic a totes les 
activitats, el disseny entre elles, abocant‐les a una dinàmica 
d’autofinançament si volien sobreviure. Potser el cas més 
emblemàtic en aquests darrer cas és el viscut pel British Design 
Council durant els Governs conservadors o Tories quan, en època 
de John Major, va haver de reduir la seva plantilla un 90% i tancar 
el Centre de Disseny situat a Haymarket en ple centre de Londres. 
Això passava el 1994 quan el Council va despendre’s del seu arxiu 
històric i va fer‐ne donació a un departament de recerca 
universitari. En el cas de Dinamarca abans mencionat, la decisió va 
fer reaccionar la comunitat del disseny i es feu un estudi en 
profunditat de l’eficàcia econòmica del bon ús del disseny 
demostrant la necessitat de promoure’l i impulsar‐lo com una 
qüestió d’Estat.  

  Mitjan la dècada dels 1990s, hi havia molts centres de disseny 
arreu del món, especialment a Europa. El 2003 se’n van 
comptabilitzar 34 entre centres nacionals i regionals. N’havien 
desaparegut alguns —cas del Centre de disseny belga (1964‐1986) 
o el de Nova Zelanda (1966‐1988)— i n’havien aparegut de nous —
com és el cas dels de diverses Comunitats Autònomes espanyoles, i 
d’Espanya mateix doncs el DDI, la Societat Estatal para la 
Promoción del Diseño y la Innovación, no es va constituir fins al 
1991 com una delegació de l’IMPI, l’Institut de la Mediana y 
Pequeña Industria de la Secretaria General d’Indústria— . El 2003, 
un estudi sobre la situació dels centres de disseny a Europa va 
aportat unes conclusions totalment decebedores:47 dels 9 centres 
estudiats (25% del total), tots d’àmbit estatal‐nacional, només 3 
duien a terme iniciatives en clau internacional. Tots exercien un 
doble rol: servien de centre de referència per ajudar i animar les 
empreses locals a fer un major  ús del disseny i feien promoció del 
disseny cara al gran públic. Les activitats més comuns eren 
l’organització d’exposicions i de seminaris, alguns tenien un servei 

                                          
47 Vg. THOMPSON, Michael (UK) Principal of Design Connect. Keynote 
Speech, World Design Forum, Seongnam (Korea) 2002. Citat segons 
HYTÖNEN, Jaana & HEIKKINEN, Hanna: “Design Policy and Promotion 
Programmes in Selected Countries and Regions”.  Designium World 
Design Series. Helsinki, October 2003. p. 16 
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de publicacions, convocaven premis nacionals o internacionals i 
oferien un servei de selecció de bons dissenys. Molt pocs feien 
recerca, o pensaven que el seu paper podia ser el de produir 
coneixement. Menys encara creien que la seva funció fos canviar la 
percepció que el Govern té del disseny. Cap d’ells tenia la capacitat 
d’accedir a finançament brindat per la UE.48  

  La conclusió era taxativa: “els centres no creixen i estan concentrats 
a sobreviure.” 

  En el context de les polítiques nacionals endegades amb el canvi de 
segle, no deixa de ser significatiu que moltes d’elles hagin 
recuperat el model i les funcions dels Centres de Disseny com a 
acció primordial per implementar la vessant dedicada a promoció 
que preveuen. No totes ho fan així, però moltes de les analitzades, 
tinguessin o no una entitat ja organitzada, fan servir aquest model i 
el desenvolupen. Les grans diferències sorgeixen en relació al rol 
que cada política reserva per als Centres de Disseny, com els dota i 
els financia, i les activitats que els encarrega que gestionin. Per 
influència d’aquestes polítiques, doncs, la naturalesa dels Centres 
de Disseny ha quedat una mica modificada en relació al passat 
immediat. Recollint les paraules del BCD, ara, els Centres de 
Disseny: “o bé són l’instrument per a implementar una política de 
disseny definida conjuntament amb l’Administració (governs regionals o 
nacionals) o bé, si no hi ha una política definida, els mateixos centres 
implementen plans d’acció a mig o llarg termini, normalment amb 
recursos limitats.” (Roig 2006). 

  En termes generals, però, els centres de disseny, especialment si no 
han vist el seu rol redefinit dins una política general, han anat 
decantant‐se majoritàriament vers la funció exclusiva de promoció 
i per això no és gens estrany que s’estiguin organitzant xarxes 
internacionals de centres, que es reuneixin amb certa freqüència 
per comparar i analitzar les seves pràctiques, o que publiquin 
butlletins sobre les seves activitats principals. De fet, en els darrers 
anys abunden els congressos i seminaris sobre promoció del 
disseny (IWDS International Workshop on Design Support, Wales, 
2004... APCI, París, 2005, 2006, 2007)  

  Pel que fa a les tasques de promoció, alguns dels Centres que 
treballen sense un marc polític definit per l’Administració han fet  
decantar la seva política de promoció del disseny cara a les 

                                          
48 Això ha canviat una mica des d’aleshores. El projecte Design European 
Forum, coordinat per VIZO Flandes, pel fet d’haver estat finançat pel 
programa europeu Cultura 2000 suposa un canvi de tendència. Hi ha 
exemples d’altres xarxes d’entitats de disseny, com el coordinat pel 
Design Council junt amb el BEDA amb una recerca sobre disseny i 
prospectiva que va ser presentat al 5è Congrés de l’EAD celebrat a 
Barcelona el 2003. El BCD està treballant també en projectes de recerca 
en xarxa a l’àmbit de la gestió en disseny (Design Management Europe 
DME) dins del programa europeu PRO-INNO Europe de la Comissió 
Europea. “El seu objectiu és mostrar i promoure, entre empreses i 
institucions, els beneficis comercials d’una bona gestió de disseny.” 
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empreses i s’han concentrat en la promoció de la gestió en disseny 
en una línia habitualment molt depenent del Design Management 
Institute de Boston, probablement l’entitat més activa i dinàmica 
en la difusió del Design Management i les seves eines. Aquesta és 
una tendència clarament observable a Espanya i a Barcelona, 
també entre els Centres de disseny de nova creació, però no 
sempre és  compartida per tots els països implicats doncs, en 
aquests casos, la gestió en disseny forma part i es considera un 
contingut de les competències pròpies dels dissenyadors 
actualitzats i preparats per al disseny estratègic.  

  Amb la intenció de clarificar el panorama internacional dels 
centres de disseny, s’ofereix tot seguit un cens amb tots aquells que 
s’han localitzat en l’anàlisi de les polítiques públiques de disseny i 
que inclou tant els que estan en activitat com aquells que han anat 
desapareixent al llarg de la història des de la segona postguerra. 
Atès que ha estat el centre britànic el que ha servit de model per a 
la fundació i de guia en l’organització de molts altres, però que, a 
més a més, és el més antic de tots, és lògic començar per ell.  

 

British Design Council (1944) Va ser fundat per la Junta de Comerç estatal (Board of Trade) el 
1944 amb un altre nom, el Council of Industrial Design (COID).  

  Havia de ser un òrgan de propaganda de la política industrial del 
Board. 49 Aquest el finançava totalment amb un pressupost que es 
revisava cada any. Des del 1949, el COID editava la revista Design 
òrgan de difusió del seu ideari i una de les publicacions més 
influents a l’època entre la comunitat internacional dels 
dissenyadors. També va organitzar algunes exposicions que van 
ser determinats per al desenvolupament del disseny anglès i la 
manera d’entendre’l a aquell país. La primera va ser  Britain Can 
Make It, (1946) una exposició molt optimista organitzada pensant 
en la reconstrucció econòmica del país just després de la guerra; 
l’altre,  Festival of Britain (1951), revisava els plantejaments 
anteriors mostrant models de bon disseny per a una Gran Bretanya 
que es volia moderna, avançada i democràtica.  

  D’acord amb el moment, l’objectiu principal del COID era 
promocionar entre empresaris i públic general els principis del Bon 
Disseny, és a dir, d’aquell disseny característic del Moviment 
Modern que podia competir internacionalment en el mercat del 
disseny existent i compartit per tots els països avançats. Sigui a 
través de les revistes com de les exposicions, dels premis que 

                                          
49 Les dades han estat extretes de Woodham, Jonathan M. (2001): 
“Culture, Politics & Humanities: Designing Design History For The 21st 
Century.” ICSID Conference ‘Exploring Emerging Design Paradigms’, 
Oullim, Seoul, South Korea, October 2001. Publicat on-line pel CDR 
University of Brighton. Són els resultats d’una recerca feta a partir de 
l’arxiu històric del Design Council dipositat en aquesta universitat. 

 



  >> disseny_cat:     I part. Diagnosi 

 

                                          122 
 

 

concedia o de la selecció d’objectes que exposava al Centre de 
Disseny obert el 1956 a Haymarket, al centre de Londres, tota la 
seva activitat estava inspirada pel que aleshores es considerava 
bon disseny.  

  El COID definia les seves activitats en aquests termes. Si val la 
pena recollir‐los és perquè, des d’aleshores, han estat comuns i 
compartits per molts altres Design Councils arreu del món. Són: 
“Promoure el disseny a la indústria, difondre informació i aconsellar 
sobre disseny entre els empresaris, el sector públic i d’altres entitats: 
organitzar exposicions sobre disseny i assessorar sobre educació i 
formació; i educar al gran públic en relació a la importància del bon 
disseny.” (Woodham 1997: 171)  

  Durant els anys seixanta, a mesura que el referent del Moviment 
Modern entrava en crisi i irrompia el Pop, especialment a 
Anglaterra, el COID va anar decantant‐se cap a les qüestions 
d’enginyeria i desenvolupament de producte. Era l’època del gran 
debat sobre els mètodes el disseny i l’inici d’allò que, a Anglaterra, 
s’anomenà ciència del disseny. El 1972 el COID va ser rebatejat i 
passà a anomenar‐se tal com se’l coneix ara, el Bristish Design 
Council.  

  Ja amb aquesta denominació, el Design Council va ser sempre molt 
actiu ajudant d’altres centres sorgits a imatge seva a la resta del 
món, des de Bèlgica i els Països Escandinaus fins a Austràlia i 
altres països de la Commonwealth, però, a més a més, va 
desenvolupar una important tasca orientant el debat sobre disseny 
i proposant nous enfocaments. Així per exemple, d’acord amb 
l’esperit del temps, el 1975, el director d’aleshores, Sir Paul Reilly, 
al treball  The Expanding Role of DCs presentat a l’ICSID cridava 
l’atenció sobre el tipus de progrés que el disseny industrial podia 
impulsar si desplaçava el punt de mira des de l’objecte cap a 
l’estudi de la societat perquè podia servir de vitrina o laboratori 
social. 

  Mitjan els anys vuitanta, el Design Council llençava una nova 
campanya, “Design for Profit,” que es resolgué en una sèrie 
d’activitats, ajuts a les empreses, activitats de promoció i moltes 
publicacions. Va ser en els anys 1990s quan el debat sobre el sentit i 
la missió del British Design Council arribà al punt àlgid resolent‐se 
en una revisió en profunditat de la seva estructura, funcionament i 
dinàmica. Ja s’ha esmentat la reducció de plantilla i el 
desmantellament del Centre de Disseny a Londres, però també van 
ser reduïdes dràsticament les delegacions regionals.  

  Després, el 2001, el Design Council llançava noves propostes. El 
nou director defensava un canvi d’actitud: “ja no s’ha de parlar de 
disseny, sinó ensenyar als empresaris com servir‐se d’ell.” El 
mateix any iniciava aquell servei consultori que s’anomenà  Design 
for Business Programme (2001‐2004). També proposava una operació 
de Rebranding, Renewing our Identity (Woodham 2001: 5). 
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  Amb la política posada en marxa pel Govern l’any següent, la 
British Design Initiative, es pot dir que el Design Council n’ha sortit 
reforçat. Està desenvolupant programes d’assessorament per 
connectar el sector disseny amb les indústries i les universitats per 
consolidar els processos de transferència de tecnologia i 
coneixement (Meeting of Minds, un programa d’assessorament a 
empreses i universitats), desenvolupa recerca i segueix fent les 
funcions d’observatori elaborant informes sobre la situació 
econòmica del sector, a més a més de gestionar els programes de 
promoció del disseny cara a empreses amb accions diferenciades 
segons el tipus i nivell de participació.50  

Expansió dels Design Councils  Tant al primer com al segon món, és a dir a l’Europa Occidental i a 
la del Bloc Comunista, a les dècades dels cinquanta i dels seixanta 
van anar apareixent diversos Design Councils, la majoria fundats 
pels Governs estatals, d’altres creats per les administracions 
regionals o fins i tot locals. Alguns, molt pocs, aparegueren per 
iniciativa privada –potser el més antic de tots els centres privats 
que encara existeixen és el del Land alemany de Baden 
Wüttermberg situat a Essen i que va ser fundat el 1954; França 
també s’avançà en el temps fundant un institut amb les mateixes 
finalitats el 1951: havia d’impulsar la cultura de l’”esthétique 
industrielle” com s’anomenava llavors el disseny a França. Però 
potser va ser el Japó el país que més s’avançà en l’aplicació del 
model assajant diverses fórmules, des de les unitats 
governamentals dedicades a la promoció del disseny, fins a la 
constitució de centres i llocs per a l’exposició del bon disseny 
(1957‐1960 els primers organismes de referència).  

  Està clar que molt aviat la fórmula dels Centres de Disseny semblà 
la més adient per canalitzar les tasques de promoció del disseny, 
per donar directrius i ajudar a empreses i dissenyadors i, 
finalment, per fer visible el disseny entre el gran públic. Hi ha 
excepcions, evidentment, potser la més emblemàtica és Itàlia on 
encara ara no s’ha adoptat enlloc la fórmula i no hi ha cap Centre 
de Disseny operatiu. Pel que fa a la resta de països, la història és la 
següent. 

                                          
50 Segons explica George Cox a les seves recomanacions, les actuacions 
propostes per nivells amb empreses i unitats del sector públic són (Cox 
Review 2005): 

1) Introductori: organitzar seminaris i tallers sobre creativitat a les 
empreses per a PiMES, consultores i dissenyadors 

2) Accelerador de negoci: intervencions pensades a mida en àrees clau 
per a la regió amb una guia experta (“expert monitoring”) que ajudi a 
posar en pràctica els canvis necessaris 

3) Immersió en el disseny i instauració d’un Servei per a la Innovació a 
través del disseny: seleccionar empreses locals per desenvolupar 
conjuntament i implementar un programa de transformació basat en 
l’aprofitament del disseny.  
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  Polònia fou la primera a instaurar un Centre de Disseny, una 
oficina estatal des de la que supervisar la producció industrial, el 
BNEP  Buiro Nadzoru Estetiky Producji (Office for the Supervision 
of Aesthetic Production) actiu des del 1947.  

  El 1951 s’aprovava legalment la creació del Rat für Formgebung, 
una iniciativa del Parlament Federal alemany, el qual s’havia 
d’inaugurar el 1953 a Frankfurt. És el German Design Council, 
d’abast nacional. Depèn del Ministeri d’Economia però també es 
finança amb donacions de privats, des d’empreses fins a 
dissenyadors, investigadors i centres de formació. Segueix estant 
en actiu. Ha estat el principal centre de promoció del Disseny a 
Alemanya i el que n’ha garantit la continuïtat al llarg de tots 
aquests anys. Quan la unificació del país, va passar per certes 
dificultats emperò. Disposa d’un petit Museu del Disseny a la 
mateixa ciutat amb una col∙lecció de productes internacionals no 
molt gran, i grans sales d’exposició.51   

  El mateix any naixia a París l’Institut Français de l’Esthétique 
Industrielle fundat per Jacques Vienot, principal defensor del 
disseny industrial a França, amb l’ajut d’un grup d’empresaris. Des 
de bon començament es dedicà a fer i difondre la selecció de 
productes ben dissenyats sota l’etiqueta “Beauté France” (1953‐
1965) reconeguts de seguida pel Govern francès. El 1965 canviaren 
la denominació per la de “Beauté Industrie” i el 1972 esdevenia 
“Formes et Industrie” per quedar definitivament consolidat el 1984 
com els premis Janus en diverses categories, entre les quals la dels 
joves dissenyadors. Aquest mateix any l’Institut passava a 
denominar‐se Institut Français du Design i des d’aleshores opera a 
Paris com un centre d’informació amb serveis d’auditoria i 
consultori adreçat a empreses, joves estudiants i acadèmics.  

  Hongria va ser el país següent instaurant el 1954 l’Hungarian 
Council of Industrial Arts amb l’esperit d’orientar la producció 
industrial. Era un organisme fortament depenent del Govern que 
es mantindria en actiu fins que el 1975 esdevindria l’Hungarian 
Council for Industrial Design & Ergonomics molt d’acord amb la 
tendència cientifista de l’època. Hongria obriria un Design Center 
vinculat a la Cambra de Comerç el 1977. Després del 1989 amb el 
canvi polític esdevingut, els organismes oficials van anant perdent 
la seva funció i prestigi i van emprendre un procés de privatització 
vist amb molt bons ulls per la població i els seus directors atès que 
això els permetia distanciar‐se de l’intervencionisme estatal 
característic del sistema polític anterior. Des del 2002 s’ha refundat 
com l’Hungarian Design Council i actua com un consell consultiu 
que convoca premis de disseny i organitza una Design Week cada 

                                          
51 En relació al rol del centre en el context de les polítiques públiques de 
promoció del disseny actuals, vg. Designium 2003: 12-13. Quant al 
museu, val la pena posar de relleu que actualment no hi ha exposat cap 
exemple de disseny català o espanyol, ni tan sols els clàssics. 
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any. Com que ha de competir amb Centres de Disseny totalment 
privats (com el Rubick Innovation Center creat el 1977, o el VAM 
Design Center), el HDC es dedica a difondre una cultura nacional 
del disseny d’acord amb les necessitats de l’economia, l’entorn, la 
innovació i les polítiques educatives. Per la seva banda , el Design 
Centre ha esdevingut una societat privada que ofereix serveis de 
consultori. 

  Japó s’adonà de seguida després de la guerra de la importància del 
disseny per competir en el mercat occidental i posà en marxa molt 
aviat una sèrie de mesures per desenvolupar‐lo al país, primer, 
formant professionals donant‐los ajuts per estudiar a l’estranger, 
després, organitzant seminaris d’alt nivell al país. Tan aviat com el 
1957 el Ministeri de Comerç i Indústria creava un Design 
Promotion Council i el 1960 obria les portes a Tokio la Japan 
Design House, un lloc d’exposició de productes internacionals ben 
dissenyats. El mateix any s’inaugurava a Osaka un Design Center 
que va ser fundat per promocionar el disseny a la regió oriental. El 
2003 va inaugurar noves dependències en un edifici que inclou una 
incubadora d’empreses de disseny. Les institucions vinculades al 
disseny han anat augmentant amb els anys de manera que, el 1969, 
es fundava JIDPO, la Japan Industrial Design Promotion 
Organisation a instàncies del Design Council del Ministeri. Des 
d’aleshores s’ha encarregat de totes les tasques de promoció dins i 
fora del país, entre les quals està la concessió anual de la distinció 
G‐Mark als bons disseny. El 1981 a Osaka es creava la Japan 
Design Foundation la missió més important de la qual està en la 
internacionalització del disseny japonès vetllant perquè estigui a la 
primera línia del panorama internacional. Entre les seves activitats 
més destacades està la de treballar amb consciència de gran regió i 
posar en marxa la xarxa Àsia Pacífic. Recentment ha muntat un 
International Design Management Study Group. Finalment, el 1992 
es fundava a Nagoya un nou centre de Design, l’International 
Design Center Nagoya, dedicat a la promoció del disseny, la 
recerca i la formació continuada per empreses i dissenyadors. 

  El Design Council britànic inspirà molt directament la decisió 
australiana d’inaugurar el 1958 l’Industrial Design Council of 
Australia (IDCA) que ha estat en actiu amb finançament públic fins 
el 1991. A partir d’aquesta data se l’ha privatitzat com tantes altres 
agències del Govern però algunes de les seves iniciatives s’han 
mantingut traspassades a entitats privades, com és el cas dels 
Australian Design Awards que encara es concedeixen. Pel que fa 
als Centres de Disseny, el 1964 se n’obria un a Melbourne, el 1965, 
un a Sydney i, el 1969, un tercer a Adelaide. Molts d’ells encara 
estan en actiu.  

  La URSS era en els anys seixanta un país actiu en el debat sobre 
disseny encara que des de posicions una mica diferents quant al 
sentit i la missió del disseny. El 1962 fundava el VNIITE, l’Institut 
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de Recerca Científica per l’Estètica Tècnica. Era una agència que 
marcava les directrius en disseny per a tota la Unió.  

  Els països escandinaus també van disposar d’entitats dedicades a 
la promoció del disseny finançades públicament des de ben aviat. 
El Design Council noruec data del 1963 mentre que un primer 
Council  danès va existir fins al 1975. Seria fundat de nou el 1978 i 
el 1987 obriria un nou Design Center. Quant a Suècia, el Govern va 
decidir‐se a impulsar activament el disseny industrial mitjan els 
anys setanta quan el disseny suec va començar a perdre posicions 
en el mercat internacional. Va utilitzar l’associació de dissenyadors 
industrials (SSID) però, a partir del 1989, les tasques de promoció 
van passar a la Swedish Industrial Design Foundation (SVID) que 
també tenia un Centre de Disseny i diverses oficines a comarques. 

   

  Val la pena mencionar l’experiència belga. El 1962 s’aprovava a 
Brussel∙les la creació d’un Centre de disseny que havia de donar 
servei a tot el Benelux. S’inaugurava el 1964 com a Belgium and 
Luxembourg Design Center i concedia anualment els premis Signe 
d’Or. Va estar actiu des del 1964 fins al 1986.  

  Pel que fa a antecedents històrics, el darrer exemple a tenir en 
compte és Canadà. El 1961 s’aprovava per llei la fundació d’un 
Consell de Disseny i s’obrien sengles Centres de Disseny, un a 
Toronto el 1963, i un a Montreal el 1967. No van durar massa 
temps. Van ser poc eficaços i es van tancar mitjan la dècada 
següent. Tanmateix, les tasques de promoció no s’abandonaren i el 
Govern canadenc, al menys el 1984, tenia un pla de subvencions 
perquè les empreses fessin disseny. La manca dels Centres de 
disseny es feu sentir i una grup de professionals aconseguiren que, 
el 1988, es tornés a obrir un Centre de Disseny a Toronto, instal∙lat 
ara a l’antic edifici de la Borsa. A la dècada dels 90s també va 
tornar a obrir el de Montreal essent des d’aleshores un centre molt 
dinàmic. Convoca anualment premis de disseny. 

 

 

 

 

   

  De retorn a Àsia, el Govern de la Índia fundava a la ciutat 
d’Ahmedabad el National Institute of Design NID el 1961, un 
centre de promoció i de formació a la vegada; Filipines inaugurava 
el 1973 un Product Development and Design Center, agència 
estatal depenent del Departament d’Indústria i Comerç, que 
segueix activa i participa gestionant els programes del Govern per 
a l’impuls del disseny; el 1979 era el Ministeri d’Economia de 
Taiwan el que va crear un centre per a la promoció del disseny; i el 

Cartell promocional del primer 
Design Centre existent a Bèlgica 
(1964-1986). 

Institut 
Design 
Montreal, 
1998 

Centre de disseny de Toronto, 1994 
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1984, la Junta de Desenvolupament Comercial de Singapur 
incorporava el disseny entre les activitats que promovia. Finalment 
Malàisia ha fundat un Design Council el 1994 mentre que 
Tailàndia i Taiwan han inaugurat sengles centres de disseny el 
2004.52 

  Malgrat que la història ha estat llarga, no s’han relacionat tots els 
centres de disseny actualment actius al món. Països com Alemanya 
tenen pràcticament un Centre de Disseny a cada Land: se n’han 
comptabilitzat dotze fundats en dates molts variables, des del 1963 
el IDZ de Berlín, o el 1964 del Design Zentrum NRW Essen fins als 
més recents, com els de l’Alemanya de l’Est. A França també han 
proliferat tot i que segueixen sent pocs els actius, normalment 
nascuts per iniciativa privada. De fet algunes iniciatives estatals no 
han estat durables (com el Centre de Création Industrielle ubicat al 
Centre Georges Pompidou de Paris del 1969).  

  Espanya sembla seguir la mateixa tendència doncs se n’han obert a 
diverses Comunitats Autònomes pels Governs respectius en 
fórmules molt variades i sempre molt lligats als organismes de 
servei a les empreses: casos del DDI (1991), de l’IMPIVA (1984), del 
DZ (1986c; BAI des del 2007) o el CIS de El Ferrol (1993) i d’altres 
(Illes Balears, Astúries...). Pel que fa als països europeus ex‐
socialistes, molts d’ells han consolidat els seus centres de disseny si 
bé es troben en procés de reestructuració en profunditat (casos de 
Romania, Bulgària, Bielorússia, Eslovàquia) o estan ja ben actius i 
incorporats als programes polítics del Govern (cas de la República 
Txeca).  Portugal va inaugurar el seu centre ja fa prou temps i està 
essent molt actiu en les últimes dècades especialment en les 
tasques d’internacionalització del disseny portuguès. Finalment, 
l’Argentina el 2004 ha inaugurat un centre sota la protecció de la 
ciutat de Buenos Aires (Centro Metropolitano de Diseño).  

  La vida de molts d’aquests centres, especialment si són entitats 
públiques, ha seguit molt de prop la història política de cada lloc. 

                                          
52 Les dades relatives a l’evolució històrica dels centres de disseny s’han 
recollit a partir de Woodham, Jonathan M. Twentieth-Century Design. 
Oxford, 1997: 171-175. Quant a l’evolució experimentada pels centres 
de disseny i les activitats de promoció del disseny, el document de 
referència segueix essent el Llibre Blanc del Disseny a Catalunya. 1. 
Disseny Industrial, Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1984: 93-102 
Explica com era la situació el 1984 i els seus precedents. Pel que fa a les 
dades sobre països concrets, els referents han estat articles d’història del 
disseny accessibles a la web, com per exemple, COIRIER, Lise: original 
texts/English translation – extracts from “Design en Belgique/in 
Belgium/in België”, Racine, Brussels, 2004. PdF a la web. Consulta 2007; 
JULIER, Guy & HOFFMAN, Steve: “A Comparative Case Study of Spain 
and Hungary.” Art & Design Research web site. Leeds Metropolitan 
University, 1997 (Leeds Met > http://www.lmu.ac.uk/as/artdesresearch/ 
> Design Observatory > Design Institutions & the Transition to 
Democracy) 
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Ara bé, a la vista del panorama, fàcil és pensar que el model de 
gestió que ofereixen els Centres de Disseny per a la promoció del 
disseny ha estat molt sovint emprat i que ha demostrat ser una 
eina important per a la política de molts països. Si el 2003 podia 
semblar, com s’ha dit abans, que no vivien el seu millor moment 
dedicats com estaven a sobreviure, a hores d’ara les polítiques 
públiques per a l’impuls del disseny els han donat noves tasques 
importants. Potser el cas més representatiu en aquest sentit sigui el 
de VIZO i Design Flanders. D’altra banda, no deixa de ser 
simptomàtic que ICSID, ICOGRADA i IFI, quan han decidit 
emprendre el projecte del Design World Report hagin pensat en els 
Centres de Disseny com els llocs més indicats per desenvolupar les 
recerques necessàries cara a la prospecció del nivell de maduresa 
assolit pel disseny a cada país o macroregió econòmica.   

 
>> Canvis en els Centres de A tots aquells països on s’han endegat polítiques públiques cara al 
disseny introduïts per les disseny, alguns Centres de Disseny han vist canviar la seva  
noves polítiques públiques  orientació i les seves funcions principals. Vist en conjunt, hi ha 

hagut diverses modalitats d’acció. Són les següents:  

  1) Es consolida el Centre de Disseny, potenciant‐lo al màxim i 
dotant‐lo de noves funcions:  

 En alguns casos, la nova funció consisteix en implementar la 
política especialment quan es tracta d’una actuació bàsicament 
connectiva entre dissenyadors i empreses: casos del Centre de 
Disseny Txec però també del KIDP de Corea del Sud i del 
Design Council britànic.  

 En altres, el centre de disseny esdevé l’actor principal i l’única 
entitat de referència de la posada en marxa i gestió del conjunt 
de la política convertint‐se gairebé en l’entitat de direcció i 
referència. Assumeix moltes més funcions que les que tenia 
anteriorment i la seva acció ha de tenir en compte altres 
activitats a més a més de la promoció del disseny entre 
empreses i públic. De fet, incorpora activitats de assessorament 
i control d’altres actors implicats: el cas emblemàtic és el KIDP 
de Corea del Sud, però el Centre de Disseny danès també 
entraria en aquest grup malgrat coexistir amb altres entitats 
impulsades des de la política. 

  2) Es consolidar el centre de disseny però concretant‐li les funcions, 
les quals, en alguns casos, poden ser totalment noves: així per 
exemple, el Dansk Design Center ha de fer‐se càrrec de la 
internacionalització del disseny danès, del branding de la marca 
país i d’ajudar a la recerca i la producció de coneixement encara 
que sigui creant unitats específiques per a aquesta darrera funció.  

  El més habitual en aquests casos és dedicar el Centre de Disseny a 
la promoció del disseny entre les empreses i cara al gran públic i, 
en un segon lloc, ajudar a l’actualització del sector disseny (cas del 
KIDP de Corea del Sud i el seu Design Centre, dels Centres 
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japonesos i també del Regne Unit). D’altres entitats, però, són les 
responsables de posar en pràctica i vetllar per la gestió de la 
política global. 

  3) Se’ls reforça potenciant la funció de Centre de disseny 
tradicional però definint molt clarament quin és el rol concret que 
han de jugar dins de la política. Potser l’exemple més clar aquí és el 
Centre de Disseny Noruec que segueix sent un centre de disseny 
però situat en un complex més ampli orientat a la recerca, la 
innovació i a generar un clúster al seu voltant. Les funcions 
tradicionals són les de donar visibilitat al disseny dirigint la 
promoció, fent de centre d’informació i organitzant exposicions.   
El cas de Suècia és bastant similar doncs el lloc reservat per al 
Centre de Disseny depèn en bona mesura de la inclusió del disseny 
al sistema general de la innovació. 

  4) Els que són creats de bell nou arran de la posada en marxa de la 
política i se’ls fa funcionar com a centre de disseny tradicional. 
Aquest és el cas clar de Finlàndia, país que no disposava de Centre 
de Disseny i que ha creat el Design Forum Finland al bell mig del 
Design District de Hèlsinki dedicat a les funcions de fer visible el 
disseny i donar a conèixer els resultats de la recerca en disseny. Ha 
de treballar com un centre d’informació i de promoció del disseny 
organitzant exposicions, publicant llibres especialitzats. Ofereix 
col∙laboració a les empreses per a projectes concrets. 

  D’altres països que han creat un centre de disseny específic com a 
símbol de la posada en marxa de la política són Singapur, Flandes i 
Hong Kong.  

5) Algunes d’aquestes polítiques públiques no han considerat ni 
tingut en compte el model del Centre de Disseny i, per tant, no 
n’han creat ni reformat cap d’existent en implementar‐les. En 
aquest cas, l’exemple de referència és el de Nova Zelanda.  

Malgrat la varietat d’actuacions registrades, la conseqüència global 
derivada de la posada en marxa ha estat la consolidació del rol 
jugat pels Centres i Consell de disseny, el seu reforçament derivat 
de l’assignació de noves funcions i l’increment del nombre de 
Centres de disseny actius en aquests moments.  

 
 
 
b) Vinculació del disseny al  En termes generals, si rere de moltes d’aquestes polítiques s’hi pot  
sistema d’innovació: recerca perfectament apreciar el canvi significatiu que suposa la  
i lloc del disseny a la +i  incorporació de la innovació no tecnològica, no es pot afirmar 

taxativament que hi hagi una postura unitària o concreta al 
respecte. Més aviat s’hi observa que coexisteixen mesures dirigides 
tant a promoure la innovació a través del disseny com innovació 
no tecnològica, com a potenciar el model de la innovació 
tecnològica aplicant‐lo també al disseny. Tanmateix, allò que sí 
destaca clarament a totes les polítiques analitzades és la qüestió 
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concreta del lloc i el paper que pot jugar el disseny dins les 
polítiques d’R+D+i. El plantejament varia molt en funció de la 
situació de partida de l’economia dels diversos països –cas 
emblemàtic de Corea en aquest sentit—i la seva dependència del 
grau de desenvolupament del sector industrial i les seves 
perspectives de futur en el context de la nova economia. Aquells 
països que partien d’una situació de desenvolupament important 
(Regne Unit, Holanda, Flandes i tots els països bàltics) han posat 
tot l’accent en la possible relació entre el sistema disseny i el 
sistema general d’innovació impulsat pel país.  

 Tal i com s’ha vist, les recomanacions darreres publicades al Regne 
Unit proposen una reconsideració general de les polítiques de 
promoció i suport a la R+D+i per tal de treure’n més beneficis i 
apuntar realment a la recerca més innovadora. Cal tenir en compte 
que, pel que fa a la recerca acadèmica en disseny, el Regne Unit és 
un dels països que disposa de més organismes i entitats dedicats a 
promoure, fer recerca i avaluar‐la i que, d’alguna manera, han estat 
capaços de compartir i exportar el model a molts altres països i 
comunitats d’investigadors arreu del món (casos de la Design 
History Society fundada el 1977, de la Design Research Society, 
fundada el 1966, la European Academy of Design fundada el 1995). 
Pel que fa específicament a la consideració del disseny dins el 
sistema de la R+D+i que rep ajut públic i subvencions, la posició 
anglesa ha estat potser la única que no considera el disseny com a 
ítem específic a protegir sinó que prefereix recolzar‐lo dins de tots 
els sectors econòmics i, per això, prefereix no donar‐li una 
consideració, o programa, específic més enllà del que suposa 
promoure la pràctica del disseny altament professionalitzat dins 
les empreses.  

  El cas dels països bàltics, en canvi, ha estat exactament l’oposat. 
Des de Finlàndia fins a Suècia, Dinamarca i Noruega, la posició 
més compartida ha estat la de crear àmbits i organismes específics 
dedicats a la promoció de la recerca en disseny i a la incorporació 
del disseny als programes ja existents adreçats a subvencionar i 
recolzar les activitats d’r+D+i dins les empreses. Millor mirar‐ho en 
detall.  

  La política finlandesa va iniciar incorporant el disseny com un 
programa a finançar per l’agència encarregada de gestionar les 
subvencions en R+D+i (TEKES). Adquiria així un status específic 
dins del sistema i s’hi incorporava de ple dret al sistema de la 
innovació. Per la mateixa raó, la política ha creat entitats 
específicament dedicades a la recerca en disseny i ha afavorit la 
creació de coneixement, la transferència de coneixement i 
tecnologia a les empreses  i la vinculació entre les empreses i les 
universitats. Aquests nous organismes són bàsicament  Designium, 
situat dins la UIAH de Hèlsinki, i l’Institute for Design Research de 
Lahti (creat el 1997). A més a més, la política ha posat les bases per 
a la formació d’investigadors promocionant els estudis de 3r. cicle 

FINLÀNDIA:  

“Design cluster at Arabianranta: 
The concentration of design and 
media know-how at Arabianranta in 
Helsinki provides a basis for such a 
design cluster. At the heart of the 
cluster are: the University of Art 
and Design Helsinki; Innovation 
Centre Designium; Design, Media & 
Art Business Centre Arabus and 
Aralis, the Library and Information 
Centre, which brings together 
Helsinki City Library as well as three 
art libraries. Additionally, there is 
the Centre of Expertise Culminatum 
focusing on culture and digital 
media. Different research institutes 
and design companies also form 
part of the cluster.(...)  

By the beginning of the next 
decade, Arabianranta is planned 
to have grown into a community 
with 7000 working places in design 
and media related companies, 6000 
students in 5 universities and 
polytechnics and with 8000 
inhabitants.(...) 
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en art i disseny i recolzant els doctorats. Val a dir que Designium, 
la UIAH de Hèlsinki i d’altres instal∙lacions importants formen 
part d’un projecte de gran escala per crear un clúster d’activitats 
acadèmiques i empresarials vinculades al disseny a la zona on 
havien estat les fàbriques de ceràmica d’Aràbia. És el gran projecte 
del Design Clúster d’Arabianranta.53 El projecte és realment 
ambiciós i ha col∙locat Finlàndia al centre del debat internacional 
sobre la recerca en disseny i la producció de nou coneixement en 
disseny.  

  Mesures similars s’han pres a Suècia i Noruega per tal d’incorporar 
el disseny al sistema general de la innovació. També en aquests 
casos, a més a més d’incorporar el disseny entre les activitats que 
es poden presentar a les subvencions d’R+D+i, l’acció més 
important de la política ha estat la d’organitzar una sèrie 
d’equipaments que serveixin directament a fomentar 
l’emprenedoria, la transferència de coneixement i de tecnologia a 
les empreses i a establir la vinculació amb les universitats. Tant 
Suècia com Noruega han organitzat clústers concentrant 
equipaments i instal∙lacions en àrees concretes, muntant grans 
parcs tecnològics on hi té un lloc el disseny i les empreses de 
disseny. Per això, en el cas de Noruega concretament, el Centre de 
Disseny es trasllada a una nova seu convertint‐se en un gran centre 
d’informació i visibilitat per a l’arquitectura i el disseny (el 
Norwegian Centre of Design and Architecture). També han 
impulsat la construcció d’un gran parc tecnològic amb una forta 
presència d’incubadores d’empreses, l’Akerselva Innovation Park 
prop d’Oslo. Quant a la presència del disseny als programes d’I+D, 
Noruega va crear un programa específic, el FORNY, per facilitar 
l’accés dels dissenyadors als programes d’I+D+i subvencionats.  

  Pel que fa a Suècia, també la vessant orientada a la recerca ha estat 
important fins al punt que s’ha creat el Swedish Centre for 
European Design Research molt centrat en els enfocaments disseny 
per a tothom i disseny basat en l’usuari, que actua com un centre 
de formació i de transferència de coneixement en recerca aplicada i 
experimental fonamentalment. Suècia també ha muntat un parc 
tecnològic on hi te cabuda el disseny. Ambdós països han 
organitzat una xarxa de centres connectats entre sí dedicats a fer 
recerca i a promocionar‐ne els resultats obtinguts.  

  Dinamarca és probablement el país de la regió bàltica on l’accent 
posat en la recerca no sembla tant fort. Tanmateix, també ha 
inaugurat una unitat dedicada exclusivament a la recerca, el 

                                          
53 El text de referència quant a la política d’innovació i el lloc del disseny 
en ella als països bàltics és l’informe: HEIKKINEN, Hanna: Innovation 
Network of Art and Design Universities in Nordic and Baltic Countries. 
Preliminary Survey. Designium, Helsinki, 2004.  

 

The “Design Depot” concept is 
part of the Arabianranta 
development project, which 
aims to integrate the research 
made in the university, 
education, innovation activities, 
as well as co-operation with 
companies. The design depot is 
an interactive operational 
concept, enabling closer co-
operation between industry and 
university and an effective 
transfer of knowledge. 
Additionally, the design depot 
aims to produce new design 
knowledge that benefits 
business life through 
multidisciplinary research and 
development activities. 

Designium, 2004. 
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Knowledge Centre for Design.54. Està  vinculat al Design Council i 
és el responsable d’encarregar projectes de recerca concrets i de 
vehicular la transferència de tecnologia. D’altra banda, a través de 
la col∙laboració entre diversos departaments universitaris i escoles, 
el 2004 es va crear el Design Research Centre amb un pressupost 
aproximat de 20MDK. La funció d’aquest centre és coordinar i 
intensificar la recerca en disseny a Dinamarca i actuar com a base  
per pujar el nivell de les escoles i universitats fins convertir‐los en 
centre d’alt nivell basats en la recerca. No cal dir que d’altres 
entitats dedicades a promoure l’ús del disseny a les TIC i la recerca 
al voltant del fenomen també s’han desenvolupat. La recerca en 
disseny, doncs, està a l’agenda de la política danesa de disseny. Si 
bé no estava a la primera línia d’acció, se l’ha intensificat 
considerablement a partir del 2004.   

  Quant a la política adoptada per altres països, val la pena 
mencionar el cas de Corea del Sud i el canvi de rumb emprès el 
2004, el qual, fonamentalment suposa un canvi d’estratègia de 
manera que, ara, l’èmfasi recau molt més en la innovació 
tecnològica i el paper del disseny en aquest sector específic per tal 
de promoure una economia basada en els sectors intensius en 
coneixement.  

  D’altra banda, tant Corea com Singapur han estat construint 
centres dedicats a impulsar la recerca i la innovació molt vinculats 
a les corporacions i entitats empresarials. El de Singapur es coneix 
com el Central Xchange. És una incubadora, un centre d’innovació 
i recerca i de visualització de resultats ubicat en un edifici de nova 
planta. Corea ha descentralitzat els centres d’innovació per tot el 
territori amb la intenció de treballar més estretament amb els 
entorns productius concrets i promoure la innovació que els és més 
adequada. Ambdós exemples són citats com a models a seguir pel 
Regne Unit a les recomanacions de l’Informe Cox. 

  Finalment i encara que sigui de passada, cal tenir en compte el cas 
d’Itàlia, un país que ha fet un gran esforç per impulsar la recerca 
en disseny i ho han fet des dels departaments universitaris de les 
Facultats de Disseny creades arran de la reforma educativa 
aplicada el 1998 dins del procés de Bolònia. Aquests departament 
han creat una xarxa de centres i serveis per a la recerca anomenat 
Sistema Disseny Itàlia que funciona utilitzant la web per difondre 
activitats, donar a conèixer els resultats de la recerca i promocionar 
les publicacions fetes.   

  Val a dir que tots els països la política dels qual implica una forta 
vinculació amb les activitats de recerca han adoptat mesures 
importants cara a la millora del sistema de formació parant 

                                          
54 Les primeres activitats del centre i la seva línia de recerca van ser 
presentats a la secció dedicada a recerca del Congrés Era’2005 d’ICSID, 
ICOGRADA, IFI celebrat a Copenhaguen l’agost del 2005. 
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especial atenció a la formació d’investigadors d’alt nivell i d’elit 
també en disseny.   

 
  
c) D’altres mesures   Una qüestió interessant de moltes d’aquestes polítiques ha estat el  
destacades: creació de  procediment mitjançant el qual ha estat elaborades o gestionades a  
comissions d’experts   l’hora de ser elaborades, endegades o implementades. Destaca el 

fet que molts països van creure necessari constituir un ens, una 
comissió d’experts, que podria perfectament ser considerat allò 
que, a Catalunya, s’hi fa referència com a Consell Superior de 
Disseny. 

  El més antic de tots va ser la Taula Rodona creada a Finlàndia per 
estudiar i definir la política que calia fer i ha seguit actuant com 
assessor mentre s’ha dut a terme. Nova Zelanda també va dotar‐se 
d’un ens similar, la Design Taskforce, la qual va encarregar‐se de 
fer les propostes que havien d’integrar el pla polític corresponent. 
Singapur també disposa d’un Advisory Board però en aquest cas té 
un sentit una mica diferent. Està compost per figures de molt 
prestigi internacional que assessorin i aconsellin sobre el que cal 
fer al país, avaluar el que s’ha fet i analitzar‐ne els resultats 
obtinguts. Cal mencionar també el cas de Flandes on la constitució 
d’un ens o comissió d’experts amb gent del país estava prevista per 
al 2004 amb la missió de vetllar per la realització del concepte bàsic 
del centre d’excel∙lència en disseny que vol esdevenir la regió.  

  Finalment, també a Corea del Sud s’ha creat una comissió 
assessora que ha d’impulsar i supervisar les cinc grans àrees 
d’actuació que preveu el darrer pla quinquennal. La seva missió és 
també la d’identificar les necessitats d’I+D claus per a cada sector 
industrial i econòmic.  

 
 
  
d) El rol del sector públic Atès el caràcter coordinat de mesures que afecten diversos 

departaments de l’Administració característic d’aquestes 
polítiques, moltes d’elles tenen en compte i fan servir el rol que pot 
tenir el sector públic en l’impuls del disseny local. En aquest cas, hi 
ha diverses mesures a destacar. D’una banda impliquen i 
comprometen al conjunt de l’Administració; de l’altra, obren la 
possibilitat a l’acció coordinada i activa de les administracions 
regionals i locals constituint‐se en un actor determinant en l’impuls 
del disseny a petita escala. Les qüestions a tractar ara i adés poden 
ser presentades com casos dʹèxit internacionals.  

  El punt de partida de moltes d’aquestes polítiques en referir‐se al 
paper de l’Administració és la constatació que el sector públic 
constitueix una franja no gens menyspreable del mercat del 
disseny. La seva política de compres, la manera com el sector 
públic es proveeix suposa un comportament que pot ser 
determinant per a les empreses suministradores. Així per exemple, 
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en un estudi recent presentat al darrer congrés sobre promoció del 
disseny celebrat el gener del 2007 a París, Max Rolfstand, de la 
Lund University, recordava que la política Europea ha evolucionat 
en relació als criteris que han de presidir l’aprovisionament del 
sector públic de manera que:55 

 

 

  En aquest sentit, la conseqüència més important que es deriva d’un plantejament com aq
p
r
o
v
e
ï
d
ors.  

  A manera d’exemple, es recullen les accions empreses per dos 
països, concretament Finlàndia i el Regne Unit, arran de les 
polítiques de disseny aprovades. En el cas finès, es tracta d’un 
exemple a seguir; en el cas del Design Council britànic, una sèrie 
de directrius a tenir en compte a les polítiques de promoció del 
disseny entre empreses i públic en general. De fet, les 
recomanacions de Cox per al Regne Unit intenten mostrar com pot 
incorporar‐se la innovació i la creativitat també a la gestió pública. 
Val a dir que, en molts casos, hi ha a l’horitzó allò que en un altre 
capítol s’ha anomenat el paradigma Barcelona quant a la utilització 
del disseny en la construcció de la ciutat nova. 

 
 

L’exemple de Finlàndia.  La política finlandesa Design 2005! utilitza les seves ambaixades, 
consolats i oficines obertes a l’estranger per promoure 
internacionalment el disseny finlandès: les estan moblant i 
equipant amb el millor disseny finlandès de totes les èpoques per 
tal que els visitants el coneguin, el facin servir i puguin apreciar‐ne 
els seus valors en directe.   

El Govern Finlandès fa servir la seva capacitat de decisió quan 
compra per:  

•  donar a conèixer les darreres novetats del disseny finlandès 

                                          
55 Max Rolfstam: How Can Public Procurement Sustain Design Centred 
Products and Services? Some Challenges & Opportunities.Designing 
Design Suport. 4rth International Conference on the Challenges of 
Design Promotion in Europe, APCI, París 2007. Actes digitals del congrés. 

 

 

Abans del 2000: eficiència: calia reduir la despesa pública  

2000:  La visió de la Comissió Europea a Lisboa: l’economia més 
competitiva és la que es basa en el coneixement 

2002:  cal impulsar aquesta economia 

2003:  el sector públic esdevé un client estimulador i llançat 

2005:  el sector públic comença a jugar un paper molt important 
en el mercat 
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•  ajudar a les empreses que volen exportar disseny fent‐los 
publicitat 

•  impulsar el disseny de més qualitat entre les empreses del país. 

El govern finlandès, doncs, utilitza el sector públic com a 
model i promotor de la cultura del disseny 
 
 

 
La posició del Regne Unit:  El sector públic gasta a GB 125 B£/any en la compra d’equipament, 

coses i serveis. Les administracions locals gasten 47’5 B£/any:  

  Per això, el sector públic constitueix un gran mercat 
interior.  

  Ara per ara, el sector públic no utilitza el seu poder per estimular 
la creativitat de les empreses a les que compra: es regeix únicament 
pel principi “valor per diners.” Però l’aprovisionament del sector 
públic pot esdevenir un factor per encoratjar solucions més 
innovadores per part dels proveïdors.  

  Per impulsar un programa coherent d’abast nacional que 
promogui la innovació, la creativitat i el disseny a la cultura 
empresarial, l’informe Cox proposa:  aprofitar la capacitat 
d’influenciar que té l’aprovisionament públic 

 Per influenciar i servir de model, el sector públic ha de canviar de 
criteri quan compra:  

 Ha de pensar en optimitzar el cost de prestar un servei al 
llarg de tota la vida enlloc de voler reduir el preu inicial 

 La qüestió consisteix en plantejar‐se si es pot obtenir més 
valor d’una solució innovadora potser perquè va vinculada 
a un problema més ampli. 

  A més a més, les petites i mitjanes empreses s’han de contactar des 
de les bases locals donant‐los un suport actiu i demostrant‐los a 
través de la pràctica els beneficis i avantatges que en trauran. En 
definitiva, les recomanacions de l’Informe Cox per utilitzar el 
sector públic per a promoure demanda sofisticada a les regions 
són: 

1) Que hi hagi molta i molt avançada demanda de serveis de 
disseny. Aquesta demanda pot venir del sector públic o privat. Són 
l’abast i la qualitat de la demanda els que més determinen el 
desenvolupament del sector i de la regió 

2) La professionalització del factor disseny i de la seva gestió és un 
factor decisiu per a la competitivitat de les empreses. 

3) L’habilitat de les empreses de disseny per treballar en xarxes 
basades en relacions professionals assegura l’intercanvi de 
coneixements 
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4) La internacionalització de les empreses de disseny. Això ja 
comença des de la formació amb l’orientació vers l’estranger de 
carreres i plans d’estudi.  

5) L’estructura empresarial del sector disseny a l’estranger també 
està format per petites empreses però hi ha algunes de grans que 
fan de locomotora, donen estabilitat al sector i generen projectes 
interdisciplinaris de molta qualitat 

i 6) Promoure una forta interacció entre centres de formació, 
empreses de disseny i empreses que demanden disseny: això 
permet als dissenyadors ser competitius i, a les empreses, poder 
exigir i disposar del potencial del bon disseny   

 

Per tant, el sector públic pot jugar un rol determinant per 
augmentar la competitivitat d’una regió si impulsa el 
disseny i treu profit del seu potencial d’acord amb els 
factors indicats.   

1. Convertint‐se en demanda qualificada, exigent i avançada de 
bon disseny 

2. Exigint i promovent la professionalització dels serveis de 
disseny a les seves comandes i als projectes d’interès públic que 
promou 

3. Facilitant la creació de xarxes entre empreses, empreses de 
serveis disseny i professionals independents presents a la 
comarca per a desenvolupar projectes concrets 

4. Pensant en la possible projecció internacional dels projectes que 
promou 

5. Aprofitant i facilitant la interacció entre els centres de formació 
en disseny que hi hagi a la zona, les empreses de disseny i les 
empreses en general per tal de consolidar un sector potent i 
dʹexcel∙lència per a la producció local.  

6. Facilitant l’accés dels estudiants a les empreses de la comarca 
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3. Modelització del sistema 
disseny català 

 

 

 

 

 

 

3.1  El model del sistema disseny  
  El concepte de Sistema Disseny és un model teòric que serveix per 

organitzar en un sol mapa el conjunt complex i variat d’actors que, 
en un territori ben delimitat econòmicament i geogràfica, 
interactuen i mantenen relacions l’objecte de les quals gira al 
voltant de l’activitat professional del disseny i el seu impacte 
econòmic.56 

  El sistema disseny d’una regió, d’una ciutat o d’un país és el que 
d’alguna manera explica les peculiaritats del disseny que es fa en 
aquest indret, en determina els elements que l’identifiquen com a 
tal i condiciona la seva capacitat d’evolucionar i desenvolupar‐se 
en el futur. També serveix per comprendre l’impacte econòmic real 
del disseny doncs, a més a més de veure l’activitat professional del 
disseny, el comprèn i el situa en un context més general en el qual 
no tan sols s’hi genera la demanda de serveis de disseny en una 
direcció concreta sinó que també s’observa la demanda que 
l’activitat professional del disseny genera a d’altres tipus 
d’empreses i de professionals. De cara a valorar l’impacte de 
qualsevol actuació en l’àmbit de les polítiques públiques que  
s’emprengui per al disseny i seu radi d’influència, el model del 
sistema disseny és molt útil perquè reflecteix també la ramificació 
de l’activitat econòmica del disseny en molts altres sectors 
econòmics. Si bé no reflecteix directament el que podria ser la 
cadena de valor, doncs aquesta mostra processos particulars de 
flux, la modelització del sistema disseny facilita la visualització de 

                                          
56 Definició extreta literalment de la proposta milanesa en l’estudi del 
sistema disseny d’aquella ciutat. S’ha utilitzat com a model de referència 
per disposar d’elements que permetin la comparació amb altres sistemes 
en futures recerques. Politecnico di Milano. Corso di Laurea in Disegno 
Industriale: Sistema Design Milano/Milan Design System. Milano: Abitare 
Segesta, 1999: concretament, 24-28, 134-140. 
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les diverses cadenes de valor que poden anar conformant‐se 
d’acord amb l’activitat concreta.   

  Les raons per les quals aquest estudi ha preferit treballar en base a 
la noció de sistema disseny són diverses. En tant que concepte amb 
capacitat de descripció d’una realitat, la noció de sistema a més de 
permetre la incorporació de tots els agents a un únic mapa i 
comprendre’n les relacions que s’estableixen entre ells encara que 
no interactuïn directament, és capaç de reflectir la complexitat 
essencial d’una realitat com la del món català del disseny derivada 
de la seva pròpia història.  

  Els principals elements a tenir en compte per la modelització del 
sistema català del disseny són:  

 el sistema català de disseny és el fruit d’una multiplicitat 
d’actors i de funcions sorgides gràcies a la iniciativa 
privada;  

 una varietat d’activitats vinculades al disseny que 
ultrapassen la mera relació d’oferta i demanda de serveis 
de disseny, és a dir, allò que es podria considerar un sector 
econòmic –el mercat del disseny, o, com l’anomenen 
alguns informes internacionals, “la indústria del 
disseny”— doncs ha estat una activitat que, al menys a 
Barcelona, s’ha dotat d’aparells, entitats i organismes que 
han fet les funcions de promocionar‐lo, promoure’l i 
generar constantment un cos de coneixements, un debat 
disciplinar a més a més d’encarregar‐se de la formació i 
protecció dels professionals. En aquest sentit, el món català 
del disseny va més enllà del sector productiu bàsicament 
pel fet que tradicionalment ha volgut exercir una acció 
cultural de dinamització.  

 una multiplicitat i varietat de fluxos i d’interaccions entre 
els diversos actors que expliquen l’especificitat del sector 
en el país i les seves peculiaritats empresarials.  

 una certa flexibilitat del model que li permet adaptar‐se a 
diferents situacions i comprendre’n la seva gènesi històrica 

 el model pretén descobrir les peculiaritats de les propostes 
del disseny local en funció amb les característiques del 
territori o de la regió econòmica en la que s’inscriu 

Fins ara, ha estat prou habitual utilitzar el concepte de sistema per 
referir‐se al conjunt d’entitats involucrades i d’actuacions empreses 
per les administracions a l’endegar polítiques per impulsar la 
innovació en les seves economies respectives. Sovint s’ha traduït 
en l’organització nacional o regional d’una estructura d’entitats de 
suport a les empreses: en clau nacional, els casos probablement 
més coneguts són els dels països nòrdics; en clau regional les 
experiències són molt variades i diverses (vg. comentari al marge).  

 “A national innovation system 
can be defined as the system of 
organisations and actors whose 
activities and interaction 
determines the innovativeness of 
the national economy and 
society.”  

[Heikkinen 2004: 11] 
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Itàlia, i més concretament Milà, ha estat on més decididament s’ha 
apostat per treballar amb el model del sistema per estudiar el lloc 
que ocupa el disseny a l’economia de la regió. De fet, són els que 
van establir el concepte de sistema disseny quan van voler 
comprovar si la realitat del sector disseny podia ser considerat i 
funcionava com un districte industrial específic. En el seu cas, la 
finalitat va ser comprovar fins a quin punt el sistema de producció 
del disseny podia ser considerat un districte industrial i ser tractat 
com a tal en les polítiques públiques encaminades a la innovació i 
la millora de la competitivitat. 57 Rera la recerca hi havia també la 
voluntat de comprendre i de posar de relleu com la concentració 
de professionals i entitats del disseny a Milà explica el compromís 
del disseny d’aquesta ciutat amb la cultura de la innovació des de 
molt abans que aquest concepte formés part dels objectius de tota 
política pública. A Milà, com afirma Ezio Manzini, “il nuovo” 
sorgeix naturalment i hi ha sorgit molts cops en el passat recent 
degut fonamentalment al fet complex que suposa la història de la 
ciutat, de la qual n’ha derivat una certa unitat i singularitat del que 
allà s’hi fa (1999: 15). Almenys aquesta era la hipòtesi inicial.  

Posteriorment, els italians parlen segons els casos de diversos tipus 
de sistema disseny: o bé fa referència específicament a Milà 
(“Sistema Design Milano,)” o bé l’han ampliat a tota Itàlia com a 
proposta de fons per instaurar la marca de país, el Made in Italy. El 
“Sistema Design Italia” és xarxa organitzada d’entitats de suport a 
les empreses que ofereixen serveis de disseny a tot el país un cop 
d’altres regions del país han aplicat el model a les realitats 
respectives. 58 Val a dir que l’operació de trasllat del Sistema 
Milano a la marca Made in Italy ha estat possible gràcies al fet que, 
actualment, la idea que internacionalment es té d’Itàlia coincideix 
més amb el Nord desenvolupat que no pas amb el Mezzogiorno 
tradicional i camperol. És el cas invers al que succeeix amb la 
marca Espanya doncs la idea que internacionalment es té 
d’Espanya coincideix amb el folklorisme romàntic d’Andalusia.59  

 
>> El model del sistema  Quant al cas estrictament milanès, la proposta de modelitzar el 

                                          
57 Vg. Bertola, Sangiorgi and Simonelli 2002 per les conclusions de la 
recerca, i PoliDesign, 1999 per al plantejament de la mateixa i el punt de 
partida. 
58 Quant a l’organisme SDI, Sistema Design Italia, vg: 
http://www.sistemadesignitalia.it/,  

59 Vg. els estudis sociològics previs a la proposta i endegament de la 
marca Espanya com NOYA, Javier: La imagen de España en el exterior, 
Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, Madrid: 
Octubre 2002 (web de l’Institut). Vg. també 2003: Proyecto Marca 
España per l’ICEX Instituto Español de Comercio Exterior (Ministerio de 
Economía) /Ministerio Asuntos Exteriores / Dircom (Asociación de 
Directivos de Comunicación)/ Real Instituto Elcano de estudios 
internacionales y estratégicos. 

“Districte del disseny: 
sistema que integra d’una 
manera flexible una varietat 
extensa i multiforme 
d’activitats productives i de 
serveis” 

[Simonelli 1999: 28]  
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disseny milanès.  sistema disseny ha treballat definint els diversos actors implicats i 
els fluxos d’informació i coneixement que els connecten en dues 
direccions. N’hi ha un de vertical, similar a una cadena valor, que 
organitza el sistema de producció del disseny en el qual les 
relacions identificades més interessants són les cadenes de projecte, 
és a dir, les que tenen lloc dins mateix de les activitats de disseny i 
que s’estableixen entre estudis o despatxos professionals de 
mesura molt variable que van canviant d’estructura segons el 
projecte que tenen entre mans. Molts d’ells són capaços d’oferir 
molts tipus diferents de serveis de disseny, entre els quals està 
també la gestió en disseny i l’activitat consultora per a la gestió en 
logística i desenvolupament de producte. D’aquí que el model 
porti implícita una proposta conceptual molt clara per comprendre 
el disseny en la seva vessant estratègica en la relació amb la 
demanda de serveis de disseny i posi en evidència el seu rol dins la 
cultura de la innovació. 

Dins d’aquestes cadenes de projecte, veritables xarxes de relacions 
entre professionals i empreses diverses, cal tenir‐hi en compte, des 
de l’existència de recursos productius de tota mena, fins al 
subministrament de serveis altament qualificats que intervenen en 
diversos moments o fases del procés global. Correspon a una 
eixam de professions i petites empreses altament especialitzades. 
Fotògrafs, maquetistes i artesans bons coneixedors de tècniques 
específiques; les arts gràfiques des de les molt industrials fins a les 
més artístiques formen part d’aquest grup. En el model italià hi 
destaca el fet que es considerin les agències de publicitat, les 
consultores de marketing i les agències de relacions públiques 
entre els proveïdors dels dissenyadors enlloc de ser considerades 
entre la demanda de serveis de disseny, com a clients, com sembla 
que és més propi d’allò que ha succeït a Catalunya per tradició.    

Quant als fluxos horitzontals identificats venen definits en termes 
de serveis de suport al món del disseny. Inclouen el subsistema 
que s’ha fet càrrec de la formació dels professionals i les 
organitzacions dedicades a la protecció de la professió. D’acord 
amb la dinàmica i l’estructura milanesa, el model inclou en aquest 
àmbit el Col∙legi d’Arquitectes, la qual cosa, a Catalunya és una 
qüestió a considerar. De fet, les relacions mantingudes amb 
l’arquitectura i com aquestes han influenciat la dinàmica i la 
conceptualització del és una qüestió d’interès històric que caldria 
aprofundir per comprendre la cultura local del disseny i algun dels 
caràcters del Sistema Disseny Català. Queda com una qüestió 
oberta per posteriors recerques. D’altra banda, pot ser només un 
detall però val la pena assenyalar que els italians no paren cap 
mena d’atenció als aparelladors, és a dir, els professionals que 
s’ocupen de la construcció i els seus processos. Allà formen part de 
les professions d’assistència al projecte. 

Finalment, el model del sistema disseny italià incorpora un tercer 
tipus d’actors als quals anomena “actors de flux.” Són els que 
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distribueixen i fan circular la informació. Milà ha estat sempre un 
centre d’emissió d’idees, teories i concepcions del disseny, un lloc 
que des de fa molt temps ha estat capaç de difondre la seva 
peculiar visió del disseny a tot el món. Compten amb bons aparells 
per a la difusió, des d’un sistema de revistes molt forta que 
s’exporta arreu, fins a una variada xarxa d’aparadors molt selectiva 
i orientada molt directament als públics objectius. Aquests actors 
han donat a conèixer mundialment allò que es fa a Milà però 
també han sabut crear un ambient favorable al debat i la producció 
de disseny i han acomplert una funció pedagògica molt important 
cara al gran públic. 

El sistema disseny segons el model italià s’articula doncs sobre tres 
grans grups d’actors i quatre grans eixos‐funcions. El actors són: 

Actors directes: grup format per tot allò que ells anomenen la 
cultura del projecte i que agrupa als dissenyadors de totes les 
especialitats (incloent‐hi arquitectes i enginyers), els seus clients i 
la cadena de proveïdors 

Actors de flux: són els aparells d’informació, promoció i 
generació d’una cultura del disseny en tant que es dediquen també 
a interpretar i consolidar allò que succeeix en el món professional 
del disseny. Està format per les editorials sia de premsa 
especialitzada que de llibres en qualsevol suport, però també per 
les entitats dedicades a exposar i mostrar allò que es fa amb el 
disseny. 

Actors de suport: són institucions per a la formació i entitats 
dedicades a la protecció de la professió.  

Caldria comptar un darrer grup d’actors format per les entitats 
característiques d’un sistema local d’innovació en relació al 
qual el sistema disseny ha d’establir connexions i potenciar fluxos 
d’informació en ambdós sentits. Va vinculat en part al món 
acadèmic però pot estar constituït per molts altres elements.  

Pel que fa als eixos funcions, se n’han identificat quatre:  

1) L’eix projectació‐producte, definit per les relacions entre 
l’oferta i la demanda en un mercat de disseny;  

2) L’eix d’assistència, tant en la cadena de projecte com en 
l’organització dels recursos per al desenvolupament de la 
cultura del disseny;  

3) L’eix per a la visibilitat i comunicació dels resultats que inclou 
els actors de flux; i,  

4) L’eix dedicat a la generació de coneixement i d’innovació que 
s’estructura entre els pols de la formació i de les entitats per a 
la promoció i el finançament de la I+D+i. 
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>> D’altres models teòrics. A primera vista, pot semblar que l’esquema proposat s’assembla  
  molt al concepte de clúster productiu, un concepte que el CIDEM i 

la Generalitat de Catalunya fa temps que fan servir en la seva 
política industrial (vg. comentaris al marge). No té res d’estrany. 
Gran part de la teoria de clústers està basada en la teoria italiana 
dels districtes industrials implícita en la modelització del sistema 
disseny.60 Tanmateix, tenir ben clar el sistema sembla una operació 
prèvia a qualsevol consideració del sector en termes de clúster o 
per emprendre una clusterització del sector.  

  En aquest cas concret, el referent obligat són els estudis de Michael 
Porter i la seva conceptualització dels clústers en un dels quals fins 
hi havia indicacions quant a l’estructura productiva catalana en un 
moment de transició de l’economia i dels sectors manufacturers.61 
Des d’aleshores, es treballa en la perspectiva de diversos clústers, 
un dels quals és precisament l’integrat per les manufactures de 
disseny i inclou mobiliari, joieria i tèxtil. Aquest darrer, però, no 
està encara contemplat en la identificació de sectors a clusteritzar 
en l’agenda del CIDEM.62 

  D’acord amb aquesta política, ja fa temps que, des del CIDEM, es 
va avançar la proposta  de constituir un clúster pel sector disseny a 
Catalunya i així es va presentar conjuntament amb el BCD en una 
reunió celebrada a Milà el 2003. Fer‐ho implica definir la xarxa 
d’empreses interconnectades entre sí; l’agrupació en un territori 
determinat “d’empreses afins de suport que es relacionen al 
voltant de fonts d’avantatges competitius d’ordre superior, com 
ara aptituds o coneixements específics.”63  

  En aquest context, el model del sistema disseny és un pas previ per 
comprendre l’estructura del sector en el cas que se’l vulgui 
clusteritzar per operar sobre ell. 

 
 
 
 
 

                                          
60 “Regional Clusters in Europe.” Observatory of European SMEs. 2002, 
núm. 3: 16-21. 

61 “CLUSTERS are geographic concentrations of interconnected 
companies and institutions in a particular field. Include: suppliers of 
specialized inputs, providers, governmental bodies and other institutions 
such as universities, promotion agencies, think tanks, associations that 
provide specialised training, information, education and technical 
support.” Definició de Poter recollida a BCD, Isabel Roigh: Barcelona & 
Catalonia as a Design Cluster. Presentació Milà, maig 2003. www.bcd.es 

62 http://www.cidem.com/cidem/cat/serveis/politiques/index.jsp. 
Consultat per darrera vegada el gener del 2007. Hi figura un clúster pel 
tèxtil a Barcelona, i dos de mobiliari domèstic a la Garriga i a La Sènia. 

63 Meya Llopart (direc.) Escenaris de futur per a la societat de la 
informació a Catalunya. Comissionat per a la Societat de la Informació, 
1999: 28. www.gencat.es/csi  

PROPOSTA CIDEM & BCD 2002: 
“Creation of a powerful design 
cluster which provides services 
to their industrial clusters.”  

[Roig 2003: www.bcd.es] 

 

“S'entén per Clúster, districte 
industrial o sistema productiu local, 
la concentració geogràfica de 
companyies interconnectades, que 
comparteixen reptes estratègics, 
proveïdors especialitzats, empreses 
de serveis i institucions associades.” 

“La Unitat de Política sectorial té 
com a objectiu el disseny i la 
execució de plans específics de 
reforçament de la competitivitat 
sectorial en aquells àmbits que 
Catalunya disposa d'una estructura 
industrial consolidada, o en aquells 
en que existeixen condicionants de 
partida específics i una elevada 
perspectiva de creixement” 

[CIDEM: web pròpia] 
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L’eix projectació/producció:  Hereu de la conceptualització del disseny feta per l’ICSID i per 
l’esquema tradicional del  les principals institucions de disseny a partir dels anys 1950s, ha 
model producció consum.  estat vigent fins molt recentment. No es tracta de la modelització 

d’un sistema doncs hi manca la presència d’actors; és simplement 
un model del procés de disseny resumit en un esquema amb els 
moments de feed‐back quant a la presa de decisions i les seves 
conseqüències. S’hi pot veure la multitud de serveis de disseny que 
es venen contemplant tradicionalment en parlar del procés de 
disseny i la seva relació amb l’empresa. Bàsicament, és un dels 
models de referència en la relació entre l’oferta i la demanda 
durant un procés de disseny; per això, es tracta també d’un model 
del funcionament del sector.64 

 

El punt de partida, és a dir, la part esquerra del dibuix, és 
lògicament el context social; la desembocadura és la posada del 
producte al mercat i l’impacte social que aconsegueix. Que es 
tracta d’un model antic, vinculat a l’esquema típicament industrial, 
es veu pel fet que les mencions al cicle de vida del producte no 
tenen en compte la seva destrucció en el sentit del reciclatge; es 
limita a considerar les eventualitats que pot experimentar un 
objecte durant la fase de consum.  

                                          
64 Dibuix elaborat per Victoria Santana el 2005 dins el curs de doctorat 
La recerca en disseny de la UB esquematitzant els diversos factors que 
intervenen en el disseny descrits per John Walker a Design History and 
the History of Design. Londres, 1989. 
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3.2 El sistema disseny català  

 

 
 

 
 

 
Sistema disseny = sector de disseny + cultura del disseny 
Sector disseny = demanda + oferta + proveïdors de 
l’oferta 
Cultura de disseny = entitats i persones que tracten el 
disseny 
Col·lectiu de dissenyadors = oferta de serveis de disseny  
Comunitat del disseny = col·lectiu de dissenyadors + 
cultura del disseny 

Un sistema es defineix com un conjunt tancat d’organitzacions i 
actors les activitats i interaccions dels quals determinen el nivell 
assolit en un àmbit d’actuació determinat en una regió o una 
àrea determinada. 
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>> Sistema disseny català identificació d’actors i fluxos de relació 
 
>> Sector disseny. Està entès com un subsistema 
 A l’estudi, se l’ha considerat un sector d’activitat econòmica ben 

delimitat i amb incidència en el PIB 

 A Espanya, la Federació Espanyola d’Entitats per a la Promoció del 
Disseny, a la que pertany el BCD, va decidir el 2001 considerar el 
disseny com un sector econòmic i estudiar‐lo com a tal. El va 
definir com l’oferta de serveis professionals de disseny a empreses 
i particulars. Contemplava únicament l’estructura de l’oferta de 
serveis organitzada segons les especialitats tradicionals de disseny 
gràfic, disseny de producte, disseny d’interiors i disseny de 
moda.65  

  En un estudi posterior l’objecte del qual era l’impacte econòmic del 
disseny a Espanya, ja no hi figura cap menció al sector. Aquest 
analitza les activitats de disseny tal i com les desenvolupen les 
empreses per la qual cosa el disseny deixa de ser un sector per 
passar a ser considerat una funció dins la gestió empresarial. Com 
a màxim, apareix en el rerafons quan les empreses subcontracten a 
professionals del sector extern.66 

  Atès que les activitats de disseny que es duen a terme dins 
l’empresa poden ser exercides per dissenyadors formats 
professionalment com a tals ‐‐i ho són sovint encara que això no 
sigui encara un fet generalitzable al conjunt de les empreses 
catalanes tal i com s’ha vist abans—, està clar que un concepte de 
sector que tan sols tingui en compte els professionals que treballen 
en estudis o com a freelance (autònoms) és massa restrictiu si el que 
es vol es tenir una imatge acurada del sistema. Per això, en aquest 
cas s’ha ampliat el concepte fins incloure els responsables de la 
funció disseny dins les empreses (dissenyadors in‐house o 
departaments de disseny) així com algunes empreses la identitat 
de les quals és precisament vendre disseny (són les empreses amb 
una filosofia de disseny segons s’explicava a l’apartat anterior). 

 

Sector = conjunt d’actors directes  El model italià, en establir un eix que vincula l’oferta de serveis de 
disseny amb la demanda de serveis, inclou les moltes maneres de 
satisfer la funció disseny d’una manera professionalitzada. De fet, 
prefereix parlar de sistema de producció del disseny per utilitzar 
una categoria més omnicomprensiva. 

  L’opció presa en el model present ha estat precisament la de 
considerar també la demanda en parlar de sector disseny, 
especialment quan hi ha departaments de disseny o unitats 

                                          
65 FEEDP: El diseño en España. Estudio estratégico. Madrid, 2001: 17-19.  

66 DDI: Estudio del impacto económico del diseño en España. 2005 
Madrid: 2006. www.ddi.es  
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encarregades de la gestió en disseny dins les empreses que 
consumeixen disseny.  

sector disseny = indústria de disseny.  

 Utilitzem el concepte de sector disseny per referir‐nos a aquest 
sector econòmic ampli, complex i variat que les polítiques 
nacionals anomenen genèricament “la indústria del disseny.” La 
connotació sectorial del terme ens ha fet pensar que, en català, era 
més fàcil denominar‐ho directament sector econòmic.  

  Se’l defineix en funció del seu impacte a la dinàmica econòmica 
d’un país/regió o territori delimitat. 

 

Components del sector:  Com s’ha dit abans, són els actors directes.  

 En tant que sector econòmic, està format per: 

 1) la demanda,  

 2) l’oferta de disseny i,  

 3) el conjunt d’activitats productives i professionals que 
subministren components o serveis per a la fabricació / 
producció d’allò dissenyat; és a dir, els actors directes 
d’assistència. 

 

Demanda de serveis de disseny:  S’hi consideren totes aquelles empreses que precisen de serveis de 
disseny per poder posar els seus productes al mercat qualsevulla 
sigui el sector. Pot ser que subcontractin els serveis de disseny a 
estudis exteriors a l’empresa, o que disposin de departaments de 
disseny dins l’empresa.  

  Tot tipus d’empresa pot ser considerada demanda de disseny. Un 
servei com la gestió de programes d’identitat visual corporativa és 
totalment transversal i forma part de la cultura d’empresa fins i tot 
d’aquelles l’activitat de les quals està totalment allunyada de la 
manufactura industrial o de la comercialització de productes o de 
la prestació de serveis al mercat.  

  En el cas català, cal comptar aquí les agències de publicitat, les 
consultores en comunicació i marketing, les agències de relacions 
públiques, les empreses d’audiovisuals, etc.  

  Agències de relacions públiques i consultores de marketing es 
troben en una mateixa situació que els dissenyadors. De vegades 
són departaments interns a les mateixes empreses, mentre que 
també existeixen agències externes que ofereixen serveis a tota 
mena d’empreses. Quant a les agències de publicitat, poden ser 
considerades tant empreses per a l’assistència de l’eix disseny ‐ 
producció però a Catalunya molt més sovint han estat demanda de 
disseny més que no pas proveïdors de serveis –això afecta molt 
especialment als dissenyadors gràfics. En qualsevol cas, ambdues 
situacions són possibles, la qual cosa demostra la flexibilitat del 
sistema. 
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Editores de disseny:  És un cas especial de la demanda de serveis de disseny, més 
abundant en el sector del mobiliari però també dels objectes per al 
parament de la llar.   

  Són empreses que utilitzen l’accepció més culta de la noció de 
disseny com a tret diferencial del seu producte. Són productores de 
disseny però no tenen fàbrica. Actuen com a clients de les 
empreses manufactureres i productores. Les editores s’ocupen 
també de la promoció i venda dels productes que fan. Se’n diuen 
editores per comparació amb les editorials; de fet, la relació amb la 
part productiva del procés s’adequa al mateix esquema. Quant a la 
seva relació amb els dissenyadors, normalment són els mateixos 
dissenyadors els que s’adrecen a elles quan tenen un disseny ja fet. 
Són pagats en règim de royalties sobre les vendes. 

  Fan servir el concepte de disseny en termes de llenguatge –atributs 
dels resultats que es reconeixen fàcilment i internacionalment— 
per la qual cosa el fan servir com un element estratègic i un factor 
d’innovació de producte. Responen perfectament a la modalitat 
d’empresa que es caracteritza per tenir una filosofia de disseny ben 
clara i ben comunicada al públic. 

 

Oferta de serveis de disseny:  Correspon a les activitats de dissenyar en qualsevol dels seus 
aspectes i especialitzats.  

 Tipus d’oferta: el conjunt dels diversos tipus d’oferta forma el 
Col·lectiu de dissenyadors (grups 1 i 2). 

 1. Departaments de disseny dins les empreses (Design 
Inhouse). Aquests poden estar formats o ser considerats: 

 Oficines tècniques: fan desenvolupament de producte. 
Estan integrades fonamentalment per enginyers 

 Departaments de disseny: formats per dissenyadors que 
treballen dins l’empresa o gent que resol la funció disseny. En 
aquest darrer cas, no es poden considerar dins el sector atès 
que no han apostat per la professionalització del disseny.  De 
vegades, estan integrats als departaments d’I+D (cas Camper 
per exemple) i són departaments amb un fort component 
experimental. D’altres, són departaments sencers de disseny 
d’empreses multinacionals que s’han traslladat a Barcelona 
(casos d’empreses d’automoció) 

 Direcció d’art: és una figura professional que coordina els 
departaments de disseny in‐house o els departaments creats 
específicament per a un projecte determinat. És més pròpia 
de les empreses creatives o de les empreses de la indústria 
cultural. Té el seu equivalent en el disseny de producte i en el 
coordinador d’identitat corporativa sense denominació 
específica. 
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 Gestors en disseny: nova figura professional la funció del 
qual és articular el diàleg entre l’empresa i els serveis de 
disseny exteriors que es contracten per projectes concrets. 
Sovint són també gestors en comunicació, responsables de 
marketing o del branding de l’empresa. En el sistema italià, 
són sovint els mateixos dissenyadors els que exerceixen 
aquesta funció en la relació amb les empreses. Qui exerceix 
aquesta funció a Catalunya és encara una qüestió oberta tot i 
que s’observa una certa tendència a que l’exerceixin els 
mateixos dissenyadors –cas del disseny de producte—. La 
funció, però, ha donat peu a l’emergència d’empreses 
consultores especialitzades sobretot en la gestió de 
comunicació i imatge. 

 2. Empreses de serveis de disseny i professionals del 
disseny: Inclou tota mena de fórmula empresarial: estudis grans i 
petits, professionals autònoms, professionals autònoms que 
s’associen temporalment. Estan habitualment considerats dins les 
empreses creatives del sector serveis. Quan s’identifiquin per 
l’epígraf del CNAE es podrà quantificar l’abast real d’aquest 
component del sector. 

 

Proveïdors: xarxa d’assistència    Suport a les activitats de disseny (proveïdors i logística) 
Està format pel conjunt d’empreses manufactureres i professionals 
d’altres sectors que treballen per als dissenyadors quan cal 
desenvolupar projectes o implementar‐los.  

 Serveis al projecte: fotògrafs, video‐artistes, programadors 
informàtics, tècnics audiovisuals; impressors, gravadors i art 
finalistes, retoladors; arts gràfiques en general, foneries de tipus –
ara digitals‐‐; maquetistes, empreses de prototipat, de rendering...  

  En general, molts d’aquests professionals quan la seva intervenció 
correspon a una fase molt concreta del procés, són gent que 
treballa dins dels estudis o les agències.  

 Serveis a la confecció i producció del disseny: empreses 
implementadores (cas dels programes d‘identitat corporativa, o 
dels programes de senyalització, on hi ha empreses que només es 
dediquen a implementar‐la); fusters, tallers del metall, manyans, 
pintors industrials, tècnics del sector de la construcció; 
constructors de stands per fires, artesans diversos, etc. 

  Pràcticament tot sector industrial pot ser tant demanda de serveis 
de disseny com proveïdor per a les activitats de disseny entre les 
seves moltes activitats. 

 

Distribució i comerç: mediació  Comerç especialitzat: Xarxa de botigues i de punts de venda a 
amb el mercat del disseny   l’engròs i al detall dedicades a la comercialització d’uns articles i 

productes caracteritzats pel seu disseny acurat i per formar part 
del grup internacional de productes que són reconeguts com a 
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manufactures del disseny. Es caracteritzen per tenir també una 
presentació molt acurada.67  

  Val la pena recordar aquí que alguns d’aquests comerços, els que 
han aconseguir més significació en el comerç de Barcelona, 
acompleixen una funció molt important com la servir de referent 
per al consum i així marcar tendència quan a la incorporació de 
productes al mercat del disseny. De fet, són llocs claus per a la 
visibilitat del disseny cara al gran públic.  

  El grup inclou els showrooms de les grans editores on hi  
  predominen els sectors del mobiliari i de l’equipament domèstic. 
  En els darrers anys, els mateixos dissenyadors han obert botigues 

per comercialitzar les seves creacions. Això és molt habitual en els 
subsectors del disseny de moda, complements de moda o petits 
objectes per al parament de la llar. 

 

Subsistema cultural del disseny: Definició: Conjunt d’entitats i d’equipaments considerat com la 
infraestructura de la comunitat del disseny i que donen servei al 
sector.  

  El terme cultura és bastant ambigu i té diversos sentits. De fet, en 
general, s’entén per cultura del disseny el conjunt de coneixements 
i el grau de familiaritat que es té del disseny. Així per exemple, la 
definició italiana del concepte es fixa precisament en aquesta 
dimensió:  

  “un sistema de valors organitzat i compartit per la comunitat del 
disseny en la seva totalitat que assumeix el disseny com a 
vocació comuna.”  

  Per la seva banda, els neozelandesos la defineixen com:  

  “Inherited and shared ideas, beliefs, values and knowledge 
expressed via design in a distinct manner.” (NZ Design Taskforce 
2003: Glossari final).  

  De fet, l’existència d’aquesta cultura del disseny i el fet que, per 
moltes raons, sigui compartida internacionalment, explica el sentit 
selectiu que de vegades adopta el disseny en tant que criteri de 
qualitat present als productes dissenyats amb consciència i 
voluntat de ser‐ho.  

  Tanmateix, atès que la formació d’aquesta cultura com qualsevol 
altre és fruit d’un llarg esforç ple de debats, anàlisis, discussions, 
aportacions, contribucions i crítica, requereix d’una sèrie d’aparells 
i d’entitats de suport que afavoreixin i ajudin a la seva formació. 
En aquest estudi hem utilitzat el terme Subsistema Cultura per 
referir‐nos a totes aquestes entitats, organismes, produccions i 

                                          
67 Pel que fa a la xarxa de botigues especialitzades en aquest tipus de 
producte, vg. el mapa corresponent al comerç del disseny a CARRERAS, 
Carles (dir.): Atles comercial de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de 
Barcelona - Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 
Barcelona - Universitat de Barcelona, 2003. Mapa 060. També es pot 
consultar a http://www.ub.edu/observatoricomerc/atcob/ 
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accions l’efecte de les quals ha estat la de promoure i difondre una 
cultura del disseny a Catalunya i consolidar‐la. És l’aparell que es 
dedica a generar coneixement i a difondre una cultura vinculada al 
disseny. 

  En general, en els estudis i propostes polítiques d’altres països per 
impulsar el sector utilitzen el terme “Infraestructura” del disseny 
per referir‐se a allò que aquí anomenem sub‐sistema cultura. 

  Quant al paral∙lelisme amb el model italià de referència, entren en el 
subsistema cultura els actors de flux i els actors de suport.  

  Hi trobem doncs les eines per a la difusió del disseny i del 
coneixement sobre el disseny (editorials i premsa especialitzada), les 
fires i llocs de presentació del disseny en societat, les entitats 
dedicades a la promoció i a la protecció del disseny i, també, les que 
generen coneixement, el sistematitzen i el difonen; les que avaluen i 
premien el disseny. Finalment, entre les entitats de suport hi figuren 
les institucions dedicades a la formació en les diverses ofertes. Cal 
comptar aquí també les entitats i organismes que es dediquen a la 
recerca, a la transferència de coneixement i de tecnologia, i els 
promotors de la innovació. 

 Tipus d’accions cultural:  

 a) adreçada al públic en general: promoció, difusió i divulgació 

 b) adreçada a la demanda de serveis de disseny: promoció, 
divulgació, publicitat, transferència de tecnologia, impuls a la 
innovació. 

 c) adreçada al col·lectiu de dissenyadors i a la comunitat de 
disseny: formació, finançament, protecció, organització 

 

Components del subsistema cultural en la perspectiva de Catalunya.68  
Dades històriques dels actors específics. 

Entitats dedicades a l’execució de polítiques per a la promoció del disseny  
- entre el gran públic, espectadors i consumidors  
- entre la demanda       
- a l’estranger com a factor d’exportació 
  

Un centre de disseny: BCD Barcelona Centre de Disseny: es va crear l’any 1973 
per iniciativa d’un grup de professionals del disseny que van voler 
encetar un procés d’implantació de la cultura del disseny a 
Barcelona seguint les passes angleses i segons el model del Design 
Council britànic. Ha estat un model adoptat per molts països i 

                                          
68 Catalunya en relació a la Llombardia, o el que és el mateix, en el 
Sistema Disseny de Barcelona en relació al de Milà, hi ha entitats que no 
tenen paral·lelisme, com és el cas del Centre de Disseny de Barcelona, 
d’organismes com el SIDI i RED, o una institució com el FAD. En canvi, 
Barcelona no disposa d’un centre per a la difusió i visualització del 
disseny i la seva cultura com la Triennal de Milà ni tampoc no té un 
potencial editorial dedicat al disseny amb la tradició d’ells. La vinculació 
amb el sistema de l’arquitectura presenta també alguns matisos 
diferents.  
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constitueix un moment en el procés de institucionalització d’una 
professió que se sap nova i és ben conscient de sí mateixa.  

  Abans del 1973, a Barcelona ja existien almenys dues agrupacions 
del FAD volent fer una funció similar però només en la perspectiva 
de la consolidació i protecció d’una nova professió, la dels 
dissenyadors. El BCD va néixer per promoure el disseny entre el 
gran públic –i per això va instal∙lar‐se en un local amb sala 
d’exposicions on s’hi mostrava una selecció d’objectes presentats 
com a models de bon disseny per orientar el consum—, i també 
entre els empresaris –per als quals aquests mateixos objectes eren 
explicats en cursos monogràfics per ensenyar als empresaris allò 
que el disseny podia fer per a les seves empreses. Llavors, la 
selecció BCD, exposada a l’inflable de Numància primer, i als 
locals sobre el Cinema Publi al Passeig de Gràcia després, per 
acabar publicats en un llibre, van ser  una bona eina per promoure 
el disseny i difondre un model de bon disseny. 

  Al llarg dels anys, han estat diverses les activitats desenvolupades 
cara a la promoció del disseny entre les empreses i cara a 
l’exportació sia a través d’exposicions itinerants, exposicions a 
l’estranger, cursos de formació o publicacions. Potser de totes les 
activitats allò que ha donat més a conèixer el BCD ha estat 
l’organització dels Premis Nacionals de Disseny.   

  No hi ha dubte que el BCD és ben conegut fora de Catalunya, que 
ha adquirit molt prestigi a l’estranger i que ha estat partícip de 
moltes accions importants a nivell internacional. Que actualment 
sigui membre de la Junta del BEDA en representació dels Centres 
de disseny n’és una prova com també ho era el fet que, en etapes 
anteriors, fos membre de la Junta de l’ICSID i fins i tot en tingués la 
presidència.  

  Abans de la creació del BCD, les funcions de promoció del disseny 
entre el públic i els empresaris estaven a càrrec del FAD, 
especialment de l’ADI FAD i de Grafistes FAD, després ADG FAD. 
Ells van muntar el primers congressos importants sobre disseny 
(ICSID 1971 Eivissa), organitzaren conferències i cursos, i 
muntaren exposicions. La concessió dels premis Delta des del 1961, 
i dels Laus des del 1970 en són una bona mostra.  

  Des del FAD dels anys 1960s es va participar a la Fira de mostres i 
a diversos salons especialitzats, fonamentalment Hogarotel mentre 
va durar (1961‐1970s) i Graphispack.  

  Val a dir que la irrupció de la professionalització del disseny a 
Catalunya va manifestar‐se des de bon començament a través de la 
creació d’entitats i organismes que li donessin publicitat i el fessin 
conèixer entre el públic. 

  Pel que fa a l’exportació, més enllà de les activitats del COPCA a 
Catalunya i de l’ICEX per a la resta d’Espanya, no hi ha entitats 
que s’hi dediquin d’una manera sistemàtica malgrat que tant BCD 
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com el FAD han treballat molt perquè Barcelona tingués una 
presència  i la mantingués en el panorama internacional del 
disseny.  

 

Entitats de servei a les empreses per donar a conèixer les seves activitats  

Fires de mostres, salons especialitzats:  
 Hi ha diversos salons i fires on el disseny hi participa tot i que no 

n’hi ha cap que s’hagi especialitzat en el fet del disseny: això palesa 
la naturalesa transversal dels serveis de disseny. Tanmateix, es va 
intentar de muntar un saló específicament dedicat al disseny, el 
MID, amb la Fira de Barcelona del que se celebrà una segona edició 
el 1994. No va prosperar. Havia estat promogut pel SIDI. 

  Associacions de professionals han presentat stands especialitzats 
en diverses fires al llarg del temps: Hogarotel, Graphispack, 
Sonimag, Construmat, Expohogar amb èxit i acceptació molt 
variable.  

  El disseny també està present però difús com a membre dels 
equips de disseny als Salons de l’Automòbil i Nàutic. 

  Pel que fa al disseny gràfic, anualment el CÒDIG organitza 
l’ExpoCodig, una mostra de material d’arts gràfiques i per al 
projecte de disseny gràfic. 

 

Agrupacions d’empreses per a la promoció i consolidació del mercat del 
disseny  

 RED, Red de Empresas de Diseño, és una associació d’empreses de 
tota Espanya que s’identifiquen per tenir el disseny com objecte del 
seu negoci. De moment, no disposen de pàgina web.  

 SIDI, en canvi, és una entitat que coordina i s’ocupa de presentar 
les empreses que fan disseny a les fires internacionals muntant un 
stand diferenciat i innovador. Es va fundar el 1984 participant per 
primera vegada a la Fira de València. Ha estat diverses vegades a 
la Fira de Milà i a d’altres salons nacionals i internacionals del 
moble.69 Han estat assessors de l’ICEX a l’hora d’organitzar 

                                          

69 “El proyecto SIDI, Selección Internacional de Diseño de Equipamiento 
para el Hábitat, es la primera iniciativa concertada para dar a conocer 
una parte significativa de dicha oferta y proyectarla en el mercado 
interno y en el externo. El SIDI si bien no pretende asumir una 
representación absoluta del diseño de equipamiento producido en 
España, si se propone contribuir de manera especial a la articulación 
eficaz de los distintos campos de acción en la producción y consumo de 
productos de diseño. Su aporte consiste en instituir una plataforma 
comercial y comunicacional coherente en el plano organizativo, 
conceptual y formal.”  Va ser fundat a Barcelona.  

Vg. http://www.sidi.es/accesible/buscador/index.php per la relació 
d’empreses representades pel SIDI. A l’actualitat, són 65 amb seu a tota 
Espanya.  
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esdeveniments per a la presentació del disseny espanyol a 
l’estranger. 

  El criteri de selecció de les empreses que promocionen és molt 
exigent i s’hi accepten únicament aquells productes que puguin ser 
reconeguts com a disseny i acceptats pel mercat internacional. 

Museus especialitzats i sales d’exposició.  

 Els museus especialitzats també juguen un rol important perquè 
donen a conèixer i promouen la producció de les empreses. Les 
empreses més clarament adreçades als bens de consum fan servir 
el museu i les exposicions per fer conèixer les seves creacions i 
consolidar la marca. Els Museus, com les sales d’exposició, 
participen tant com les fires en la funció de fer visibles per al gran 
públic i el públic especialitzat els esdeveniments vinculats a 
l’activitat professional del disseny. 

  Quant a la presentació de novetats, és més habitual fer servir els 
showrooms propis o bé els stands a les fires. Des de les Primaveres 
del disseny, es va anar consolidant la pràctica d’organitzar festes o 
mostres de presentació de les darreres novetats promogudes per 
les empreses mateixes en llocs triats especialment per a fer‐ho. 
Després, la sala d’exposicions dels locals del FAD a la Plaça dels 
Àngels s’ha anat convertint en un lloc ideal per aquests actes. 

 

Esdeveniments organitzats ad hoc 

- Primaveres del disseny (Barcelona Design Spring Festival (1991-2003): Celebrades 
bianualment, les Primaveres del Disseny convocaven tot el 
subsistema cultura, part del sector i d’altres entitats de la ciutat a 
organitzar cicles de conferències, exposicions i manifestacions 
diverses entorn el disseny. Les administracions hi participaven 
subvencionant el comissari de cada any, la publicació d’un catàleg 
i la secretaria d’organització hostatjada normalment pel BCD.  

  A més a més, es concedia el Premi de Disseny Barcelona a una 
persona destacada per la seva trajectòria professional a qui se li 
organitzava una exposició monogràfica sobre la seva obra.  

  D’altres institucions importants de la ciutat, especialment les de la 
xarxa de museus, hi participaven organitzant sengles exposicions. 
Aquestes han estat un bona oportunitat perquè la quarta generació 
de dissenyadors es donés a conèixer entre empresaris i públic. 

  Potser el caràcter més destacat de les Primaveres foren els molts i 
diversos actes que organitzaven les diverses entitats de la cultura 
del disseny per donar a conèixer les seves darreres activitats, per 
convocar punts de trobada i reunions de treball amb experts 
nacionals i estrangers. Rarament la gent disposava d’ajuts o 
subvencions i eren les mateixes entitats les que finançaven els 
actes, mostres i manifestacions que organitzaven. 
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  A mesura que l’esdeveniment es va anar consolidant com una de 
les cites de referència cada dos anys a l’agenda internacional, cada 
vegada més empreses estrangeres la triaven per presentar les 
últimes novetats. 

  La darrera primavera es va celebrar coincident amb el centenari del 
FAD, una efemèride que va aconseguir capitalitzar l’esdeveniment 
i la seva tradició cloent‐la unilateralment. 

  Sovint s’ha dit de les primaveres del disseny de Barcelona que eren 
molt intenses però també molt irregulars quant al nivell del que 
s’hi organitzava i del què hi passava. Rarament s’assolia un nivell 
de coherència que permetés identificar i diferenciar cada una 
d’elles per una temàtica específica. Aquesta és sens dubte una 
crítica legítima, però també és cert que les primaveres van servir 
com aparador d’allò que realment es feia a la ciutat i servien per 
prendre el pols del que realment estava passant en el món i la 
cultura del disseny. Des que no se celebren, ha baixat el grau 
d’activitat en torn del disseny; ni com a sector ni com a sistema ja 
no fa tant soroll i s’ha perdut una ocasió perquè l’oferta i el sector 
tinguin un lloc de referència on observar per on van les tendències. 
Les activitats que se celebren i encara tenen lloc han perdut el 
paraigua que les unia pel que semblen esporàdiques i excepcionals. 

  De moment no s’han substituït amb cap altre esdeveniment; 
tampoc no s’ha avaluat l’impacte que ha tingut en la projecció del 
sistema disseny Barcelona a l’estranger i a la resta d’Espanya.   

- Barcelona Design Week (2006)  

 Organitzat pel BCD com un cicle de conferències i debats sobre 
diversos temes de l’actualitat del disseny, se n’ha celebrat una 
única edició amb prou èxit de públic i d’assistents (2006). 

 

Ens dedicats a la protecció dels professionals i a representar-los: 

- Associacions de professionals 
- Col·legis professionals amb validesa territorial 
- Agrupacions d’associacions 

 A Catalunya hi ha tres associacions de professionals que tenen 
tanmateix diferències substancials quant al caràcter i el que fan: 
són les diverses agrupacions del FAD, l’ADP i el CODIG. Aquesta 
darrera va néixer com associació de dissenyadors gràfics 
únicament amb la missió de fer aprovar un Col∙legi professional, 
cosa que va succeir ara fa uns quatre anys.  

  Per la seva banda, el FAD, especialment ARQ INFAD i ADI FAD 
són les entitats que estableixen un pont entre el món del disseny i 
el de l’arquitectura. 

  Totes les associacions són membres dels organismes internacionals 
que representen i defensen els professionals del disseny. ADG‐
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FAD i CODIG són membres d’ICOGRADA. ADI‐FAD és membre 
de l’ICSID. Ara per ara, només ADP és membre del BEDA. 

  No s’han mencionat els Col∙legis de Decoradors atès que els han 
denegat la possibilitat de ser membres d’organismes internacionals 
del disseny, com el BEDA. 

- Seus d’entitats internacionals d’aquest tipus localitzades a Barcelona:  

 Secretaria del BEDA. Recordem que el BEDA, Bureau European 
Design Associations, és un organisme que agrupa associacions de 
professionals de tots els països de la UE. La secretaria està a 
Barcelona des del 2000 allotjada pel BCD. De tota manera, el BEDA 
està estudiant sinó seria més convenient traslladar la secretaria a 
Brussel∙les per estar més a prop de les institucions de la UE.  

- ONGs: Design for the World (DfW) 

 Entitat internacional nascuda al sí d’ICSID, d’ICOGRADA i de l’IFI 
vers el 2000, té la seu central a Barcelona. Es tracta d’una ONG que 
treballa a partir del voluntariat en projectes de disseny que 
requereixen d’altres ONGs com Creu Roja, Metges sense 
fronteres...  per plantejar, desenvolupar i implementar el projecte. 
A principis del 2007, després d’un llarg procés de remodelació, ha 
esdevingut una associació internacional amb seu a Barcelona que ja 
ha elegit una nova Junta que dirigeixi la nova etapa de l’entitat.  

 
 

Ens dedicats a la generació d’informació i coneixement especialitzat sobre i 
per al disseny.  

Ens dedicats a la recerca sobre el disseny: universitats i escoles superiors 
amb vocació universitària, d’altres infrastructures.  

 La formació superior en disseny presenta a Catalunya un mapa 
més aviat complex que es resumirà més endavant en parlar del 
sistema general de formació. 

  Quant a la infraestructura per a la recerca, tot i que no hi ha 
entitats plenament dedicades a ella més enllà de l’activitat 
universitària, estan apareixent grups organitzats i les primeres 
infraestructures. Es tracta fonamentalment de biblioteques 
especialitzades vinculades a aquests centres.  

  Cal comptar‐hi: la biblioteca d’Elisava, muntada en el seu dia com 
a biblioteca de referència per al món del disseny; la biblioteca d’art 
de la UB, secció disseny, on es comença a treballar en el sentit de 
disposar d’un centre de documentació en disseny. Són biblioteques 
útils per a la recerca amb fons bibliogràfics afins les de l’ETSAB i 
de l’ETSEI de la UPC a més a més de la general de la UB. Pel que fa 
a comunicació visual, són importants les biblioteques de la UPF i 
de la UAB (Ciències de la informació). 

  Quant a grups de recerca consolidats, a la UB s’ha consolidat 
GRACMON Grup de recerca en història de l’art i el disseny 
contemporanis (www.ub.edu/). De la gent vinculada a aquest grup 
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n’han sorgit les Reunions Internacionals d’Historiadors i 
Estudiosos del Disseny (ICDHS) amb un comitè internacional de 
les quals ja se n’han celebrat cinc edicions. 

  UdG: CENTRE DʹINNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
CONCEPTUAL DE NOUS PRODUCTES (CID). Organisme adscrit a 
la Universitat de Girona. Enginyeria Industrial (www.udg.es/cid). 
Membre de la Xarxa IT (CIDEM). El seus objectius són: oferir un 
apropament a la innovació, disseny industrial; generar noves 
oportunitats tant per lʹempresa com per a la Universitat, dins un 
marc de projecció real i tangible; donar suport a lʹempresa en el 
desenvolupament de nous productes innovadors.  

 

Ens dedicats a la recerca, promoció i gestió de la recerca en disseny. 

 Fundació Design for All. El Disseny per a tothom és un 
enfocament del disseny nascut i sistematitzat a Barcelona on hi té 
seu la Fundació. Investiga i assessora als dissenyadors i empresaris 
sobre la qüestió. Va començar les seves activitats buscant la 
supressió de les barreres arquitectòniques per passar a considerar 
ara les implicacions de l’enfocament a totes les especialitats del 
disseny i la tecnologia incloent‐hi les TIC. Consisteix en una 
concepció del disseny que té en compte les implicacions per al 
disseny dels canvis demogràfics en curs com l’envelliment de la 
població, la integració social dels discapacitats o les diverses 
realitats culturals des d’una perspectiva que vol ser integradora.  

 Centre Català del Vidre. Barcelona 
 Fundat com un escola i un taller artesà, el Centre del Vidre 

desenvolupa recerca sobre tècniques, procediments i innovacions 
vinculades al sector que puguin aplicar‐se en treballs artístics, 
artesans o industrials.  

 

Institucions de consolidació d’aquest coneixement (museus, sales 
d’exposició especialitzades, centres culturals) 

 A Catalunya, hi ha diversos museus que s’han especialitzat en 
temes que tenen connexió amb el disseny. Alguns deriven de 
museus comarcals que mostren tècniques i sistemes industrials 
antics, com el Museu Molí Paperer de Capellades, el de la Forja de 
Ripoll o el de les joguines de Figueres. 

  D’altres, com el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Terrassa, tot 
i haver nascut gràcies a l’arqueologia industrial, està duent una 
política d’exposicions on posa en evidència la relació entre 
l’evolució tecnològica i el disseny. 

  Ara per ara, el Museu de referència quant al disseny és el MADB 
de l’Ajuntament de Barcelona. S’ha especialitzat en el disseny fet o 
dissenyat a Espanya per a l’univers domèstic. 

  El MADB té diverses seccions heretades de museus que ja existien 
però que es van incorporant al discurs del disseny: són, a més del 
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Museu de les Arts Decoratives, el del Tèxtil i la Indumentària i el 
de les Arts Gràfiques, col∙leccions que conformaran el nucli del 
proper museu del disseny de Barcelona quan es desenvolupi el 
projecte de Glòries (previst d’inaugurar el 2011). 

  Existeixen també dos museus virtuals del disseny gràfic. Un és 
obra del col∙leccionista Albert Isern; l’altre l’ha promogut l’ADG 
FAD mitjançant la Fundació Gràfica de nova creació, la qual ha 
posat en marxa una primera col∙lecció gràcies a les donacions dels 
professionals mateixos.  

  Pel que fa a sales d’exposicions, el panorama actual es redueix a 
algunes exposicions esporàdiques als Col∙legis d’arquitectes de 
Barcelona i Girona, sempre sobre la vinculació entre disseny i 
arquitectura; i la sala d’exposicions del FAD.  

  La Sala Vinçon és la que ha portat una política d’exposicions sobre 
diversos aspectes del disseny més sistemàtica i des de fa més anys. 
Una segona galeria s’ha especialitzat en disseny i arquitectura a 
Barcelona, la H20. El disseny experimental s’ha presentat 
habitualment en una xarxa de petites galeries per Ciutat Vella i en 
els showrooms o botigues dels dissenyadors. 

  El Centre Català d’Artesania s’està perfilant com una altra sala on 
el món del disseny pot intentar exposar‐hi. 

 

Premsa especialitzada i editorials.  

 Catalunya ha estat una potència editorial important des que el 
sector va fer la seva particular revolució industrial a la segona 
meitat del segle XIX. Encara ara el sector de les arts gràfiques 
constitueix un dels sectors econòmics importants del país. 
Tanmateix, no hi ha una producció editorial dedicada al disseny 
tan significativa com en altres llocs –Milà per exemple, o 
Londres— ni el disseny és un àmbit que hagi excel∙lit per la 
producció de discurs. En el sector editorial continuen predominant 
les traduccions per sobre de l’edició de llibres d’autors locals.  

  Les dues editorials especialitzades en disseny més importants han 
estat des de sempre la Gustavo Gili –amb diverses col∙leccions 
dedicades estrictament al disseny— i l’editora de l’anuari del 
disseny català, la Guia Creativity.  

  D’altres editorials que han participat en algun moment en el sector 
del llibre de disseny han estat Blume, Paidós i Índex Book. Aquesta 
darrera va sorgir d’una distribuïdora de llibres estrangers sobre 
disseny que va ser la proveïdora més important que hi ha hagut 
d’informació sobre el que passava a la resta del món. En el sector 
editorial digital, ACTAR ha estat l’editorial de referència tot i que 
hi predominen els temes arquitectònics per sobre dels de disseny. 
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  Pel que fa a la premsa especialitzada sectorialment, a Barcelona es 
produeixen diverses revistes adreçades al gran públic i de molta 
tirada d’acord amb el model de la revista de decoració femenina 
(Grup Hymsa, RBA Revistas, MC Ediciones). Moltes d’elles tenen 
antecedents històrics importants en el sector (El hogar y la moda), 
alguns dels quals es remunten a fórmules experimentades abans 
de la guerra.  

  Quant a les revistes especialitzades adreçades al sector, n’hi ha 
diverses: On Diseño, la més antiga (fundada el 1978) s’adreça als 
prescriptors de disseny –és a dir, a interioristes, arquitectes i 
constructors‐‐; Creativity News, nascuda com a revista el 1989 i 
convertida en anuari el 2000; Proyecto Contract, del grup MC; i 
Temes de Disseny, una revista de periodicitat variable que ha estat la 
publicació de referència per a la recerca en disseny (1986‐2006). 
Està publicada en català, castellà i anglès. Des del 1991, existeix 
una revista de decoració i interiorisme escrita totalment en català 
publicada per Edicions Lavínia, Eben Interiors. La mateixa editorial 
publica Oficina + Contract Monogràfics, també en català. Són 
trimestrals. EBEN té una tirada de 20.000 exemplars i es distribueix 
per tot el litoral mediterrani. Està adreçada també als prescriptors, 
arquitectes, constructors, comerciants i distribuïdors de mobles a 
més a més de professionals del disseny, l’interiorisme i la 
decoració.   

  Grrr! va ser una publicació experimental de periodicitat variable 
sorgida de l’Escola BAU i va complir una funció important en la 
difusió de la experimentació tipogràfica. L’escola EINA edita 
mensualment un opuscle, el Plec, amb crítica i comentaris sobre el 
món del disseny. Ofereix un bon pols sobre el que succeeix en el 
món del disseny a Barcelona.  

  Existeixen diverses revistes organ‐house, algunes en format paper 
(Press‐graph per les arts gràfiques, M‐Grup Espacio amigo del grup 
Mambar de mobiliari d’oficina; d’altres estan en format digital, 
com l’organ house de Bauer Neufville sobre tipografia).  

  Finalment CODIG acaba de treure el núm. 2 de Criteri gràfic, una 
revista trimestral sobre disseny òrgan de l’associació.  

  Pel que fa a les revistes especialitzades editades des de Madrid, 
Visual i Experimenta, ambdues tenen delegació a Barcelona.  

  Els altres molts intents d’editar una revista des de les agrupacions i 
associacions de disseny no han tingut mai l’èxit suficient com per 
consolidar‐se com a publicacions independents o superar els 
primers números. 

  Finalment, Quaderns d’arquitectura i urbanisme editada pel Col∙legi 
d’Arquitectes de Barcelona des dels anys 1940s constitueix una 
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publicació de referència especialment a l’època fundacional de la 
professió, durant la dècada dels cinquanta i seixanta, on el disseny 
hi apareixia tractat en relació a l’arquitectura moderna i el 
desenvolupament del Moviment Modern al país.  

  

Entitats dedicades a la generació i manteniment de la cultura del disseny. 

Són aquelles entitats de caràcter associatiu o empresarial que s’han creat per 
organitzar activitats entorn el món el disseny i la seva cultura (cas de les 
agrupacions del FAD). Es dediquen a organitzar exposicions, congressos, mostres 
diverses i activitats de formació adreçades als estudiants de disseny.  

La majoria d’aquestes activitats van dirigides als mateixos professionals del disseny. 
A través d’elles va estructurant-se la comunitat del disseny i s’ha anat 
desenvolupant una cultura autòctona del disseny. 

Hi tenen molta importància els premis de disseny per promoure el debat i la qualitat 
dels estàndards proposats com a model. 

 Tradicionalment aquesta és una funció que l’ha exercit sobre tot el 
FAD i les seves agrupacions sigui organitzant els premis de 
disseny més antics, els Delta des del 1961 i els Laus, amb 
regularitat des del 1970, com les activitats lligades a aquests premis 
com són el Fòrum Laus adreçat a estudiants i professionals, o cicles 
de conferències. Destaca la preocupació constant del FAD per 
ajudar i donar sortida als estudiants de disseny convocant premis 
per a ells, oferint‐los un lloc on trobar‐se i equipaments on 
desenvolupar les seves activitats i donar a conèixer les seves obres.  

  Les festes anuals del FAD han estat des de sempre un bon lloc de 
trobada de la comunitat del disseny. 

  A més a més del FAD, les escoles de disseny han estat centres 
importants en l’organització d’activitats cara a desenvolupar la 
cultura del disseny. Han muntat des de cicles de conferències 
oberts fins a seminaris de treball per la presentació dels darrers 
corrents. Ha estat molt assenyalada la seva participació, de totes 
elles, a les primaveres del disseny. L’any 1997, per celebrar el 
centenari de l’agrupació, l’ADG FAD va organitzar un congrés 
nacional sobre disseny gràfic que va tenir lloc a Menorca. 

  Pel que fa a l’organització de congressos, no ha estat aquesta un 
activitat molt constant a Barcelona. Hi ha hagut algunes 
experiències importants però no són les que més destaquen en el 
panorama d’activitats de la ciutat. A part del mític congrés de 
l’ICSID d’Eivissa (1971), s’han celebrat a Barcelona dos congressos 
de l’AGI el 1971 i el 1997. Hi ha hagut algunes reunions del BEDA, 
de l’ICSID i d’ICOGRADA. Probablement de Design for All.  

  També s’han celebrat a Barcelona al menys dos congressos de 
l’ATypI, l’Associació Internacional dels Tipògrafs. La XIV edició va 
ser organitzada per Neufville, va tenir lloc el 1972; el segon, 
muntat conjuntament per Bauer Neufville i la Universitat de 
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Barcelona, el més de setembre del 1995. El mateix any, també va 
tenir lloc a Barcelona la 17a edició del Congrés Mundial de la 
Society of Newspaper Design. 

  El 2003 va tenir lloc la cinquena edició del congrés internacional de 
l’European Academy of Design (5EAD) organitzat per la 
Universitat de Barcelona que va portar a Barcelona estudiosos i 
investigadors de tot el món. També se celebraren les Jornades 
Innova Disseny a la tardor del mateix any organitzades pel BCD. 
L’any següent va tenir lloc a Barcelona la celebració del Congrés 
Internacional periòdic del Design Management Institute de Boston 
acollit i organitzat pel BCD. 
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El subsistema de la formació: estructurada per nivells laborals i tipus de 
competències.  

 El subsistema escolar i universitari està format per una xarxa molt 
variada de centres dedicats a la formació en disseny en totes  les 
diverses fórmules possibles a l’actualitat. Està estructurada en base 
als diversos nivells laborals existents a l’estructura professional. 

  Val a dir que Barcelona i la seva àrea metropolitana constitueixen 
gairebé un clúster de la formació en disseny degut a la quantitat 
d’oferta existent. 

 La xarxa catalana està estructurada de la següent manera:  

Tipus de formació, 
Titulacions 

Tipologia de centres 
 

Tipus d’estudis ofertats Nº 
Centres 

Formació bàsica i vocacional (FP) Escoles Municipals d’art i disseny 
Escoles d’arts aplicades i oficis 
artístics de la Diputació 
(existents a tot Catalunya) 
 

Cicles formatius de grau mig i 
superior (LOE) 

16 

Formació professional de nivells 
superior (LOE) 

Escoles d’Art i Superiors de 
Disseny 
(existents a tot Catalunya) 

Grau en disseny + especialitat 
Màsters d’especialització 
professional previstos 
 

7 

Formació 1r. cicle universitari Escoles Superiors de Disseny amb 
títol reconegut per la universitat 
(només n’hi ha a Barcelona) 

Graduat Superior en disseny 
(títols propis universitaris)  
En procés d’adaptació a l’EEES, 
un BA en disseny 
Màsters d’especialització 
professional. La UPC imparteix un 
GS de segon cicle universitari 
 

7 

Itineraris curriculars, especialitat 
d’una carrera universitària 

Facultat de Belles Arts (UB) Llicenciat en BBAA, itinerari 
curricular Disseny en procés 
d’adaptació a l’EEES 
Màsters d’especialització 
Màsters europeus 
Doctorat en disseny 
 

1 

Enginyeria Tècnica en Disseny 
industrial i desenvolupament de 
producte 
 

Universitat de Girona però com a 
títol propi (UPC) 

Diplomat, Enginyer Tècnic en DI i 
Dp 
En procés d’adaptació a l’EEES  
 

1 

Centres dedicats a l’ensenyament 
del disseny sense reconeixement 
oficial 

- IDEP 
- Istituto Europeo del Design, seu 
Barcelona 
- Diverses escoles de moda 
- Escoles especialitzades 
/aparadorisme 
- Centres de formació de gremis i 
empreses 
 

Diplomes i títols propis 
equivalents a la preparació per a 
una professió  

2 
 
 
5 
1 
 
x 

 Per completar el panorama de l’oferta educativa cal esmentar 
l’existència d’una càtedra en Gestió del Disseny a ESADE que 
participa en la formació dels ensenyaments previstos per la 
institució i amb una forta presència a les activitats de doctorat.  

  En els darrers anys, l’oferta de cursos de màster d’especialització 
professional ha crescut exponencialment organitzada per les 
diverses escoles citades.  

  Tots els centres es troben ara abocats a adaptar‐se a lʹEEES (Espai 
Europeu d’Ensenyament Superior), l’objectiu del qual és, a més a 
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més d’aconseguir una homologació internacional quant a sistemes 
i nivells d’educació, clarificar el panorama de l’educació establint 
missions i competències ben delimitades per a cada un dels 
sistemes d’acord amb l’estructura del mercat laboral i les 
expectatives professionals del sector. 

 

La situació actual: representació institucional dels actors del sistema disseny actual 
 

 

 
Cambra  Cambra de Comerç i 

Navegació de Barcelona 
ADP  Associació Dissenyadors 

Professionals 
DfA  Design for All Foundation 

Fira  De Mostres  CODIG  Col∙legi de Dissenyadors Gràfics  ED’s  Escoles de Disseny/títols propis 
universitaris 

COPCA    FAD  Foment de les Arts Decoratives  EDFP  Escoles de Disseny formació 
professional 

CIDEM  Centre d’Innovació i 
Desenvolupament  
Empresarial 

U  Universitats  Edit  Editoriasl, publicacions revistes 

GC  Generalitat de Catalunya  XCT  Xaxa de Centres Tecnològics  MD  Museu Disseny MADB 

Ajt. B  Ajuntament de Barcelona  XIT  Xarxa de Centres d’Innovació 
Tecnològica 

BEDA  Bureau European Design Associations 

SIDI  Selecció internacional 
Diseño equipamiento para 
el habitat 

XCR  Xarxa de Centres de Recerca  DfW  Design for the Wold (ONG) 

RED  Red Empresas de Diseño      BCD  Barcelona Centre de Disseny 
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3.3  Consideracions entorn la demanda  
 

 

 

 

 

 

 

 

>> estructura i  Fins ara, els diversos estudis que han volgut analitzar l’impacte 
característiques econòmic del disseny o l’estructura del sector a Espanya i a 
de la demanda. Catalunya s’han trobat amb la dificultat que no hi ha dades 

concretes que permetin saber de manera fefaent quin és el volum 
real de l’activitat del disseny a l’economia catalana ni quin és ara 
per ara l’abast del seu mercat. El disseny no figurava fins ara ni en 
la classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE) ni té un 
apartat propi a l’estadística econòmica (Carrió 2004: 62; FEEPD 
2001).70 Tanmateix, s’han fet uns primers estudis sobre la qüestió 
utilitzant models de referència estrangers, fonamentalment la 
metodologia i la mena d’estudis promoguts des del Design Council 
anglès; en el cas del darrer, el promogut pel DDI (2006), s’ha dut a 
terme la tasca de proposar una metodologia d’estudi a compartir 
per diversos Centres de Disseny i poder comparar la situació a 
diversos països. 

L’objectiu d’aquest capítol és resumir les dades aportades per 
aquests estudis anteriors quant al caràcter de la demanda de 
serveis de disseny amb l’objectiu de perfilar‐ne el caràcter, el tipus 
de serveis que estan demanant i, per tant, quin és el target objectiu 
d’una política de disseny. Cara al diagnòstic de la situació, s’ha 
comparat la manera com es fa servir habitualment el disseny 
d’acord amb els indicadors utilitzats per aquests estudis i els que 
promouen les polítiques nacionals de disseny d’altres països.  

A més a més, per al present estudi, identificar la demanda actual i 
el seu caràcter ha estat un requisit previ per seleccionar els 
participants a l’estudi  de forma que siguin ben representatius de 
la demanda perquè coneixen el món del disseny i saben els serveis 
que se n’obtenen perquè els han fet servir en la seva experiència 
empresarial.  

                                          
70 “S’estima que l’any 1999, el valor del VAB (Valor afegit brut) català 
que respon a activitats relacionades amb el disseny s’eleva a 2.942  M €, 
l’equivalent al 3,07 % del VAB total de Catalunya. (...) Quant a termes 
d’ocupació, el 3,43 % de la població activa de Catalunya està treballant 
en el sector disseny, és a dir, 93.345 persones.” [Carrió 2004: 67] 
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L’estudi ha tingut doncs dos objectius: identificar la demanda 
actual i possible; observar quins són els serveis requerits 
habitualment i comprendre quins podrien ser en la perspectiva 
d’incrementar l’ús estratègic del disseny a les empreses. En cap cas 
s’ha volgut mesurar l’ús real del disseny, ni la maduresa de la 
utilització del disseny per les empreses catalanes en un sentit 
comparable al d’estudis fets a d’altres països (Dinamarca, Suècia, 
Regne Unit). Aquesta és una recerca que queda pendent per al 
futur i podria ser una de les primeres tasques a dur a terme per un 
hipotètic observatori del disseny. Allò que sí ha volgut l’estudi 
present és fer una primera aproximació a la demanda en tant que 
actor clau en el sistema disseny català. 

Val a dir que d’acord amb el punt de vista de l’estudi, s’ha 
considerat el disseny com una activitat professional transversal els 
serveis del qual poden ser útils per a tota mena d’empresa 
qualsevulla sigui el seu sector d’activitat, la seva mida, el volum de 
negoci i l’àmbit d’actuació. Com a premissa, s’ha considerat que 
tota empresa que vulgui ser visible al mercat necessita com a 
mínim tenir una imatge visual corporativa. Aquest és el servei de 
disseny que estableix el mínim comú denominador a totes les 
empreses. Després, en funció del caràcter sectorial de l’empresa, la 
seva mida i els procediments comercials que utilitza, pot requerir 
molts altres serveis de disseny, des de l’arquitectura corporativa 
fins a projectes d’interiorisme, tractament del punt de venda, 
programes coordinats de comunicació, disseny de producte i 
disseny de serveis. Les possibilitats són moltes. 

 

>> La visió d’estudis  Aquest enfocament de la qüestió suposa un plantejament una mica 
anteriors: el consum  diferent de l’utilitzat per estudis anteriors, els quals han preferit 
empresarial de disseny.  seleccionar les empreses a estudiar, o bé pel fet que consumeixen 

disseny, o bé perquè, degut a la seva activitat, són consumidores 
potencials, especialment en la perspectiva del disseny de producte, 
perquè allò que produeixen va adreçat al gran públic i són 
majoritàriament bens de consum massiu. Això redueix el sector, 
primer, a aquelles activitats econòmiques el mercat de les quals és 
el gran públic i per tant desenvolupen un producte propi, i, 
després, a les que fan bens industrials i els venen dins mateix del 
sector en una cadena de valor determinada. 

El procediment habitual ha estat doncs desestimar alguns CNAE 
perquè no se’ls considera consumidors de disseny. Són els que es 
dediquen a l’elaboració de matèries primeres, a l’extracció de 
minerals (CNAE 14), tractament d’energies o combustibles (CNAE 
23), producció d’energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta 
(CNAE 26), producció i distribució de vapor i aigua calenta (CNAE 
41) i la venda, manteniment i reparació de vehicles de motor 
(CNAE 50) per citar alguns dels que normalment es deixen de 
banda. Ara bé, també aquestes empreses necessiten relacionar‐se 
visualment amb altres empreses i entitats, han de ser visibles cara 
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als seus propis proveïdors, als seus treballadors i als seus clients 
com també ho han de ser per als seus finançadors i inversors. La 
irrupció de les TIC i de l’e‐comerç ha donat encara més 
importància a aquesta funció per a tot tipus d’empresa. Pel que fa a 
la identitat visual corporativa, totes han de desenvolupar un 
programa específic encara que sigui molt senzill, o composat de 
poques peces. 

Si ha estat habitual eliminar de la mostra els CNAE referenciats i 
també d’altres, el motiu adduït és o bé que no posen al mercat 
productes acabats (CIDEM 2005: 31), o bé que no se les considera 
consumidores de disseny (DDI 2006:5).71  Cal reconèixer que els 
criteris de selecció utilitzats queden justificats pels objectius de 
cada un dels estudis i allò que volien saber. Així per exemple, 
s’han triat empreses consumidores o potencialment consumidores 
de disseny quan es volia comprendre el paper que ha jugat i juga el 
disseny en la dinàmica empresarial i allò que els empresaris 
pensen de l’oferta de disseny al país (FEEPD 2001: 27). En d’altres 
casos, l’objectiu era conèixer l’ús del disseny a les empreses d’èxit 
que desenvolupen producte propi i no s’han tingut en compte les 
empreses de serveis. D’aquesta manera s’han oblidat programes 
d’identitat corporativa que han estat molt importants a la història 
del disseny català fets per empreses com Gas Natural, el Grup 
Ercros o Aigües de Barcelona, Agbar, abans i després de tenir una 
política d’exportació important. 

  Val la pena ara destacar allò que les empreses valoren en relació als 
efectes que l’ús del disseny els suposa. L’estudi més antic entre els 
consultats (FEEPD 2001) identificava les següents aportacions com 
les que les empreses més valoren quan busquen i requereixen 
serveis de disseny:  

  • del disseny gràfic en valoren sobre tot el canvi d’imatge, però no 
hi ha indicacions suficients sobre si ho entenen en termes 
merament superficials, una operació cosmètica d’actualització que 
només afecta a l’aspecte extern, o si bé es tracta de la utilització del 
disseny gràfic per a consolidar processos per refermar la identitat i 
la cultura corporativa pròpia.  

                                          
71 “Clasificaciones CNAE excluidas por ser  consideradas menos 
consumidoras de diseño: epígrafes 01 al 14, 45, 75, 80, 85, 90, 91 i 95.  
DDI 2006: Estudio del impacto económico del diseño en España 2005. 
Resumen. Madrid DDI: 5 

Una classificació més detallada es pot trobar a FEEPD 2001: 26 on les 
sectors empresarials potencialment consumidors del disseny se 
seleccionen en funció de l’especialitat de disseny que més habitualment 
contracten. En aquestes, tot i haver-los preguntat per la utilització 
d’altres especialitats del disseny (per exemple, de disseny gràfic per una 
empresa de mobiliari), no hi queda clar fins a quin punt s’ha assumit el 
sentit transversal dels serveis de disseny ni la importància de polítiques 
integrades incorporant-hi tot tipus de disseny alhora.  
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• del disseny d’interiors, es valora sobretot la capacitat per 
resoldre problemes en projectes complerts (lliurament claus en mà 
que inclou el projecte i l’obra)   

• del disseny de moda, es valora, i se li demana, capacitat per 
renovar línies de producte o per trobar noves idees —una 
utilització del disseny que darrerament estan fent servir també 
empreses manufactureres a l’hora de definir nous productes, però 
ho fan encara amb un caràcter esporàdic i com a complement a 
l’activitat quotidiana—.  

• finalment, del disseny industrial  o de producte es valora la seva 
capacitat per augmentar l’atractiu visual dels productes, per 
incorporar tendències, millorar‐ne la funcionalitat, reduir costos de 
producció i innovar quant a materials.  

Comparat amb les capacitats estratègiques del disseny vistes a 
l’apartat anterior, potser allò que primer salta a la vista és que, en 
general, encara predomina la utilització del disseny com a 
complement de la dinàmica empresarial, que encara no forma part 
de la cultura de les empreses i del seu talent i que se segueix 
preferint encarregar projectes puntuals enlloc d’incorporar una 
política integrada i sistemàtica de disseny dins la vida de 
l’empresa. Val a dir que aquest no és el cas de totes les empreses. A 
Catalunya, com també a la resta d’Espanya, n’hi ha algunes que sí 
han canviat la tendència i ja estan utilitzant el disseny com una de 
les activitats clau en el seu procés empresarial. Atesos els objectius 
de l’estudi present, diagnosticar la situació i veure quin hauria de 
ser el paper que juga el disseny en el futur, la finalitat era 
precisament localitzar quines són aquestes empreses. 

 En aquest cas, probablement un dels exemples paradigmàtics és el 
sector de l’envàs i l’embalatge, del packaging, considerat pel 
CIDEM com a clúster amb un gran potencial productiu i 
competitiu (Ferrás 2005)72 i amb un mercat en expansió a mesura 
que els consumidors finals augmentin la seva consciència de la 
importància del tractament gràfic dels seus envasos per augmentar 
la seva competitivitat. Ara bé, també en aquest cas, la conclusió és 
ambivalent. A més de registrar el creixement i dinamisme del sub‐
sector, posa de manifest que encara s’utilitzen relativament poc els 
serveis del disseny i veu en l’augment d’aquesta pràctica una 
oportunitat important de creixement econòmic. 

  D’altra banda, el darrer estudi del DDI (2006: 5) classifica el que 
considera empreses potencials consumidores de disseny en cinc 
grans grups definits per sectors d’activitat, que són:  

  “1) Industria de bienes de equipo;  

 2) Industria de bienes de consumo;  

                                          
72 Vg. Ferràs, Xavier: “El sector del packaging a Catalunya” a Temes de 
Disseny, 22: Disseny i Economia. Barcelona (octubre) 2005: 56-64 
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 3) Servicios Intensivos en conocimiento –actividades financieras, 
informáticas, culturales, I+D,...-;   

 4) Servicios no intensivos en conocimiento –hosteleria, 
transporte, comunicaciones...- ;  

 5) Comercio.”  

 

>> Dades sobre la demanda  Del darrer estudi citat, a més a més de mesurar l’impacte econòmic 
de disseny a Espanya.   del disseny entre les empreses espanyoles, també se’n poden 

extraure dades quant a la visió que la demanda té dels serveis de 
disseny, les seves expectatives i els motius pels quals es contracten. 
La conclusió ha estat demostrar que realment han crescut més 
aquelles empreses que més disseny han contractat o desenvolupat 
internament. 

  Les grans dades són: almenys un 70 % de les empreses afirma 
comptar amb el disseny a la seva estratègia empresarial i d’això 
n’esperen millorar la imatge, augmentar les vendes i desenvolupar 
nous productes (DDI 2006: 8). D’aquestes, el 36 % consideren el 
disseny una estratègia empresarial; el 20% aproximadament el 
consideren un procés creatiu per desenvolupar noves idees 
empresarials. D’aquestes, són les empreses en les quals el disseny 
està integrat al departament d’I+D on és valorat per la seva 
dimensió estratègica. Tanmateix, la innovació a través del disseny 
com la I+D no són considerats pels empresaris com els principals 
factors d’èxit de les empreses, i ho valoren molt per darrera del 
marketing, finances, operacions i recursos humans (p.9).  

  Pel que fa a la contractació de serveis de disseny, la majoria –potser 
perquè aquesta era la pregunta—contracten projectes concrets de 
disseny fins i tot quan ho fan de manera habitual. Des d’aquesta 
perspectiva, es pot concloure que poques d’elles declaren tenir una 
estratègia de disseny o una política de disseny; menys encara una 
filosofia de disseny que és la que es derivaria de la implicació entre 
disseny i innovació (vg. capítol 1). 

  Hi ha d’altres dades significatives com és el fet que el nivell de 
satisfacció de la demanda quan contracta serveis de disseny en 
outsourcing és prou alt (més del 90 %) especialment entre les 
empreses de bens de consum;  és menor entre les empreses de 
serveis no intensius en coneixement. 

  Pel que fa a la gestió del disseny, a les dades per a tota Espanya, un 
terç de les empreses (37 %) compta amb departament intern de 
disseny i el nombre depèn de la mida de l’empresa. Val a dir que 
moltes empreses consideren tota l’oficina tècnica com a 
departament de disseny per la qual cosa es corrobora aquella 
hipòtesi present a l’estudi del CIDEM 2005 segons la qual moltes 
empreses no tenen ben diferenciades les funcions de 
desenvolupament de producte, enginyeria de producte, gestió del 
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disseny i disseny pròpiament dit (CIDEM 2005: 71).73 La mitjana de 
components dels departaments de disseny in‐house està entre 1 i 4 
dissenyadors en plantilla.  

  El tipus d’empreses que tenen departament de disseny són les del 
sector industrial de bens de consum i de bens d’equip –cal dir que 
inclouen les empreses tèxtils i de moda on el disseny de les noves 
col∙leccions forma part essencial del negoci i el disseny és 
considerat a la comptabilitat  com a compres—. Que el 
departament de disseny estigui ben organitzat, és a dir, que 
disposi d’una organització estable, objectius marcats i pressupost 
assignat, constitueix un factor de creixement altament significatiu. 
Segons l’estudi (DDI 2006: 16), són les que han crescut més en els 
darrers tres anys. Ara bé, el més habitual és fer dependre aquest 
departament d’altres funcions de l’empresa, des de l’enginyeria de 
producte fins al marketing, la qual cosa els hi fa perdre perfil cara 
al seu àmbit d’actuació. Els casos més interessants quant a 
utilització estratègica del disseny són les empreses en les quals el 
disseny depèn molt estretament de la gerència i de la direcció de 
l’empresa doncs aleshores s’utilitza el disseny per fer visible 
l’estratègia i la cultura empresarial pròpia. 

  El mateix estudi ha posat en evidència que la majoria d’empreses 
no protegeixen legalment el seu disseny ni la innovació (més de 2/3 
de les empreses no ho fa i un 15% declara desconèixer‐ho). En 
canvi, allò que més es registra i protegeix és la marca.  

  Pel que fa a  inversions en desenvolupament de nous productes, 
aquestes únicament creixen en el 57% de les empreses espanyoles. 
De fet, una dada significativa és la que fa referència a la presència i 
aprofitament dels ajuts per a I+D+i per les empreses. Si bé en 
alguns casos, es considera la funció disseny com una de les 
ocupacions del departament, no està clar en quins termes ni de 
quina innovació i recerca es tracta d’acord amb el panorama actual 
definit per la cultura de la innovació. De fet, més endavant l’estudi 
posa en evidència el fet que la majoria d’empreses no coneixen ni 
aprofiten els programes oficials per impulsar la I+D i que la 
majoria en segueixen al marge.74 Atès que el disseny industrial 
constitueix un dels programes prioritaris en els Plans Nacionals 
d’I+D des de les primeres convocatòries, i és un dels més exitosos 
quant a volum de projectes realitzats en el període 2000‐2003 
(especialment a Catalunya) i de finançament rebut,75 potser valdria 

                                          
73 El mateix apareix indicat a l’estudi sobre la demanda i l’oferta de 
disseny a Espanya de la FEEPD 2001.  

74 “Sólo un 13’7 % de las empresas afirma conocer algún tipo de ayuda 
o programa de apoyo a la incorporación del diseño” DDI 2006: 20 

75 Vg. Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología: Plan Nacional 
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-
2007. Vol II, Áreas prioritarias. Madrid 2003. “Programa Nacional de 
Diseño y producción industrial”: 281-303. 
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la pena estudiar què implica l’encreuament d’ambdues dades, què 
és el que es considera disseny industrial en aquest programa i 
quines són les empreses que hi han accedit. 

 

 
>> Dades sobre la demanda  Quan s’ha estudiat a Catalunya la relació entre èxit de mercat i 
de disseny a Catalunya, 2005 disseny, la mostra a estudiar s’establí mirant la xifra de vendes i el 

marge de rendibilitat per sobre de valors predefinits i de forma 
continuada en un termini de temps (CIDEM 2005: 29‐30). En el marc 
d’aquest estudi, les conclusions quant a la demanda de disseny a 
Catalunya per part de les PiMES (menys de 250 treballadors i més 
de 20) són, a grans trets, els següents. Se n’han identificat 145 a 
partir dels resultats presentats al Registre Mercantil per a l’any 
2002. D’aquestes, la majoria (un 70% de la mostra, relativament 
petita atès el paràmetre d’èxit utilitzat) estan ubicades a la 
província de Barcelona a la qual, a més a més, també hi ha el major 
índex de quota de mercat. Hi són considerades innovadores 
aquelles empreses que llancen al mercat més de 10 productes nous 
l’any (un 35% de les empreses d’èxit). La vida mitjana dels 
productes fabricats està entre 4 i 10 anys però hi predominen els 
que duren entre 7 i 10 anys (p. 43) amb l’excepció de sectors com la 
moda, lògicament, i el mobiliari, la qual cosa no és tant evident 
atès que el mobiliari forma part de la categoria econòmica dels 
bens de consum de llarga durada. Això indica un canvi de 
tendència en la consideració del producte.  

  D’aquestes empreses d’èxit, la percepció que tenen de sí mateixes 
quant a l’ús del disseny (gràfic, packaging i disseny industrial) és 
la d’estar a un nivell mig o de mercat comparant‐se amb els seus 
competidors, però manifesten la seva voluntat de posicionar‐se en 
cotes superiors (p. 50). En aquest sentit, a l’hora de definir el factor 
de diferenciació que dóna més valor als seus productes rarament 
es destaca el disseny industrial o el packaging dels seus productes 
(només un 27% el considera decisiu front al 57 % que considera 
decisiva la tecnologia, el 58% que cita la qualitat funcional i el 48 % 
que prefereix la qualitat percebuda; després, gairebé un 33 % 
considera el disseny industrial important mentre que el disseny 
gràfic o el packaging  són valorats com a mitjanament importants 
[p.51])   

  Considerant els sectors, i segons la importància que donen als 
diversos serveis de disseny es perfilen clarament dues tendències, 
les més tecnificades que segueixen considerant la innovació 
tecnològica com el factor de diferenciació i competitivitat més 
important, i les que prefereixen utilitzar el disseny industrial per 
afegir atributs als seus productes. Tal i com apunta l’estudi (p. 53) 
no s’aprecien encara empreses que interrelacionin la innovació 
tecnològica amb l’aplicació de factors de disseny per obtenir 
avantatges competitius globals, tot i que, a Catalunya, hi ha 
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exemples suficients d’aquest tipus d’empresa  —a l’estudi present, 
per exemple, hem considerat Ecotecnia com un exemple d’això, 
com també Derbi SA—. 

  Pel que fa als departaments de disseny in‐house, únicament un 
27’50 % declara tenir‐ne un de ben definit com a tal, una quantitat 
semblant als departaments d’enginyeria de producte existents 
(36’20%) o els que combinen disseny i enginyeria de producte 
(27’50 %). Predominen les Oficines tècniques seguint la tradició a 
les empreses industrials (60’90%) i augmenten els departaments 
d’I+D+i (51’50%). Tanmateix, molt sovint aquests departaments 
són unitats gairebé unipersonals i la funció, ben definida, la pot 
fins i tot exercir únicament el gerent de l’empresa. En realitat, 
gairebé un 16 % de les empreses no tenen cap persona en plantilla  
directament implicada en aspectes relacionats amb el disseny; 
quan s’identifica la persona que s’ocupa de disseny dins les 
empreses, el més habitual és que aquesta persona sigui enginyer de 
diverses disciplines, o caps de divisió o gerència amb una formació 
molt variada (p. 62) De tot això se’n desprèn que no hi ha tampoc a 
Catalunya una alta professionalització del disseny dins les 
empreses i que per tant no se aprofiten el coneixement i les 
competències pròpies del sector.  

  En efecte, una de les conclusions importants de l’estudi comentat 
és la confusió existent entre les activitats dels diversos 
departaments, especialment entre els d’enginyeria, els de 
marketing i els de disseny, cosa que explica la contradicció clara en 
les respostes dels departaments de les empreses quant a la 
sensibilitat i familiaritat amb les aportacions del disseny o amb allò 
què realment és el disseny. De fet, un altre factor que s’ha trobat és 
la manca de comunicació entre departaments quan existeixen i les 
dificultats de comprensió recíproca entre els departaments de 
marketing per una banda i els d’enginyeria i disseny per l’altra. De 
la situació es proposa una utilització més estratègica del disseny a 
través de la fórmula del gestor en disseny en tant que coordinador 
de les diverses activitats vinculades al producte o servei (p. 59). 

  Una de les dades més significatives d’aquest estudi citat és la poca 
contractació de serveis de disseny a professionals externs malgrat 
que, quan es fa, sigui una tendència que es consolida, especialment 
pel que fa al disseny gràfic per a la comunicació de producte, i per 
al desenvolupament mixt de productes nous (p. 66) La meitat de 
les empreses entrevistades no en contractava mai mentre que un 
terç els utilitzava sempre. Els valors intermedis (esporàdicament, 
algunes vegades o per a la majoria de projectes) són realment molt 
baixos.  

  Els serveis que més es contracten fora són els de disseny gràfic 
(38%) i, després, els dels enginyers de producte (25,10 %). De tot 
això, se’n conclou que el dissenyador encara ha de trobar el seu 
lloc dins les empreses i que aquestes han de ser capaces 
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d’identificar aquelles feines per a les quals un dissenyador pot 
optimitzar la seva aportació (p. 66). Per això, es pot perfectament 
afirmar que, encara ara, el disseny constitueix per a les empreses 
alguna cosa confusa i indefinida quant a les seves atribucions i 
experteses. Així per exemple, algunes empreses situen al 
dissenyador prop dels artistes mentre que d’altres el consideren un 
enginyer especialista. Aquestes han estat dades que s’han volgut 
comprovar en el diagnòstic del sistema català de disseny a través 
de l’enquesta passada a empresaris i dissenyadors.  

  Quant a la utilització de la protecció intel∙lectual del disseny per 
les empreses, l’estudi ha constatat que existeix a la societat catalana 
una falta de confiança en el sistema de patents. De fet, un 50 % no 
ha sol∙licitat cap patent en els darrers tres anys mentre que un 17% 
n’ha sol∙licitat més de quatre en el mateix període de temps; les 
que més ho fan són les que realitzen activitats d’I+D d’alt cost 
(farmacèutiques i químiques). De tota manera, a les empreses s’han 
estès pràctiques de protecció contra l’espionatge industrial.   

  Pel que fa a l’aprofitament dels ajuts públics i la participació de les 
empreses en activitats i programes per impulsar l’ús i aprofitament 
del disseny, l’estudi posa de relleu el fet que, a Catalunya, 
s’aprofiten poc. Només un 20 % han gaudit d’ajuts mentre que més 
del 50 % declaren desconèixer‐los. A més a més, les que declaren 
estar‐ne informades, no n’estan massa satisfetes per diversos 
motius. Finalment, no hi ha dades en relació a la presència del 
disseny als programes d’I+D+i ni estatals, ni autonòmics. 

  Hi pot haver‐hi moltes raons que ho expliquin entre les que cal 
comptar‐hi els beneficis fiscals vinculats a la recerca i com s’estan 
gestionant. Si les grans empreses tenen dinàmiques i pautes de 
gestió perfectament integrades des de l’època en que Josep Piqué 
era ministre, les PiMES no semblen poder aprofitar‐los. Un altre 
estudi desenvolupat per ESADE sobre les noves normes de 
comptabilitat promogudes des de la UE ha posat en evidència que 
és molt difícil per a les empreses catalanes incorporar la I+D+i atesa 
les polítiques de control fiscal aplicades.76   

 

>> Modalitats de la demanda. En termes generals, i en la perspectiva de reforçar l’ús estratègic 
del disseny, els serveis que poden demandar tota mena d’empreses  
és fonamentalment de tres tipus; es corresponen amb els tres 
camps d’acció empresarial on s’integren les activitats de disseny:77  

                                          
76 Vg. Nomen, Eusebi: España frente al cambio de las reglas contables 
en la UE para los intangibles. Barcelona: ADP, DDI, IAI Instituto de 
Análisis de Intangibles, 2005. 

77 Vg. Guía metodológica Predica. Gijón: Fundación Prodintec, Centro 
Tecnológico para el Diseño y la Producción Industrial de Asturias, 2006: 
13 i ss. 

 



  >> disseny_cat:     I part. Diagnosi 

 

                                          172 
 

 

• Disseny industrial o de producte. 
• Disseny de comunicació de producte. 
• Disseny dʹimatge corporativa. 

D’altra banda, comparant el que es consideren els coneixements 
sobre disseny que una empresa fa servir segons el seu caràcter i 
mida, les exigències que té i pot tenir, i allò que valoren quan 
compren o encarreguen serveis de disseny, se’n deriva que hi ha 
tres moments importants i maneres de fer quan es decideix de fer 
disseny dins l’empresa. Totes elles, com es pot apreciar, fan 
referència únicament a aquella modalitat comentada al primer 
capítol que consisteix en encarregar disseny únicament per a 
projectes concrets sense més implicacions per a la dinàmica 
empresarial (cap. 1.2: escales per avaluar la maduresa de les 
empreses en la utilització del disseny). Son les següents:  

Gestió del disseny, és a dir, la coordinació de les diverses activitats 
vinculades amb el disseny i el desenvolupament de producte. 

Aportació del disseny, entesa en termes de contractació de serveis 
de disseny, són aquelles aportacions obtingudes generalment en 
règim d’outsourcing però que també poden ser desenvolupades per 
departaments interns quan existeixen. 

Objectiu de disseny, que es correspon amb allò que les empreses 
més valoren quan decideixen embrancar‐se amb un projecte de 
disseny i defineix el nucli d’informació que transmetran al 
dissenyador com a brief, o plantejament del projecte. Del caràcter 
de l’objectiu depèn sovint si s’encarrega en règim d’outsourcing o es 
desenvolupa internament, se selecciona qui el durà a terme i 
s’avalua si l’encàrrec aportarà a l’empresa valors o capacitats de les 
que no disposa. 

Pel que fa a les grans dades ja disponibles sobre la demanda de 
disseny a Espanya, els estudis relacionats han identificat els 
següents serveis de disseny contractats. Les dades del 2005, sobre 
1000 empreses de més de 20 treballadors dels cinc sectors 
potencials consumidors de disseny, són (DDI 2006: 11):  

disseny de comunicació i marca 55’5 %  

disseny industrial o de producte  41’9 % 

disseny d’interiors 14,6 % 

disseny tèxtil i/o de moda 11’0 % 

disseny digital i multimèdia 50’9 % 

disseny de serveis 27’4 % 

A l’estudi citat no s’hi ha considerat en cap moment la contractació 
d’empreses consultores en serveis de gestió d’imatge o 
comunicació i disseny, una dinàmica que, en canvi, s’observa ha 
anat augmentant en els darrers anys, especialment entre les grans 
empreses. 
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Amb la intenció de concretar més a fons el caràcter de la demanda, 
un altre estudi sobre la qüestió, el promogut pel CIDEM el 2005 
tantes vegades citat (31‐36) classifica la demanda de serveis de 
disseny en cinc grans grups segons el tipus de disseny més 
requerit i el procediments de comercialització que caracteritzen les 
diverses empreses considerades. Aquests cinc grups són: 

 

1) Productes de gran consum.  Empreses que fan productes adreçats a tots els consumidors. Les 
defineix el fet que competeixen per tenir un espai en el lineal de 
les grans superfícies i lluiten per atraure l’atenció des del lineal. 

Està composat pels sectors industrials de l’alimentació, begudes, 
drogueria, cosmètica i perfumeria. No hi ha indicacions quant 
als productes farmacèutics, alguns dels quals lògicament entren 
en aquest apartat però la venda en farmàcies i la categoria de 
productes d’alt contingut en coneixement científic quant a la 
prescripció els situa en altres contextos de comercialització. 

La variable clau de mercat per aquest grup és el fet que el 
consumidor disposa de pocs segons per triar el producte i ho fa 
en funció de la imatge física del producte que li transmeten 
l’envàs i l’etiqueta. Per això, tot l’accent recau en el projecte 
d’envasos, embalatges i etiquetatge (packaging en sentit ampli); 
la marca de producte hi juga també un paper important a més a 
més de les campanyes de publicitat així com els plans de 
marketing que acompanyen la difusió del producte en mitjans i 
situacions complementaris a la de la compra. 

 

2) Manufactures de disseny.  Definit exclusivament a partir de les característiques del punt de 
venda (p. 35).  

Dins aquest grup s’hi consideren aquelles categories 
econòmiques més representatives de la indústria manufacturera 
de bens de consum adreçats al gran públic. S’hi compten sectors 
industrials com el mobiliari, l’enllumenat, el tèxtil, joguines, 
calçat. Potser per això un dels atributs que se’n destaca és el 
component de moda en molts d’aquests subsectors.  

Pel que fa la variable clau de mercat, es parla del megaproducte 
(producte + punt de venda) i, quant al disseny, l’èmfasi recau en 
el punt de venda i la capacitat per a crear‐hi ambients cara a la 
selecció per atracció i acord estètic amb el consumidor potencial. 

Des d’aquest punt de vista, el problema de disseny per a 
aquestes empreses és la gestió de les botigues i showrooms, però 
la perspectiva sembla molt reductiva en tant que s’hi ha oblidat 
la importància de la gestió de la marca i també, de la concepció 
del producte i la seva comunicació específica.  
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Quant a categoria econòmica,78  se les pot considerar també com 
manufactures de consum en el benentès que, per tot el que fa a 
les característiques del producte, es tingui en compte la 
diferència de temps de vigència dels productes sigui en els hàbits 
de consum (cas del mobiliari i de l’enllumenat o dels productes 
adreçats al parament de la llar), sigui per la pervivència de les 
solucions al llarg del temps (cas de les joguines en relació a les 
edats dels nens). En aquest sentit, són també bens de consum 
duradors. 

 

3) Sistemes industrials  Sense utilitzar la diferenciació clàssica entre béns de consum, és 
a dir, adreçats al gran públic, o béns d’equip, és a dir, adreçats a 
d’altres empreses productores, aquesta categoria queda definida 
pel fet que la competència té lloc en el desenvolupament 
tecnològic i per tant en la dimensió tècnica del producte. 
Tanmateix, si bé és cert que, en aquest grup, la millora de 
prestacions funcionals i l’augment de la complexitat tècnica són 
factors d’identitat importants per al producte, en el cas dels bens 
de consum durador amb una alta component tecnològica 
(motocicletes, automoció, electrodomèstics de la línia marró), la 
component de moda hi juga també un factor important així com, 
en el cas dels objectes electrònics, la capacitat per presentar i 
gestionar‐ne la informació. Aquesta és una diferència important 
quant als bens d’equip en els quals els atributs de moda queden 
en un segon pla. Amb el mobiliari i equipament d’oficina hi 
succeeix alguna cosa de semblant, un sector on la millora en 
disseny d’una banda i la incorporació de paràmetres de moda ha 
estat molt important les últimes dècades.79  

En aquest cas, doncs, en la perspectiva del disseny estratègic, la 
utilització del disseny pot anar molt més enllà que la mera 
“humanització” de la tècnica, o domesticació de la tecnologia, de 
la gestió de marca i de la presentació del producte com fins ara. 
De fet, en sectors com els dels telèfons mòbils o l’electrònica de 
consum, la innovació quant a prestacions funcionals suposa un 

                                          
78 D’acord amb la classificació utilitzada a Font: SG de análisis y 
estrategia con datos de Aduanas; Secretaría de Estado de Turismo y 
Comercio; Inf. Anàlisi Catalunya. Monguet, Polidesign, Milan 2006: 
http://www.polidesign.net/paralleli/ ) 

79 No s’hauria d’oblidar que una de les peces del disseny català més 
famoses d’aquesta època, la cadira Varius dissenyada per Óscar Tusquets 
ha sortir precisament d’aquest sector. De fet, una de les tendències 
visibles al sector del mobiliari és la proliferació d’empreses que treballen 
tant en l’àmbit del mobiliari domèstic com l’adreçat a grans col·lectivitats 
promocionant els seus productes entre els prescriptors, és a dir, 
arquitectes i constructors. El sector del mobiliari urbà entra també dins 
aquesta categoria. En aquests casos, la qualitat del disseny dels 
productes depèn directament de la competència en disseny dels 
responsables de compra i de la utilització conscient i intencionada del 
disseny d’acord amb l’estratègia adoptada en cada cas.  
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factor clau de competència (cas NOKIA, per exemple). 

De fet, en la perspectiva del projecte de disseny, que els telèfons 
mòbils i la línea marró poden perfectament ser considerats dins 
el grup de les manufactures de disseny encara que  tinguin un 
component tècnic més important que les altres manufactures 
considerades. També la telefonia està operant amb punts de 
venda molt elaborats amb models gairebé de showrooms d’una 
marca determinada dins la dinàmica pròpia de les empreses de 
serveis... Potser l’estela de Swatch serveix com a referent a l’hora 
de parlar en clau de mercat.  

 

4) Servucció  També traduïble en termes de disseny de serveis. Es defineix pel 
fet que les empreses competeixen per l’èxit de les interaccions 
amb el client mentre dura la producció del servei. Agrupa 
sectors econòmics com els típics del sector serveis, és a dir, salut, 
banca, turisme, prestacions de l’Administració, però a l’actualitat 
cal començar‐hi a pensar els e‐serveis i el software. La variable 
clau, en aquest cas, és la gestió de la identitat corporativa pel que 
fa a les prestacions del servei que inclou comportaments, 
maneres i equipament dels llocs adequats. Cal tenir‐hi en compte 
també la identitat visual corporativa, la seva gestió consistent i 
l’aprofitament per a la comunicació i comprensió del servei. 
Finalment, en la perspectiva del disseny estratègic, cal tenir‐hi en 
compte al que ja s’anomena disseny de serveis una activitat que 
es dedica precisament en la recerca i definició de noves 
perspectives de serveis. 

 

5) Infolleure  També en aquest cas, el grup entra directament dins l’economia 
de serveis i de la preparació de productes orientats a la 
transmissió d’informació o a l’entreteniment. Es defineixen 
perquè les empreses competeixen per “provocar la interacció 
amb el públic per poder desenvolupar‐se amb èxit.” Agrupa els 
sectors industrials vinculats als mitjans de comunicació social, al 
món de la cultura i les indústries creatives, i els equipaments per 
al lleure i l’esplai.  

La intervenció del disseny en aquests casos consisteix 
fonamentalment en la construcció física dels suports pels que 
tindrà lloc la transmissió d’informació, la seva visualització. 
Intervé doncs directament en la construcció del producte perquè 
també defineix la manera com es diuen les coses. En el cas del 
lleure, la seva intervenció consisteix fonamentalment en la 
construcció del lloc i de l’equipament en el qual tindrà lloc una 
activitat de lleure (cas emblemàtic són els parcs temàtics però és 
vàlid per a molts altres exemples).   
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>> Subsistema demanda:  Per analitzar la demanda en el sistema disseny català  i per 
criteris i procés per a la  seleccionar persones representatives de la situació actual, 
selecció dels participants. aquest estudi va decidir treballar amb la darrera classificació com a 

punt de partida tot i deixant per a una anàlisi més minuciosa la 
possibilitat d’ajustar millor els requisits i els continguts de la 
demanda de serveis de disseny i la seva integració a l’activitat 
normal de les empreses. Ara bé, per tal de tenir una representació 
panoràmica dels diversos sectors econòmics, s’han considerat tant 
pertinents per a l’estudi els coneixements que tenen els empresaris 
sobre el sector on treballen com els dissenyadors que s’han 
especialitzat en projectes de cada sector. Finalment, també algunes 
empreses integrades en el subsistema cultura presenten 
característiques que les fan representatives d’aquests subsectors, 
per la qual cosa, la selecció de participants a l’estudi ha pogut 
cobrir un marge prou ampli de la demanda en disseny. 

  En aquest cas, els objectius de l’estudi han estat diversos. D’una 
banda, confirmar el diagnòstic extret d’estudis anteriors, 
comprovar el comportament de la demanda front a l’oferta de 
serveis de disseny i albirar quin hauria de ser el seu comportament 
cara a una utilització major del disseny com a factor estratègic en el 
sentit definit al primer capítol. Per tant, en l’anàlisi de la demanda 
no es tractava tant de trobar una mostra representativa del sector 
productiu i empresarial català com d’identificar les moltes 
modalitats de demanda existents i com poden evolucionar en el 
futur.  

 

>> Selecció dels participants.  S’ha fet seguint les passes següents. Primer, se seleccionaren tots 
els CNAE, industrials o no, per elaborar una llista de les empreses 
catalanes o amb seu a Catalunya més importants.    

 



  >> disseny_cat:     I part. Diagnosi 

 

                                          177 
 

 

   

  Les dades econòmiques quant a la situació de les empreses es 
revisaren a través de la Fira Virtual del COPCA.80 Es considerà que 
el fet d’exportar constituïa una font de coneixement important 
quant als hàbits de disseny habituals a l’estranger i els permetria 
tenir més referents a l’hora de comparar i analitzar la situació local. 
Es va tenir molta cura de considerar les grans empreses quant a 
facturació i volum de negoci. Després, s’elaborà una taula general 
situant les empreses d’acord amb els cinc grups explicats abans 
identificats per sector d’activitat i modalitats de demanda en 
disseny. Un cop identificades les més importants, es visitaren les 
pàgines web de totes elles per tal de veure quin era l’ús real del 
disseny visible a través de la seva identitat corporativa, la manera 
de presentar els productes i l’estil de disseny adoptat en la 
comunicació digital de l’empresa. Això va permetre fer‐se un retrat 
prou acurat de les empreses i de la manera com entenen i fan servir 
el disseny a la seva activitat quotidiana. 

 

 
 
  En segon lloc, es va procurar que les disset persones que havien de 

composar la mostra fossin estiguessin vinculades a empreses que 
podessin ser representatives dels cinc grups comentats abans. 
Alguns sectors, però, foren representats a la mostra pels 
dissenyadors que s’havien especialitzat en aquestes activitats 
econòmiques. D’aquesta manera queda constituïda la mostra per a 
l’estudi de camp, composada de 6 experts i 45 persones dels 
diversos subsistemes.   

                                          
80 vg. http://www.copca.com/ct/FiraVirtual2:ExportCont.  
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>>La demanda de disseny  El disseny i la producció industrial estan considerades com una 
en el context de la I+D+i.  àrea prioritària i han estat objecte d’un programa específic en el 
Plans i programes estatals. Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación  i 

Tecnològica 2004‐2007 posat en marxa per la Comisión 
Interministerial de Ciencia y Tecnología del Govern Estatal com a 
ja ho era en el Pla Nacional pel període 2000‐2003, en el Programa 
marc d’I+D de la UE i a d’altres països desenvolupats.  

  Els projectes orientats al desenvolupament i la innovació 
tecnològica que s’inscriuen a les diverses convocatòries del pla 
poden esdevenir un nou àmbit de la demanda de disseny per part 
d’empreses i entitats però rarament ho són actualment per diversos 
motius entre els quals està la forta orientació tecnològica de 
l’esperit del pla i la seva voluntat declarada de superar el dèficit 
tecnològic espanyol en bens d’equip. Val la pena mirar‐ho amb 
més detall.  

  El programa vol impulsar “todas las acciones de investigación 
básica y aplicada, desarrollo e innovación tecnológica que tengan 
como objetivo el desarrollo de conocimientos y avances técnicos 
o metodológicos que mejoren de forma evidente el diseño y 
generación de nuevos productos y servicios, procesos y sus 
medios de producción en su ciclo de vida completo, para 
contribuir a la mejora de la competitividad empresarial, del 
desarrollo sostenible y del bienestar social.”  

  Més endavant, el programa detalla els àmbits científics i 
tecnològics d’aplicació definint‐los a partir dels molts sectors 
industrials que hi tenen cabuda  (mecànica, electrotècnia, 
automàtica i enginyeria de sistemes, electrònica i informàtica 
industrial i organització industrial). 

  Que hi ha a Espanya, i molt especialment a Catalunya, un fort 
potencial en aquest àmbit de la recerca i el desenvolupament 
tecnològic va quedar de manifest per la quantitat de projectes 
actius en aquest programa per al període 2000‐03 segons dades 
estadístiques presentades pel Ministeri en els fòrums 
corresponents (420 de subvencionats 2000‐2003). En altres estudis, 
es destaca que gran part de la innovació a Espanya ha vingut  
plantejada en termes de millores de disseny dels productes i canvis 
de caràcter estètic considerats innovació81 

                                          
81 Les dades estan extretes dels diversos informes presentats pel 
Ministeri en sengles Jornades convocades sobre la qüestió. Vg. MEC, 
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología: Plan Nacional de 
Investigación Científica y Desarrollo e Innovación tecnológica (2004-
2007). Programa de trabajo para el año 2005, Madrid 2005; i Sanz 
Menéndez, Luis; Meza, Rebeca; Pilar Barrios: Identificación de los 
centros de I+D con mayores capacidades científico-técnicas en las 
diversas Comunidades Autónomas, a partir de la obtención de ayudas 
para la ejecución de proyectos de I+D otorgadas por la Dirección General 
De Investigación mediante convocatoria pública por concurrencia 
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  Pel que fa a l’àmbit específic de les “tecnologies” pel disseny i la 
producció industrial, les grans tendències tecnològiques emergents 
que es volen potenciar són:  

  “(1) enginyeria concurrent; (2) el coneixement com a factor de 
producció; (3) desenvolupament de productes i processos més 
innovadors, fiables, intel·ligents i rendibles i la seva incorporació 
a les fàbriques del futur (tecnologies híbrides, microsistemes, 
alta precisió, integració de les TICs, detecció i control); (4) 
flexibilitat i especialització (el concepto clave es que no se 
venden productos sino soluciones); (5) adequació dels recursos 
humans a les necessitats de les empreses amb la participació i 
col·laboració de les universitats i centres tecnològics; (6) 
tancament del cicle de vida complet del producte i procés.” (p. 
282-283)  

  S’expliquen aquestes tendències, o bé com innovació de processos 
encaminats a la millora i optimització dels processos de fabricació, 
o bé com a creació de nous productes, o bé com a millores quant a 
valor afegit, per la qual cosa són tan pertinents les recerques sobre 
producte com sobre processos tot i que, en el rerafons, l’èmfasi 
recau en la creació i millora de les eines per a la innovació de 
producte i de procés.  

  Malgrat que el plantejament general està fortament orientat des de 
les maneres i interessos de l’enginyeria i el desenvolupament de 
producte, pot semblar que no hi ha masses diferències conceptuals 
si es compara amb tot el que s’ha dit sobre el disseny com a factor 
de vendes a la cultura de la innovació. Cal tenir en compte que 
l’enfocament del programa segueix posat en el desenvolupament 
tecnològic de servei a les empreses manufactureres i al sector 
industrial en el seu conjunt amb l’objectiu de superar el dèficit 
tecnològic. De fet, podria interpretar‐se que afavoreix camps de 
treball com el disseny d’aparells i sistemes aplicables al sector 
sanitari i utilitzables per sectors de la població com discapacitats i 
la tercera edat en una línia que podria ser comparable als 
plantejaments del disseny per a tothom. Ara bé, perquè el disseny 
pogués inserir‐s’hi de manera natural i fàcil, cal també que el 
plantejament general del pla i els continguts dels programes i 
subprogrames es reformuli tenint en compte el lloc de la innovació 
no tecnològica, per exemple, o del lloc que la funció disseny por 
aportar en dinàmiques de desenvolupament de producte.  

  En aquest sentit, si es considerés les moltes activitats de 
desenvolupament i innovació incloses al programa com a un nou 
àmbit de la demanda de serveis de disseny, aquesta demanda 
s’articularia d’acord amb els camps d’activitat següents atès que 
cada un d’ells ha donat origen a un subprograma:  

• Investigación y desarrollo de las tecnologías básicas 

                                                                                                                                  
competitiva. Análisis de las convocatorias desde 1996 hasta 2001. 
Madrid: Ministerio de Ciencia y Tecnología, Septiembre 2002. 

Vg. també Zozaya, Néboa: La innovación empresarial en España. Madrid, 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2005.  
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• Tecnologías de diseño industrial 
- Mejora de las herramientas de diseño industrial 
- Desarrollo de sistemas de ingeniería en entorno 

colaborativo 
- Gestión del ciclo de vida 

• Concepción y desarrollo de productos y servicios 
• Concepción de producto 
• Análisis y simulación de productos y procesos 
• Metodologías de ensayo, prueba y medida 

• Procesos, componentes, medios y sistemas de producción 
• Mejorar los procesos de fabricación y producción. 

Procesos dinámicos complejos 
• Potenciar el desarrollo de los componentes y 

susbistemas, sensores, componentes críticos, 
accionamiento de alta dinámica y precisión 

• Innovar en los medios y sistemas de fabricación, 
sistemas flexibles y reconfigurables  

• Sostenibilidad de los productos y sistemas de fabricación en 
todo su ciclo de vida 

• Diseño de productos y procesos sostenibles 
• Uso y ciclo de vida de productos y procesos 
• Desensamblado, recuperación y tratamiento 
• Infraestructura y logística 

• Gestión de la información y la organización del producto 
• Sistemas de supervisión, mantenimiento y control de 

planta 
• Sistemas de programación y gestión de operaciones  
• Modelos organizativos inteligentes en la empresa 

 

 El programa segueix descrivint les moltes eines a desenvolupar per 
al disseny de productes i serveis en el context disciplinar i 
competencial de l’enginyeria industrial. Per això és un programa 
orientat exclusivament a la innovació tecnològica orientada al 
sector industrial de producció però també estableix clarament les 
línies d’actuació prioritàries cara a augmentar la utilització del 
disseny a les empreses i a promoure la creació d’eines per a les 
funcions específiques de disseny tan en sectors productius nous 
com en sectors tradicionals. Caldria veure, però, quins altres  
enfocaments hauria d’adoptar perquè la innovació a través del 
disseny també hi tingués cabuda per sí sola. 
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3.4  Consideracions sobre l’oferta: la 
indústria del disseny 

 

 

 

 

 

>> Característiques Els principals esforços que s’han fet per definir l’oferta de serveis  
generals  de disseny com a sector econòmic específic i donar definicions 

entenedores i concises sobre l’activitat del disseny han estat, per a 
tota Espanya, l’estudi de la FEEPD tantes vegades citat (Madrid 
2001), i, per Catalunya, el Llibre Blanc del Disseny a Catalunya editat 
per la Generalitat mitjan la dècada dels 1980s. Estava compost de 
tres volums: 1. Disseny industrial (1984) , 2. Disseny gràfic (1985) i 
3. Disseny artesà (1985). Recentment, el BCD ha elaborat per 
encàrrec del CIDEM sengles estudis sobre l’oferta de serveis de 
disseny a Catalunya (Disseny de producte i Disseny gràfic i de 
comunicació únicament) publicats a la web el 2003 i el 2005 
respectivament. 

 Les dades quantitatives disponibles sobre l’oferta de serveis de 
disseny a Espanya són les obtingudes per la FEEPD el 2001 quan 
va voler analitzar l’oferta de serveis de disseny com un veritable 
sector econòmic.82 Són les següents:  

 “El sector de servicios de diseño en España ocupa a un colectivo 
de unas 4.240 empresas, estudios y autónomos con cerca de 
20.000 diseñadores profesionales.  

 - La facturación del sector ronda los 136.000 millones de 
pesetas.  

 - Un estudio medio de diseño tiene entre cuatro y cinco 
diseñadores y factura 50 millones de pesetas al año.  

 - Cuentan con unos gastos de estructura pequeños: alquiler de 
local, secretaría y material de oficina. Esta fuerte atomización es 
generalizada: existen numerosos diseñadores free-lance y muy 
pocos estudios con una plantilla superior a 15-20 personas.   

 - El principal déficit de los estudios de diseño es su escasa 
orientación empresarial. Apenas existe la figura del gerente no 
diseñador, y la mayoría de los diseñadores entrevistados son 
reacios a plantear estrategias de crecimiento a medio plazo por 

                                          
82 “Se ha intentado caracterizar la oferta de servicios de diseño en 
España, entendiendo por tal, la de quienes prestan dichos servicios de 
una manera profesional, como actividad principal de sus empresas, 
quedando fuera del estudio por tanto, aquellas empresas o profesionales 
que aunque teóricamente pueden presentarse como proveedores de esos 
servicios, no existe ninguna duda de que su actividad principal o 
definición de negocio es distinta a la prestación de dichos servicios, como 
sucede en el caso de las imprentas o sector de las artes gráficas, 
agencias de publicidad, ingenierías, modistas y oficinas técnicas.” (FEEPD 
2001: 16-17 

El sector de servicios de 
diseño en España está 
distribuido en: 
• Producto: 12,2% 
• Gráfico: 30,3% 
• Interiores: 32,4% 
• Moda: 8,9% 
• Multisectorial: 16,2%” 
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la incertidumbre sobre el futuro (la crisis del 93 dejó fuerte 
huella en el sector) y el miedo a perder el control creativo de los 
proyectos.” 

  Pel que fa a la localització geogràfica, el pes de Catalunya en  
l’oferta de serveis de disseny en el conjunt d’Espanya és 
remarcable. De fet, es diu que està altament concentrada doncs hi 
ha gairebé el 38 % del total de l’oferta i el predomini és equiparable 
en totes les especialitats del disseny (FEEPD 2001: 39‐40). En 
algunes, supera el 40 % de l’oferta.  

 

  Els estudis sectorials fets pel BCD per encàrrec del CIDEM i 
  publicats el 2003 i el 2005 respectivament són els que aporten les 

dades més actualitzades sobre l’oferta de serveis de disseny a 
Catalunya. Ha fet treballs per separat pels serveis de disseny de 
producte (2003) i pels de disseny gràfic i comunicació (2005). 

  Pel que fa al disseny industrial o de producte, a l’igual que en els 
Llibres Blancs del 1984 i 1985, les fonts per localitzar les empreses i 
professionals que ofereixen serveis de disseny han estat les bases 
de dades del BCD i els llistats d’associats de les diverses 
agrupacions del FAD i l’ADP. En el cas del disseny gràfic, s’hi ha 
incorporat la base de dades del Col∙legi Oficial de dissenyadors 
gràfics.  

  D’això es desprèn que no hi ha fet el cens total de les empreses i 
professionals que ofereixen serveis de disseny ni tampoc es té 
noticia dels que treballen fora del sistema de l’associacionisme 
malgrat que, en aquest aspecte, la base de dades del BCD és 
complementària doncs hi ha molts que no estan associats. Quan 
l’epígraf fiscal del disseny sigui totalment operatiu serà possible 
disposar d’un cens fiable. D’altra banda, la utilització de mostres 
per fer els estudis, malgrat que garanteix perfectament la 
credibilitat dels resultats, no dóna referents quant a la població real 
que es dedica al disseny. De fet, s’ha treballat amb una mostra 
inicial de 300 registres pel que fa al disseny de producte i de 850 
registres per al disseny gràfic.  

  Pel que fa als totals, se segueix treballant amb les dades sobre 
Catalunya presents a l’estudi de la FEEPD del 2001, segons les 
quals a Catalunya hi ha 1.607 empreses de serveis de disseny entre 
autònoms i estudis de disseny dels quals un 43% es dedica al 
disseny de producte (228). Pel que fa a les dades generals sobre el 
sector, són encara aproximades i relatives a la mostra estudiada: 
106 empreses incloent‐hi despatxos d’arquitectura que fan 
producte i consultores d’enginyeria en desenvolupament de 
producte, i 192 pel cas del disseny gràfic. Més difícil de calcular 
són els que es dediquen al disseny gràfic (uns 555 localitzats). Tal i 
com s’adverteix a l’estudi, la informació que arriba del Col∙legi de 
DG és que el nombre total de professionals del DG a Catalunya 
s’acosta als 5.000, la qual cosa superaria amb escreix el total de 

>> Dades sobre l’oferta 
de disseny a Catalunya.  
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1290 professionals del disseny gràfic comptabilitzats per a tota 
Espanya per l’estudi de la FEEPD i posa sota sospita que les dades 
disponibles siguin ben representatives. De tota manera, atesa la 
varietat d’oferta formativa, les dades de que actualment es disposa, 
i molt especialment en el cas del disseny gràfic, fan referència als 
despatxos i professionals que figuren en bases de dades o estan 
associats, per la qual cosa són els que actuen amb una mentalitat 
d’empresa més marcada. 

  Pel que fa a les dades econòmiques, segueixen sent vigents les 
estimacions avançades per Aleix Carrió obtingudes a partir de 
l’exemple del model anglès.83 Són les següents. El disseny ocupa el 
3’43 % de la població activa de Catalunya (unes 93.345 persones); el 
VAB és de 2.942 €, un 3’07 % del VAB total de Catalunya; i, 
finalment, les activitats relacionades amb el disseny generen a 
Catalunya al voltant dels 3.000 M €. Quant a la gent ocupada en la 
prestació de serveis de disseny, la quantitat estimada és de 5.600 
persones.  

 
  
  L’oferta de serveis de disseny, tant pel que fa als professionals que 
 treballen per compte pròpia com els dissenyadors integrats en 

departaments de disseny dins les empreses, o els que treballen com 
a free‐lance per compte d’altri, sempre se l’estudia i es considera 
que està composada per quatre grans especialitats o subsectors. 
També se’ls considera quatre grans àmbits disciplinaris perquè ha 
estat en funció d’ells que s’ofereixen i es diferencien els serveis 
concrets, perquè en funció d’això s’han definit les activitats 
econòmiques a les quals serveixen en primera instància malgrat el 
caràcter transversal de tots els serveis de disseny, però també 
perquè són les que han estructurat la formació dels dissenyadors i 
han articulat les especialitats de la majoria de plans d’estudis a les 
escoles de disseny des de la seva fundació; d’aquesta manera, 
s’han anat consolidant aquelles competències i coneixements que 
corresponen a cada un i, a la llarga, també han definit els àmbits de 
l’associacionisme professional. Són les famoses quatre especialitats 
de les escoles de disseny, o també els subsectors que estructuren 
l’oferta de serveis de disseny, concretament, el disseny gràfic, el 
disseny industrial o de producte, el disseny d’interiors i el disseny 
tèxtil i d’indumentària –o de moda, segons la manera d’entendre el 
disseny.84 

  Val la pena analitzar ara d’on prové aquesta caracterització de 
l’oferta de serveis de disseny per, després, comprendre d’on surten 
i a què responen aquestes diferències, per acabar analitzant si 

                                          
83 CARRIÓ, Aleix: “Impacte econòmic del disseny a Catalunya.” Temes 
de disseny, 21. Barcelona (juny) 2004: 62-71 

84 Val a dir que són també les activitats reflectides pel CNAE com a 
subcodis a l’aprovació definitiva. 

>> Estructura de l’oferta 
de serveis de disseny a 
Catalunya.  
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segueix sent la classificació que millor s’adapta a les necessitats 
actuals de la professió o si, en canvi, constitueixen un obstacle per 
a l’aparició i consolidació de noves ocupacions que modificaran 
l’estructura interna del sector i les seves especialitats disciplinàries. 
Abans, però, millor començar recollint el que es poden considerar 
les definicions estàndard acceptades col∙lectivament a Espanya.  

  En aquest sentit, val la pena recordar que la majoria d’estudis fets 
sobre el sector esmentats a l’inici de l’apartat han treballat sempre 
per separat les diverses especialitats. Això palesa com d’arrelada 
està aquesta sectorialització. De fet, la mateixa existència del  
Col∙legi de Dissenyadors Gràfics de Catalunya en el qual només hi 
tenen cabuda els dissenyadors gràfics ho posa molt bé de relleu. 
Val a dir que les agrupacions del FAD van anar formant‐se d’acord 
amb aquesta classificació des de bon començament (ADI‐FAD el 
1960, ADG‐FAD el 1961, ARQ‐IN FAD molt més recentment i 
MODA‐FAD, la darrera). Val a dir que són el reflex de les 
associacions internacionals des que es van fundar: ICSID per al 
disseny industrial, ICOGRADA per al disseny gràfic i IFI per al 
disseny d’interiors. També val la pena dir que, en els darrers anys, 
aquestes associacions internacionals tendeixen a treballar plegades 
en projectes comuns, com l’elaboració del World Design Report des 
del darrer congrés conjunt (Escandinàvia 2005).  

  Tanmateix, ja des de l’època dels primers llibres blancs, la realitat 
professional demostrava que la diferenciació no era tan marcada  
com es deia i des de fa molt temps hi ha dissenyadors que conreen 
diverses especialitats de disseny alhora (Llibre Blanc del Disseny 
industrial 1984: 59). De fet, a l’estudi de la FEEPD ja hi apareixen 
despatxos de disseny que ofereixen serveis combinats (un 16,2 % 
són considerats multisectorials a tota Espanya). Potser val la pena 
posar de referència que, almenys a Catalunya, també hi ha hagut 
una voluntat decidida per defensar la unitat de les quatre 
especialitats en el fet de ser totes formes del disseny com a gran 
disciplina de referència. Aquesta ha estat per exemple la línia de 
l’ADP a l’hora d’acceptar associats. Moltes són les raons 
històriques com es veurà. 

  El 2001, la FEEPD definia els quatre subsectors de l’oferta de 
serveis de disseny de la manera següent (FEEPD 2001: 16‐17): 

  • Diseño gráfico: Estudios y profesionales que colaboran con 
todo tipo de empresas en la elaboración de logotipos e imagen 
corporativa, folletos, memorias, catálogos, páginas web, etc. 
Este sector, aunque con impacto sobre cualquier tipo de 
empresa, tiene tres grandes sectores o actividades como clientes 
principales: el editorial, el de envases y embalajes y el 
publicitario. 

 • Diseño de producto: Servicios profesionales de colaboración 
con empresas industriales en el desarrollo de nuevos productos. 
El diseño de producto se concibe como una asistencia integral en 
el proceso de creación, puesto que se considera que debe 
intervenir, en mayor o menor medida, en que el nuevo producto 
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se adapte al mercado, tenga cualidades estéticas que le hagan 
sobresalir entre la competencia, sea ergonómico, esté 
adecuadamente configurado en cuanto a su estructura básica y 
forma de construcción y sea innovador en la concepción de las 
soluciones funcionales y estéticas que aporte. En principio, el 
cliente objetivo de las empresas de servicios de diseño de 
producto es la empresa con producto propio. 

 • Diseño de interiores: El diseñador de interiores trabaja sobre 
el espacio interior de los edificios, para dotarlo de cualidades 
funcionales, de habitabilidad y estética. El diseñador suele ser 
además, responsable de la buena ejecución del proyecto, 
supervisando a contratistas e instaladores, identificando y 
contratando proveedores, e incluso personalizando el espacio 
incorporando diseño de mobiliario propio. El sector institucional 
(centros públicos, colegios, hospitales), el turístico y de ocio 
(hoteles, restaurantes), el comercial (tiendas, expositores) y la 
arquitectura efímera (stands de exposiciones), son sus clientes 
más importantes, aunque está tomando creciente relevancia el 
sector particular, en los niveles económicos altos. 

 • Diseño de moda: En este colectivo se ha incluido solamente 
los diseñadores que colaboran desde fuera con empresas 
fabricantes de productos textiles y de moda. En este sector es 
mucho más habitual que las empresas cuenten con un estudio 
propio interno, dado que es la actividad esencial para la 
competitividad de la empresa.” [FEEPD 2001: 16-17] 

  

 Com s’ha vist al primer capítol, tot intent de definició acaba essent 
reductiu i deixa molts fenòmens de banda. Aquesta és una primera 
aproximació a la qüestió però pot variar de sentit si se la considera 
des de la perspectiva de la demanda de serveis de disseny. 

  La consolidació definitiva de la diferenciació en quatre sectors ha 
vingut a Espanya per l’aprovació, primer, de la LOGSE i la seva 
reglamentació dels estudis superiors de disseny dins els 
ensenyaments artístics mantenint‐los fora de la Universitat; i, 
després, de la LOE (2006) que ha vingut a confirmar la proposta 
preveient la integració d’aquests estudis a l’Espai Europeu 
d’Ensenyament Superior. Ambdues lleis, en haver sistematitzat els 
estudis a nivell de diplomatura tècnica a la formació professional 
(o vocacional per dir‐ho en termes europeus), han fixat les 
especialitats tradicionals del disseny i n’han definit les seves 
competències específiques, especialment coneixements i habilitats 
que corresponen a cada una d’elles. Són les quatre grans 
especialitats que es corresponen perfectament amb els subsectors 
professionals generalment acceptats: Disseny gràfic, Disseny de 
producte, Disseny d’Interiors i Disseny Tèxtil i d’Indumentària.  

 

>> Fonaments històrics.  Les quatre especialitats del disseny van quedar definides com a 
activitat professional i com a disciplina atenent sobretot a l’univers 
tècnic amb el qual treballen i que havien de dominar per poder 
dissenyar de manera eficaç. Aquest univers tecnològic sovint 
coincideix amb el criteri que defineix la majoria d’activitats 
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econòmiques i, per tant, univers tècnic amb el que es treballa i 
sector econòmic per al qual es treballa fàcilment coincideixen. Per 
exemplificar‐ho de manera il∙lustrativa:  

 

 

 

 

 

   

  Una noció de disseny més genèrica i que engloba aquestes quatre 
especialitats ha anat quallant a mesura que la professionalització 
no depèn tant del domini d’una tecnologia concreta com de l’àmbit 
social d’actuació dels diversos projectes de disseny. L’accent ara 
recau en els sectors econòmics però sobretot en les modalitats de 
consum i ús de les coses dissenyades. El procés es pot exemplificar 
mitjançant el salt que suposa dissenyar des d’un taller de fusteria 
estant passar a dissenyar mobiliari per al sector domèstic o urbà: 
per dissenyar mobles. cal tenir coneixements d’interiorisme, de 
disseny industrial i, molt sovint, també de disseny tèxtil; cal saber 
de fusteria, però també de metalls i de molts altres materials. 

  En el context de l’economia postindustrial, el disseny reforça els 
seus components de disciplina processual i revisa les seves 
especialitats en funció de pràctiques concretes a desenvolupar. El 
dissenyador hi és vist com un expert que coordina un llarg procés i 
un equip de professionals, entre els quals hi pot haver‐hi d’altres 
dissenyadors molt especialitzats en un sector i amb competències 
molt específiques. No és estrany doncs que poc a poc hagin anat 
apareixent noves especialitats i ocupacions del disseny que van 
més enllà de les especialitats tradicionals i que venen definides pel 
tipus de serveis que les empreses demanen. Així per exemple, el 
2006, en referir‐se  als serveis de disseny que demanen les 
empreses , el mateix DDI introduïa categories que ja defineixen 
nous camps d’especialització:  

• Disseny de comunicació i marca 
• Disseny industrial i de producte 
• Disseny d’interiors (espais) 
• Disseny de tèxtil y moda 
• Disseny digital y multimèdia 
• Disseny de serveis85 

  D’altra banda, a l’altre estudi tan citat sobre la demanda de serveis 
de disseny a Catalunya, les especialitats tradicionals, tot i que ben 

                                          
85 DDI: Estudio del impacto económico del diseño en España, 2005. 
Madrid 2006. Val a dir que en aquesta classificació no s’hi contemplen 
explícitament els serveis de disseny adreçats al món editorial el qual ja 
defineix un àmbit d’especialització en sí mateix.  

Disseny gràfic  Arts gràfiques Sector editorial  

Disseny  industrial  
o de producte 

Sectors 
industrials 
 

Empreses productores  

Disseny d’Interiors   Tecnologia 
construcció 

Sector de la construcció 

Disseny Tèxtil i 
d’indumentària 

Indústria tèxtil 
 

Sector de la confecció 
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definides, ja mostren algunes desviacions importants quant a 
definicions anteriors presents, per exemple, als Llibres Blancs de 
1984‐5. De fet, s’hi aprecia com les necessitats empresarials han 
anat modificant el perfil de les especialitats del disseny perquè 
cada vegada demanen nivells d’especialització i competència 
superior. El més clar és l’aparició del disseny d’envasament i 
packaging com una especialitat ben definida quan, en el passat, el 
disseny d’envasos corresponia als dissenyadors industrials i la 
paraula packaging va haver d’adoptar‐se per poder denominar 
l’aportació dels dissenyadors gràfics al tractament de l’envàs, des 
del disseny de les etiquetes fins al tractament gràfic de tota la 
superfície. Aquí, malgrat indicar les dues dimensions dels envasos, 
el contenidor i el tractament gràfic de la seva superfície externa 
com a suport d’informacions, pot ser una especialització assumida 
per una única empresa de disseny especialitzada en la integració 
del servei. N’hi ha prou exemples a Catalunya.  

  La classificació proposada contempla només tres grans àmbits 
d’actuació del disseny en la perspectiva de les empreses. Sorprèn el 
status del disseny d’interiors dins el disseny industrial o de 
producte car en la definició dels clústers de demanda la posada en 
escena dels punts de venda hi té un paper tan determinant. Si se’l 
considera en termes funcionals, podria perfectament estar vinculat 
amb identitat corporativa o comunicació institucional com un 
factor més de l’expressió visual de la identitat d’una empresa com 
és evident en la proliferació de botigues en franquícia en els 
darrers anys per a la venda directa.  

  Quant al disseny de producte, s’hi contemplen productes que, o bé 
constituïen tradicionalment una especialitat per sí mateixa (moda i 
tèxtil) o complements, tradicionalment considerat en el grup dels 
productes artesans, com és el cas de les joies (Llibre Blanc del 
Disseny a Catalunya: 3. Disseny artesà, 1985). Tampoc no s’hi 
contempla el disseny de components per a la construcció, 
revestiments i acabats, un dels camps d’actuació característics del 
disseny de producte heretat de la tradició de les arts decoratives 
des del Modernisme (cas d’una empresa tan arrelada com Escofet 
dedicada a paviments i a mobiliari urbà).  

 

 

 

Existeixen diferents activitats 
integrades dins el terme 
generalista de disseny (...) 
segons la tipologia de producte i 
el camp d’aplicació:  

Disseny gràfic, que tracta 
d’aplicacions de disseny 
bidimensional en el camp de la 
comunicació i té diferents 
extensions 
• Comunicació institucional 
• Comunicació corporativa 
(empresa, marca i producte) 
• Publicitat (en diferents suports) 
• Comunicació electrònica 
(pàgines web, presentació virtual 
de producte) 
• Aplicacions de comunicació 
gràfica en l’arquitectura 
(d’interiors i exteriors) 

Disseny industrial, que s’aplica 
sobre diferents tipologies de 
producte 
• Disseny de joies 
• Disseny de producte 
• Disseny de moda 
• Disseny tèxtil 
• Disseny d’interiors 

Disseny d’envasament 
(packaging), que implica dues 
disciplines 
• Disseny gràfic, amb les seves 
aplicacions de comunicació visual 
• Disseny de producte, relacionat 
amb la definició tridimensional 
del propi envàs” 
 
CIDEM 2005: 15. 
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>> Altres maneres  Una manera d’organitzat les diverses activitats integrades 
d’estructurar l’oferta. en el sector disseny ha estat elaborada des de la Facultat de Belles 

Arts de la Universitat de La Laguna en una recerca feta amb 
l’objectiu de tenir constància d’allò que realment fan i valoren els 
dissenyadors i registrar per on van les tendències.86 La investigació 
va consistir en identificar les “categories” professionals segons són 
premiades a tot el món per les revistes especialitzades entre el 1997 
i el 2004. Es va fer consultant revistes per comparar el text de les 
convocatòries de concursos i premis de disseny arreu del món. De 
moment, és la classificació per categories i àmbits d’actuació més 
detallat que hi ha disponible sobre els serveis de disseny feta en la 
perspectiva de l’oferta:  

1.   Productos de consumo destinados al gran público: 

- Artículos y productos de alta y de baja tecnología destinados al gran 
consumo o consumo de masas (informática doméstica, cámaras 
fotográficas, videocámaras, relojes o vajillas). 

- Automoción (como automóviles o motocicletas). 

- Uso personal (como ropa, textiles, complementos o productos 
deportivos). 

- Juguetes. 

2.   Equipamiento (bienes de producción) destinado a 
profesionales: 

- Productos de alta y baja tecnología (como estaciones de trabajo 
informáticas, testers, scanners de sobremesa o básculas de 
precisión). 

- Automoción (desde excavadoras a vehículos deportivos) 

- Mobiliario técnico (como la silla de dentista o el mobiliario de oficina) 

- Utillaje e instrumental científico. 

- Tejidos destinados al uso profesional. 

3.  Ambientes: 

- Arquitectura. 

- Interiorismo (tanto comercial como privado, que incluye el diseño 
para el montaje de exposiciones) 

4.   Mobiliario y materiales para la decoración y el equipamiento 
doméstico: 

- Muebles y lámparas. 

- Tejidos y telas estampadas para la decoración. 

- Complementos (por ejemplo, complementos de escritorio) 

5.  Diseño gráfico y grafismo digital: 

- Diseño gráfico o grafismo tradicionales: Diseño editorial 

- Diseño editorial para la prensa. 

                                          
86 Alfonso Ruiz Rallo: Curs de doctorat Nuevas tendencias en diseño 
1997-2004.” Dept. Dibujo, Diseño y Estética, Facultad de Bellas Artes, 
Universidad de La Laguna. Publicat al Libro blanco: diseño de la titulación 
de grado en diseño,  Madrid: ANECA, 2005, cap. 4. 
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- Identidad corporativa. 

- Señalética. 

- Publicidad gráfica. 

- Productos audiovisuales, incluyendo publicitarios y no publicitarios. 

- Diseño gráfico digital (diseño audiovisual y para los media): 

- Diseño de páginas y sitios Web. 

- Interfaces de usuario. 

- Grafismo animado, cabeceras de programas, títulos de crédito, 
cierres de spots y otros productos audiovisuales. 

6. Packaging:  

 Atañe a todos los productos de consumo, incluso a algunos aspectos 
del diseño gráfico, como los libros, si es que precisan de éste. 

7. Diseño textil y de moda:  

 Atañe a todos los diseñadores que colaboran con las empresas 
fabricantes de productos textiles y con la industria de la moda. 

8. Diseño tipográfico 

 Diseño de alfabetos digitales. Bienes de equipo para las artes 
gráficas y para las empresas. 

 

  Com es pot comprovar, es tracta d’una classificació que segueix 
girant al voltant dels mateixos paradigmes i es limita a reordenar 
els mateixos conceptes de sempre. De fet, s’hi pot observar la 
pervivència de les especialitats tradicionals i els seus camps 
d’activitat ben analitzats per la bibliografia tècnica.  

 

 
>> Ocupacions emergents  Des que la qüestió del disseny ha desplaçat el seu centre d’interès 
i noves categories laborals  vers  la vessant estratègica, noves categories i ocupacions han anat 

apareixent al panorama professional. Es pot perfectament parlar 
d’ocupacions emergents, algunes de les quals han estat 
reconegudes i reforçades amb cursos i programes de formació 
específics. Potser la característica més important del moment 
actual és que la demanda de serveis de disseny ha canviat i 
comença a demanar serveis més amplis i especialitzats. Tal i com 
es desprèn dels estudis fets per a la difusió i promoció de les 
activitats pròpies del disseny estratègic vinculades a les polítiques 
de disseny internacionals, els serveis de disseny es classifiquen 
més per la seva funció dins l’activitat empresarial i l’aplicació de 
coneixements generals sobre l’àmbit d’actuació específic. Des de 
Finlàndia per exemple, les expectatives quant a disseny de les 
empreses se situen en les tres categories següents:  

 disseny de nous conceptes  
 disseny de producte 
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 disseny de visions i serveis estratègics 87  

  En aquest darrer tipus, la capacitat per a investigar sobre els 
escenaris del futur que té el disseny és una de les activitats més 
valorades. Quant a noves fórmules d’empresa de serveis de 
disseny, hi apareixen les empreses dedicades al disseny de marca 
(Brand Design firms), les consultores en disseny de marca (Brand / 
design consulting oriented firms) i les empreses que ofereixen nous 
conceptes de serveis per a consultores de disseny (New Service 
Concepts for Design Consultancies).  

  Considera que els nous conceptes de serveis de disseny que ara per 
ara es necessiten són (Designium 2004: 46‐48):  

 gestió en disseny,  
 disseny estratègic,  
 disseny com innovació de la gestió,  
 gestió del canvi i la innovació,  
 disseny com a actitud per a la gestió empresarial. 

  I els defineix de la manera següent:  

  ● Gestió en disseny (Design Management): “The purpose of 
Design Management is to initiate and handle design strategies in 
boardroom decisions, and to follow up results with 
implementation and communication (...) Design is managed and 
present in all places and situations in which the organisation, 
through its structure, products and employees, makes decisions 
about customer experiences and product quality.”88 

 ● Disseny estratègic (Design as strategic tool): “Design is 
regarded a strategic initiative by its nature, strengthening brand 
identities, fending off low-cost competition, harvesting the 
benefits of new technologies, renewing connections to the 
customer, fostering and nurturing a culture of innovation.” 

 ● Disseny com innovació de la gestió (Design as innovation 
management): “Design is planned and innovative use of 
available knowledge forms, processes, environments, products 
and services with a point of departure in the user’s needs. 
Design-innovation interacts in two ways: between the firm, 
customers, suppliers and partners either refining product; or 
being afresh with a new product by interacting between the firm 
and providers of new technology, best practises, new materials, 
processes and management redesigning the production process.” 

 ● Gestió del canvi i la innovació (Design for Managing 
Change): “The designer’s expertise is to understand the current 
situation and to apply appropriate solutions. Customer 
companies expect new view angles to question the used ways of 

                                          
87 Designium: From Design services to strategic consulting, Hèlsinki, 
2004: 3. Descriu les maneres habituals de treballar a partir d’un estudi 
de tipus benchmarking d’empreses de disseny internacionals.  

88 Dahlin, Torsten: “18 Views on the Definition of Design Management.” 
Design Mangement Journal, vol 9., núm 3, A Profile of Design 
Mangement, Estiu 1998. Citat segons Designium 2004: 46. Les 
definicions estan extretes d’un treball comparatiu sobre la bibliografia 
disponible i un treball de camp fet amb les principals empreses fineses.   
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doing things; however the justification for new ideas has to be 
found from within the company’s own goal and strategies...” 

 ● Disseny com actitud per a la gestió empresarial (design 
as attitude management): “Design is differentiating products and 
organisations in the market place communicating the best 
attributes (tangible / intangible)” i el disseny en relació a la gestió 
empresarial (Business Management): “Design can point out 
organisations’ possibilities and opportunities to go forward with 
its operation.” 

  Si aquest és el context internacional caracteritzat sobre tot per un 
gran dinamisme de les empreses que ofereixen serveis de disseny, 
a Catalunya les ocupacions emergents poden ser caracteritzades 
com aquelles de les quals més se’n parla, sigui per trobar‐ne el lloc 
que els pertoca o demostrar‐ne la necessitat, sigui perquè ja ha 
estat adoptada com a marca pròpia en la definició que fan algunes 
empreses de sí mateixes. Les que es van perfilant ara per ara en 
qualitat de categories professionals tant com especialitats 
disciplinàries són:  

 

Direcció d’art  És el responsable de definir i coordinar els criteris de disseny per a 
un producte determinat o un fenomen, especialment si integra 
diverses accions. És una funció professional especialment 
important a les indústries creatives, agències de publicitat 
incloses, i als mitjans de comunicació social. No està tan clar al 
sector editorial a no ser que es tracti de grans grups, tot i que en 
aquest casos el més habitual és crear grups de dissenyadors 
vinculats a projectes concrets, línies editorials o col∙leccions, 
mentre que la gestió de la marca recau en consultores d’imatge i 
comunicació 

Enginyeria de producte, 
projecte o desenvolupament 

de producte 

Considerada habitualment com una de les funcions de l’empresa, 
es tracta d’un perfil prou habitual en les empreses industrials tant 
de bens d’equip com de bens de producció. De fet, és una figura 
professional hereva de la tradició industrial on la innovació 
tecnològica ha estat la clau de la definició del producte i de la 
competitivitat. Era la figura responsable dels processos, 
especialment els de producció. Darrerament, després de 
l’aprovació oficial d’uns estudis de grau (diplomatura 
universitària o enginyeria tècnica) d’Enginyeria Tècnica en 
Disseny Industrial i Desenvolupament de producte i la seva 
subsegüent reconversió a graus segons el procés de Bolònia, ha 
aparegut una figura professional que es fa càrrec directament 
d’aquells processos industrials l’enfocament dels quals se centra 
en la producció i desenvolupament de projectes de disseny. Si el 
seu lloc natural són departaments interns a les empreses amb 
departaments molt específics (l’enginyeria de producte) també 
existeixen consultores però, en aquests casos, la frontera entre 
dissenyadors de producte i enginyers tècnics en disseny industrial 
es va esborrant. 
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A Catalunya, únicament ofereixen aquests estudis la Universitat 
de Girona i l’Escola Elisava de Barcelona. Aquesta darrera, atès 
que ofereix estudis en disseny de producte i d’enginyeria en 
disseny industrial és la que més esforç ha fet per establir les 
diferències que justifiquen un pla d’estudis diferenciat.89 En altres 
llocs de l’Estat espanyol, a la Comunitat Valenciana especialment, 
la manca d’estudis universitaris de disseny està provocant que la 
carrera d’enginyeria tècnica en disseny industrial es vagi perfilant 
com la carrera universitària de disseny amb un pla d’estudis que 
va assimilant‐se al de les carreres en disseny existents a 
l’estranger.90 

Disseny de serveis  Ben identificada internacionalment com una activitat específica 
des que es conceptuaren els productes com articles que són 
portadors de serveis per a l’usuari, ha emergit amb força des que 
les TIC plantegen també qüestions a decidir quant a la informació 
i la seva gestió (disseny d’informació), l’articulació del 
coneixement i la seva visualització, etc. A l’actualitat el disseny de 
serveis es defineix com “la concepció d’un servei seguint la 
metodologia del disseny” on la qüestió clau segueix sent aprofitar la 
capacitat del disseny per innovar i intervenir directament en les 
pràctiques creatives de les empreses (DDI 2006: 11) 

Gestió en disseny (Design 
Management) i gestió en 

comunicació. 

Són ocupacions emergents en situació molt diferent. Pel que fa a 
la gestió en comunicació, l’activitat ha donat lloc des de fa prou 
temps a consultores especialitzades que assessoren empreses en 
els seus plans de comunicació especialment en els àmbits de la 
Identitat Corporativa i del Branding. Poden treballar també pels 
despatxos de disseny, les agències de publicitat i les oficines de 
branding. Van sorgir i es van consolidar a principis dels anys 
1980s quant aparegué la cultura corporativa com a principal 
vehicle de comunicació de les grans empreses.  

Pel que fa a la gestió en disseny, o Design Management, es pot dir 
que, a Catalunya, és una disciplina i activitat professional el futur 
de la qual està  encara a debat. Clarament definida per part de les 
entitats dedicades a la promoció del disseny, encara no està 
plenament articulada ni en la dinàmica empresarial ni en la vida 
dels despatxos que ofereixen disseny. Val a dir que, en tant que 
disciplina, el Design Management disposa d’un aparell 
internacional molt potent. Va sorgir naturalment dels debats sobre 
la naturalesa del disseny a les societats postindustrials a l’àmbit 

                                          
89 Vg. IGLESIAS, Anna: “Implantació dels estudis de’enginyeria tècnica 
en disseny industrial a l’Escola Superior de Disseny Elisava.” a Historiar 
desde la periferia: historia e historias del diseño. Barcelona: Publicacions 
UB, 2001: 272 
90 Vg. els LLibres Blancs per a les titulacions de grau en disseny fet des 
de Belles Arts i el de la carrera en enginyeria tècnica en disseny 
industrial i desenvolupament de producte segons la convocatòria ANECA 
per a la construcció de l’EEES. Publicats a la web de l’ANECA 
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anglosaxó per acabar essent un dels camps de treball del 
marketing i la gestió empresarial quan es va descobrir el potencial 
estratègic del disseny. A l’actualitat, a més de ser una càtedra a 
diverses escoles de negoci i facultats d’econòmiques 
internacionals (especialment a Escandinàvia, Gran Bretanya, 
Estats Units i França, i també a ESADE, Barcelona) hi ha un 
organisme nord‐americà molt actiu, el DMI de Boston, que 
promou les tasques d’impuls a la recerca, de difusió de bones 
pràctiques, d’organització de congressos i de publicacions. S’ha 
convertit en un referent mundial els consells del qual se segueixen 
a molts països.91 

      

 
>> Gestió en disseny.   Potser val la pena aturar‐se una mica en la qüestió de la gestió en 
activitat professional  disseny vist que, en aquests moments i a Catalunya, constitueix 
o nova disciplina.  ara per ara un problema conceptual important. La creació d’una 

càtedra en Gestió en Disseny a ESADE o la mateixa existència d’un 
Grup de Recerca Consolidat a la Universitat Politècnica de 
València permetent pensar que, essent una categoria professional 
ben definida al menys a la teoria, poc a poc va dotant‐se d’un cos 
doctrinal propi a partir de projectes concrets i de recerques 
aplicades. Paral∙lelament, però, es pot ben bé afirmar que encara 
no ha estat assumida per les empreses –de fet, als estudis 
consultats, no hi ha cap empresa a la que se li pregunti o que 
respongui si el caràcter dels seus departaments de disseny quan en 
tenen constitueix una unitat dedicada a la gestió en disseny de 
l’empresa. Quant al context internacional, diverses polítiques 
nacionals i polítiques de promoció del disseny han vist en l’impuls 
dels gestors en disseny dins les empreses una de les mesures més 
influents per promoure la utilització del disseny per les empreses i 
la seva inserció en equips multidisciplinaris on tots parlin el 
llenguatge de l’empresa (cas de Finlàndia, sobre tot, però també de 
Nova Zelanda). 

  Per definir‐la ràpidament i de la manera més senzilla, potser sigui 
la definició finlandesa la més clara i concisa:  

                                                                                                                                  

 

 
91 Segons la seva web, els objectius i activitats del Design Management 
Institut de Boston (USA) son:  

• Assist D Managers to become leaders in their profession;  
• Postgraduate education in DM 
• Promotes Design as an essential part of business strategy, brings 

together different actors 
• Sponsors, promotes and conducts research; collect, organise and 

deliver knowledge 
• Organisers and sponsors Conferences, journals, newsletters, e-

Bulletin 
• Professional database   
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  “la gestió en disseny s’ocupa de com comprar i gestionar el 
disseny i les seves pràctiques des de l’empresa”.92  

  Per la seva banda, el neozelandesos han fet servir una definició 
més explícita i han volgut indicar quines són les diferències amb el 
procés de disseny: Així:  

 

 
 
 

 

 

 

  De tota manera, la definició canònica la va proposar el DMI de 
Boston en un llibre que s’ha convertit en el referent obligat per a tot 
tractat o publicació sobre la gestió del disseny. En un text on es 
proposaven almenys 18 maneres diferents d’entendre el Design 
Management se’l definia de la manera següent:  

  “The purpose of Design management is to initiate and handle 
design strategies in boardroom decisions, and to follow up 
results with implementation and communication. Design 
management strives to create understanding and awareness 
among personnel at all levels. Conscious actions in even the 
smallest decisions are the core of DM. Design is managed and 
present in all places and situations in which the organisation, 
through its structure, products, and employees, makes decisions 
about customer experiences and product quality.”93 

  La resta de l’article segueix explicant què pot fer el disseny per a 
les empreses en una perspectiva molt similar al que en aquest 
document s’ha tractat en parlar del disseny estratègic.   

  En termes doctrinals, és a dir, en l’elaboració teòrica d’un discurs 
sobre la ocupació i les seves finalitats, la gestió en disseny s’ha anat 
perfilant com una disciplina vinculada a les ciències de l’empresa i 
la gestió. Per això, ha crescut acadèmicament a les escoles de 
negoci vinculada als departaments de marketing. En el fons, està 
molt relacionada amb el que fins ara havien estat els projectes 
d’Identitat corporativa i de gestió de la imatge d’una empresa o 
organització però la importància estratègica que finalment s’ha 
reconegut al disseny de producte, i a tots els altres dissenys, ha 
donat a la disciplina una nova dimensió el punt més important de 
la qual és la coordinació de totes les activitats de disseny vetllant 
per la seva coherència i consistència estratègica .  

                                          
92 Design 2005! Text del decret posant en marxa una política finlandesa 
de disseny citat per Lorenzen 2006: 32, Design means business.  

93 “18 views of the Definition of DM”. DM Journal, vol 9, n. 3 A Profile of 
DM, summer 1998: 46. 

 
DESIGN MANAGEMENT 
 
 
 
 
DESIGN PROCESS 

 
Design management is about the process of designing and hence the 
management of creativity and innovation: whether it is designing a new 
logo, a new product, a new organisation or developing a new service. It 
is about managing the process that gives form to ideas. 
 
The process, comprising a series of stages, which a designer uses to 
research, identify, determine and implement design/s. 
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  Vista la definició canònica, queda clar que la gestió en disseny es 
va perfilant poc a poc com una activitat professional molt diferent 
als enginyers de producte i responsables del projecte quant a la 
responsabilitat davant les decisions que afecten al disseny; com 
una àrea funcional de l’empresa molt propera a gerència que parla 
el mateix llenguatge de l’empresa i que és capaç d’entendre’s i 
coordinar els diversos dissenyadors implicats, dins o fora de 
l’empresa. La seva funció més directa és la de gestionar el 
desenvolupament dels projectes de disseny des de l’encàrrec fins a 
la posada en el mercat dels nous productes i serveis.   

  Val a dir que a la resta del món hi ha maneres molt diferents 
d’aproximar‐se al Design Management, o gestió en disseny. Als 
Estats Units, per exemple, hi ha un grup de treball, el Next Design 
Leadership Institute,94 que promouen les activitats de gestió com 
una continuació de les activitats de disseny, que la incorporen com 
una més de les competències pròpies dels dissenyadors en 
l’exercici de la seva professió; una posició similar s’observa a Itàlia 
on la gestió del disseny i del projecte forma part dels serveis que 
els grans despatxos de disseny, especialment els de producte, 
comunicació i interiorisme, ofereixen als clients integrant la 
vessant del marketing i les relacions públiques dins del projecte i 
fent servir aquestes activitats professionals com a proveïdors del 
dissenyador responsable de tot el procés en una fórmula similar al 
que a Espanya s’ha anomenat “lliurament claus en mà” (FEEPD 
2001: 16‐17).    

  A Catalunya, la gestió en disseny ha estat una activitat fortament 
promoguda des de les entitats corresponents, molt especialment 
els Centres de Disseny de Barcelona (BCD) i estatal (DDI) en les 
seves darreres etapes. Aquest segon organisme fins i tot ha posat 
en marxa recentment una xarxa de persones que es dediquen o que 
estan interessades en el Design Management per tal d’organitzar 
una xarxa de consultores.95 Per això es pot dir que, almenys a casa 
nostra, ha estat el subsistema cultura qui millor i més esforços ha 
fet per definir‐ne l’abast, la seva activitat característica, i per 
promoure‐la entre els empresaris. De fet, s’han organitzat diversos 
seminaris sobre la qüestió adreçats a empresaris per sectors (part 
del programa de seminaris ExID 05‐07 organitzats pel BCD).  

  En termes generals, la concepció del Design Management a casa 
nostra comparteix amb el moviment internacional el seu 
enfocament general de considerar‐lo fonamentalment una àrea més 
de la gestió empresarial, molt vinculada als departaments de 
marketing, la missió de la qual és la coordinació, l’organització 

                                          
94 “NextDesign Leadership Institute and the next design leadership 
movement were launched in 2002 by GK VanPatter and Elizabeth Pastor 
as an experiment in innovation acceleration.” Presentation 
http://www.nextd.org/01/index.html  

95 www.managingdesign.com 
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dels recursos en disseny i l’avaluació dels resultats obtinguts. És 
vista com una funció per a la racionalització i optimització dels 
processos de disseny i desenvolupament de producte en la triple 
dimensió de la política corporativa, l’estratègia de diferenciació i 
construcció d’identitat a través del producte i l’organització 
consistent de la presència al mercat de l’empresa. L’element més 
significatiu i que ha convertit la gestió en disseny en la gran 
esperança per a la promoció del disseny entre les empreses és el fet 
de ser una disciplina que parla amb el llenguatge propi de 
l’empresa.  

  Val la pena recollir l’explicació concisa que darrerament n’ha fet el 
DDI concretant les funcions que el disseny manager exerceix dins 
les empreses:96 

“La gestión del diseño trata de los recursos de diseño que utiliza 
una empresa, un ente público o una organización local, desde 
una perspectiva de racionalidad económica; así, mediante la 
gestión del diseño se planifican, se organizan y se evalúan los 
recursos de diseño necesarios para implementar una determinada 
estrategia de manera eficiente. 

Una correcta gestión permite ajustar los medios que la 
organización debe dedicar al diseño según su perfil, los objetivos 
que se ha propuesto y las posibilidades que ofrece el entorno en 
el que se desenvuelve, y maximizar de esta forma el retorno 
sobre dicha inversión” 

Existen tres grandes áreas en las que interviene la gestión del 
diseño: 

1. Área estratégica: 

• analizar la estrategia corporativa y, en función de ésta, 

• definir cómo, en qué aspectos y con qué intensidad 
intervendrá el diseño en la implementación de la estrategia 
corporativa y en su proyección 

• identificar la función diseño en la organización y su relación 
con las demás áreas funcionales de la gestión 

2. Área operativa: 
• identificar los recursos necesarios (personas, medios 
económicos y materiales) para llevar a cabo lo anterior 
• definir procesos, asignar responsabilidades y tareas 
• coordinar y realizar el seguimiento 

3. Área de evaluación: 
• definir y establecer los sistemas de control y valoración de 
resultados 
• analizar los resultados periódicamente 
• reasignar los recursos en función de lo anterior.” 

                                          
96 DDI (Xènia Viladàs): Circular de presentació d’una xarxa de gestors 
en disseny a Espanya perquè exerceixin de consultors. Madrid: Setembre 
2006. Vg. també a la web del BCD el text: “Com pot ajudar el disseny al 
nostre negoci?” www.bcd.es/gimmaster/portal_2004 Pel que fa a la 
bibliografia especialitzada en català, vg. Montaña, Jordi & BCD, 2001; i 
Montaña & Moll, Isa: Desenvolupament de producte: la gestió en 
disseny, Barcelona: CIDEM 2003. 
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  En definitiva, de la manera que s’estan promovent les activitats de 
la gestió en disseny, la sensació és que una vegada més el sistema 
del disseny està oferint uns serveis que la demanda encara no sap 
que necessita o, al menys, que no els entén en els mateixos termes 
quan els precisa i, per això, busca d’altres perfils professionals.  

  Correspondrà als ajustaments del mateix mercat que les 
consultores en gestió en disseny coneguin un desenvolupament i 
èxit similar a les consultores en gestió d’imatge i comunicació.  

  En aquesta perspectiva, pel que fa a la consecució d’un diagnòstic 
de la situació a Catalunya fet en la perspectiva dels escenaris de 
futur anunciats, la manera com ha treballat aquest estudi a l’hora 
d’emprendre el diagnòstic es pot visualitzar a la figura següent 

 
 
>> Evolució de les relacions  
entre l’oferta i la demanda  
dins del sector disseny  

 
 

 

 Cara al diagnòstic del Sistema Disseny català, la qüestió clau a 
tractar és precisament les relacions que s’estableixen entre la 
demanda i l’oferta considerant‐hi les dinàmiques pròpies 
d’ambdós interlocutors quan es posen a treballar en un projecte 
comú. Calia veure‐ho en relació als projectes de disseny tal com es 
venen fent habitualment, la qual cosa suposava tenir en compte el 
grau i els criteris de satisfacció de la demanda amb els serveis de 
contractats en la dinàmica professional normal, però també s’havia 
de tenir en compte si hi havia nous plantejaments adreçats a la 
utilització estratègica del disseny com el grau d’incorporació 
d’aquest a la cultura empresarial en els termes apuntats en capítols 
anteriors. La recerca doncs havia de plantejar‐se tant el caràcter 
dels criteris determinants de la demanda quan busca i contracta 
serveis de disseny, si troben resposta en allò que els dissenyadors 
poden oferir d’acord amb les seves competències actuals, i, 
finalment, veure les barreres existents en el mercat del disseny.  
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>> disseny_cat: II part. Diagnòstic 
Avaluació i escenari de futur del 
sistema disseny català.  

 

4. El paradigma Barcelona 

5. Pautes i procés pel diagnòstic 

6. Mancances, fortaleses i actius  

7. Escenari de futur. 
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4.  El paradigma Barcelona  

 

 

 

  

 

 
Fortaleses del sistema  En el panorama internacional, des de fa un grapat d’anys la ciutat 
disseny català reconegudes  de Barcelona no sols ha entrat en el mapa i hi ocupa un lloc ben 
internacionalment.  definit i visible, sinó que també constitueix un referent important 

per a moltes altres ciutats i els seus ajuntaments; és un cas que, 
segons consideren governs i gestors, val la pena estudiar i ha estat 
utilitzat com exemple per moltes altres ciutats arreu d’Europa.1 
Fins i tot se n’ha parlat com a model de gestió si el que s’intenta és 
explicar el perquè de l’atractiu que la ciutat té per als forasters.  

  “El paradigma Barcelona” és el títol del capítol d’un llibre que 
analitza la incidència del disseny a les societats actuals. En ell s’hi 
analitza la modalitat de consum i ús del disseny per part del sector 
públic i utilitza el model de Barcelona per comparar‐lo amb altres 
ciutats que l’autor coneix bé, com la seva pròpia. Posa de relleu 
que Barcelona va saber aprofitar la potencialitat del disseny en la 
construcció simbòlica d’una ciutat, la seva capacitat per projectar la 
nova imatge entre els seus habitants i, alhora, vers l’estranger en la 
competència entre ciutats per atraure visitants, experts altament 
qualificats i inversors.2 L’autor, Guy Julier, és un historiador 
especialitzat en el desenvolupament del disseny a regions i països 
en procés de transició, entre els quals hi considera Catalunya. 
Segons la seva interpretació, la de Barcelona ha estat una 
transformació modèlica perquè ha servit per canviar la imatge de 
la ciutat cara a la gent, però també perquè ha servit per dirigir la 
transformació de la ciutat des d’una economia industrial cap a una 
economia postindustrial de serveis. L’autor escrivia al moment del 
canvi de segle, al llindar del segle XXI.  

  L’esquema de Julier parteix de la idea que Barcelona, en el seu 
moment, és a dir, des dels primers anys 80, va mobilitzar tot el 
sistema disseny per donar forma i entitat a la ciutat i dotar‐la d’una 

                                          
1 Vg. com exemple dels estudis i consideracions sobre Barcelona, 
l’encarregat per la London Development Agency i l’Ajuntament de 
Toronto (Canadà) desenvolupat amb la col·laboració de la Universitat 
Pompeu Fabra titulat “Strategies for Creative Spaces. Barcelona Case 
Study.” Novembre 2006. Forma part d’una sèrie d’informes sobre ciutats 
integrats en un ampli projecte de recerca titulat Creative Spaces 
(www.creativelondon.org) L’interès està posat en la gestió i promoció de 
les indústries creatives. 

2 Vg. Julier, Guy: The Culture of Design. Londres-Thousand Oaks-New 
Delhi: Sage, 2000: 125-128, “The Barcelona Paradigm.” 

 

“Of all examples of the mobilization 
of design in the public context in 
order to position and differentiate   
a city, Barcelona has become 
paradigmatic  

... many of Barcelona’s plaudits 
have ignored the several layers and 
networks of signification on which 
its redesign of the 1980s and early 
1990s took place.”  

Julier 2000: 125 
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nova imatge de sí mateixa en la que s’hi van reconèixer tant els 
seus ciutadans com els seus governants, i ho van fer, en gran part, 
perquè era a través d’aquesta nova imatge que podien sentir‐se 
diferents de la resta d’Espanya i dels estereotips associats a ella.    
A la seva interpretació hi destaca el fet que hi van contribuir per 
igual els Governs de la Generalitat, governat per Convergència i 
Unió des del 1980, i de l’Ajuntament, governat per una coalició 
d’esquerres liderada pels socialistes des de pràcticament la mateixa 
època. Ambdues administracions van saber encarregar disseny, 
aprofitar‐lo i confiar en les seves propostes. D’aquesta manera, des 
del redisseny de les places dures i el programa de 
monumentalització d’una perifèria fortament degradada —un pla 
posat en marxa abans d’endegar la candidatura olímpica de 
Barcelona— fins a la gràfica de TV3 i els interiors dels seus platós, 
tot plegat va trobar en el llenguatge del disseny més avançat una 
forma d’expressió coherent que marcava la diferència i, per això, 
se’n va poder aprofitar tot el seu potencial simbòlic de manera 
consistent.  

  Si les propostes de l’arquitectura, el redisseny de tot el mobiliari 
urbà, la millora dels mitjans de transport gestionats per la 
Generalitat (FFCC) —de fet, un dels primers projectes de redisseny 
d’estacions, dels vagons de tren i del seu sistema de senyalització 
va tenir lloc al tren de Sarrià, com se’l coneix popularment— i 
l’Ajuntament —ampliació i redisseny de tota la xarxa de Metro i 
dels autobusos urbans a més a més dels taxis i la consolidació del 
groc com a color dels senyals urbans a Barcelona— van contribuir 
a donar forma i expressió a la voluntat de renovació general, 
moltes altres intervencions des de l’àmbit privat van contribuir a 
activar la vida de la ciutat i augmentar‐ne l’atractiu com a ciutat 
activa, dinàmica, moderna i projectada vers el futur –des de les 
noves identitats corporatives de les grans empreses, com La Caixa, 
Agbar, Gas Natural i les empreses d’alimentació fins a la proposta 
de nous bars, la nova institució del bar de copes, restaurants, 
botigues i locals nocturns l’atractiu dels quals estava precisament 
en un interior totalment renovat, des del vestíbul fins als lavabos ja 
convertits en tota una experiència dels sentits‐. Amb els plans 
urbanístics derivats dels Jocs Olímpics que van donar a conèixer 
internacionalment Barcelona, el resultat va ser una ciutat còmoda, 
en la que fins i tot es podia anar a la platja, i amb un alt índex de 
qualitat de vida; atractiva per venir a treballar‐hi i a fer negocis, 
agradable per estar‐s’hi i, també, habitada per gent orgullosa de la 
seva ciutat. Però segons aquest autor:  

  The Barcelona paradigm must be read not only in terms of the 
complex network of individuals, agencies and institutions which 
produced and consumed its new design, but also in the context 
of global patterns in the redesign and marketing of place. [128] 
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Uns anys més tard, ja de ple dins el segle XXI, es pot objectar que si 
bé s’han assolit molts objectius, també han tingut un alt cost a 
l’hora de mantenir‐ne el caràcter desitjat doncs la ciutat ha quedat 
una mica massa tematitzada i artificiosa; alguns objectius s’han 
sobrepassat amb escreix i, per tant, molts dels motius pels quals 
Barcelona era una ciutat agradable per a treballar i viure‐hi, han 
desaparegut rera l’especulació de l’habitatge i així, la dificultat per 
a trobar‐hi casa amb la conseqüent marxa constant dels seus 
habitants cap a les rodalies. Es poden objectar moltes coses, és cert, 
però per tal de no perllongar l’anàlisi amb qüestions relatives a la 
integració de la ciutat en el territori d’una gran àrea metropolitana, 
es pot concloure que, a hores d’ara, si bé Barcelona ja no és aquella 
ciutat dels 1990 i 1980 on era tan fàcil d’instal∙lar‐s’hi i viure‐hi, 
segueix essent una ciutat atractiva, activa i que busca constantment 
maneres de renovar‐se. Se’n valora des de l’oferta cultural i de 
lleure fins al dinamisme de la seva economia i la seva gent; se’n 
valora la cura dels espais públics, la realitat de la vida al carrer, el 
funcionament d’alguns serveis, el dinamisme i la creativitat del 
comerç... 

 

 

 

 

 

 

 

 

  L’anàlisi de Julier prossegueix considerant el paper que el sector 
disseny ha jugat en la transformació i posterior projecció 
internacional de Barcelona. En el context de la globalització, on les 
ciutats necessiten d’una renovació que inclou una proposta de 
tipus estètic actualitzada i cosmopolita, és lògic que disseny i 
arquitectura hagin estat tan determinants. Són les activitats que 
més fan per construir ciutat i, aquí, construir pren els seus dos 
sentits, el literal d’edificar i donar forma a l’entorn habitable, i el 
figurat d’estructurar el discurs sobre la identitat de la ciutat fent‐lo 
visible. Per això han donat caràcter a una proposta de tipus 
cultural la utilitat de la qual ha estat poder‐la definir i valorar‐ne 
les conseqüències en termes econòmics.  

  Vist així, la qüestió no sembla tan nova. A l’economia del 
coneixement i la informació, les indústries culturals i les creatives 
hi tenen un paper molt important. Són activitats econòmiques de 
primera magnitud perquè dominen la producció simbòlica d’un 
lloc i contribueixen directament a definir‐ne la identitat perceptible 
i coneguda. El disseny forma part del grup considerat indústries 
creatives, però a més a més ja fa molt de temps que participa en la 

“Cities and regions compete 
with each others as nodes of 
information, capital and labour 
in the basis of skills and 
infrastructures they have to 
offer, but also in their 
aesthetic profile. Cultural 
capital is to be found in an 
array of activities drawing on 
the creative industries. Within 
this, design therefore provides 
visual and material cues, but as 
a practice it also represents a 
certain attitude pertaining to 
the human and creative 
resources of that location.” 

Julier 2000: 142 

 

Nou seient pel Metro de 
Barcelona (1986) i un 
exemple dels nombrosos 
caixers automàtics dissenyats 
als 80.  
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dinàmica de les indústries culturals donant‐les‐hi els serveis de 
disseny que requereixen per sortir al mercat.  

  El fet diferencial del paradigma Barcelona, sempre segons Julier, 
ha estat el fet que els dissenyadors i tot el sector disseny van ser 
convocats no tan sols com a “signifiers of modernity,” (“significants 
de la modernitat” és a dir, com a models de la voluntat 
d’avantguarda i de modernitat), per la seva capacitat de fer i 
comportar‐se com a representants visibles d’aquesta avantguarda 
essent‐ne creadors i consumidors alhora, sinó també perquè 
esdevingueren “exponents molt enèrgics d’una nova cultura 
emprenedora” [ibid. 130]:  

  “Their internationalism, facility for commercial networking and 
technological know-how carried a high symbolic value within the 
city’s reassertion on a national and international stage. 
Enterprise culture has to be made reasonable in order to make 
direct sense to those involved. By giving material and visual 
form to this notion, design and designers, as cultural 
intermediaries, were appropriated by politicians and journalists 
in this quest. ” 

  Per això, l’èxit i la potència del paradigma Barcelona depèn en 
bona mesura de l’aprofitament fet de les potencialitats d’un sector 
concret i de tot un sistema disseny que estava perfectament 
preparat per afrontar‐ho i superar el repte, però també per la 
integració de moltes i diverses propostes en una mena de llibre 
d’estil compartit col∙lectivament. Millor recollir les mateixes 
paraules de l’autor quan en fa una avaluació global:   

  “The Barcelona paradigm is powerful not just because of the 
strength of the sum of individual design interventions deployed 
in a single context. There was also a tight fit between different 
components of a circuit of culture. Local and global demand was 
met by design production. Local taste makers, be they famous 
architects of TV channels, effectively regulated the nature and 
scale of design culture. Specific design products satiated notions 
of self-identity. Looking at the Barcelona paradigm in terms of 
“systems of provision,” it is clear that the city and its industrial 
and commercial infrastructure provided a tightly-woven and 
highly localized channel linking production, distribution and 
consumption, which was self-supporting, self-legitimating and 
self-authenticating.” [ibid. 140] 

  

El disseny sota sospita Si es mira amb perspectiva històrica aquesta transformació de 
Barcelona fins esdevenir un paradigma de referència, cal també 
recordar els esforços fets en aquells anys per donar a conèixer el 
disseny català a la resta del món. Algunes revistes, com DeDiseño 
(1984‐1987) o Ardi, (1988‐1993) editades a Barcelona, van fer molt 
per promoure el disseny català a l’estranger però també, per 
difondre a Barcelona allò que estava passant a la cultura del 
disseny de la resta del món.  

  La dècada dels 1980s van ser anys d’experimentació amb i sobre 
els objectes a l’espera que s’esdevingués el  món derivat de la 
irrupció de les tecnologies de la informació; d’experimentació amb 
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les noves eines informàtiques que estaven transformant a fons 
sectors productius tan ben consolidats a l’economia del país com 
les arts gràfiques. A la resta del món, com també a Barcelona i a la 
resta d’Espanya tot seguit, el disseny estava deixant de ser una 
activitat de suport a la realitat econòmica, una activitat gairebé 
transparent que es consumia a  través del consum de productes 
concrets –la SEAT en aquella època encara utilitzava el slogan 
“Técnica i línea para cada exigencia” sense atrevir‐se a pronunciar la 
paraula disseny perquè era encara poc coneguda, però la gent ja 
consumia disseny amb tota naturalitat quan comprava el cotxe. 
Així el disseny va començar a sortir a les revistes presentada com 
una activitat creativa de primera magnitud. D’aquesta manera, el 
disseny es donà a conèixer en societat i començà a difondre’s una 
determinada idea de disseny que la gent identificava mitjançant 
l’expressió “éssers de disseny.” Els dissenyadors catalans, 
lògicament, van participar del moment i de l’experimentació 
oferint al món una sèrie de propostes molt avançades i amb un 
caràcter molt personal. Barcelona s’havia avançat alguns anys a la 
tendència: el 1977 i 1978 s‘havien concedit uns premis de 
“disueño” complementant els premis Delta de disseny ortodox. Ja 
hi havia una avantguarda autòctona formada que pogué 
incorporar‐se a l’aventura postmoderna des del mateix moment 
que s’esdevenia a d’altres llocs del món.  

 

 

 

 

   

 

 

 

  La celebració dels Jocs Olímpics acabà de consolidar un lloc per a 
Barcelona en el panorama internacional del disseny de la ma de 
l’arquitectura, i la ciutat quedà consolidada com una de les capitals 
mundials del disseny, una condició que s’ha volgut mantenir i 
desenvolupar després organitzant activitats i esdeveniments que 
facin de la ciutat un lloc atractiu, un centre de debat on hi passen 
coses que són interessants de saber i conèixer per la comunitat 
internacional de dissenyadors. Les primaveres del disseny van 
jugar aquest paper com també la concessió dels premis Barcelona a 
dissenyadors internacionals de prestigi.  

  No hi ha dubte que rera el paradigma Barcelona hi ha una postura 
important per part de l’Administració en tant que promotor i molt 
bon client de disseny; ho ha fet sobre tot quant aquest disseny 
servia per fer ciutat, per construir‐la i equipar‐la, per assenyalar 
ben clarament la intervenció de l’Administració a l’espai públic. A 

Alguns dels bars representatius de 
l’arquitectura i l’interiorisme fets a 
Barcelona a la dècada dels 1980s: 
KGB (1982c), Gambrinus (1985c), 
Nick Havana (1986c), Zsa, ZSa 
(1986c)  
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l’època en que el paradigma Barcelona anava fent‐se i elaborant‐se 
poc a poc, l’Administració en tant que client i, per tant, part de la 
demanda del sector va saber apostar pel disseny de més qualitat, 
acceptar l’experimentació i les proves, les propostes complexes 
d’entendre –qui no recorda el debat sobre la duresa de les noves 
places?—i comprendre‐ho també en termes d’espectacularitat de la 
ciutat. No va tenir por a l’hora de confiar en els professionals més 
reconeguts del sector i això va permetre que sorgissin i es 
consolidessin empreses dedicades específicament a editar i produir 
objectes molt ben dissenyats, molt especialment en els sectors del 
mobiliari urbà  i del d’oficina per a grans equipaments públics. 
L’acció de les administracions va servir de model i referent per 
ampliar el radi d’influència del bon disseny, la qual cosa provocà 
un cert increment del públic consumidor de disseny, cosa que 
succeïa al mateix temps que augmentaven els acudits i les crítiques 
en relació a un cert tipus de disseny i la seva proliferació. 

  A l’actualitat, ben avançada ja la primera dècada del segle XXI, una 
de les qüestions a plantejar‐se és la pervivència del paradigma 
Barcelona. Segueix essent un paradigma? un model de futur?  

   

  Val a dir que, entre el públic, se sent un cert esgotament en relació 
a tot allò que fa disseny, que aquest ja no sembla una novetat que 
val la pena tenir en compte. De fet, molt bon disseny comença a ser 
present com una cosa normal. De tota manera, la consolidació d’un 
cert tipus de disseny com un mer estil formal està minvant molta 
capacitat al disseny com a disciplina i com a activitat professional 
competent per seguir construint imatge i avançar propostes de 
renovació culturalment rellevants, o almenys tant rellevants com 
ho havien estat quan es consolidà el paradigma Barcelona.  

  Aquest rerafons i el pes que suposa l’existència fora de Barcelona 
d’aquest paradigma ha definit el punt de partida pel diagnòstic de 
la situació actual. L’objectiu en aquesta perspectiva ha estat el de 
valorar si la imatge de Barcelona està servint o no a les empreses 
que fan disseny per exportar les seves produccions, si la fama de 
Barcelona i el contingut darrer del paradigma que la ciutat 
representa per als forasters és una bona carta de presentació quan 
se surt a l’estranger. Diversos dissenyadors fa temps que diuen que 
no se n’ha tret tot el profit que se’n podia treure de la situació 
creada i que els empresaris ho han aprofitat poc. D’altra banda, la 
qüestió del manteniment i pervivència del paradigma Barcelona 
constitueix també una opció a considerar en la perspectiva d’una 
política a llarg termini de promoció del disseny fet a Catalunya.  
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5.  Pautes i procés de diagnòstic: estat 
d’opinió sobre la situació del sistema 
disseny català 

  

Procés de diagnòstic: metodologia d’anàlisi 
 
 

 

 

 

 

Definició del model inicial: 1a. fase, visions i opinions d’un grup d’experts.  

 El model inicial es va anar definint a través d’una sèrie  

d’entrevistes fetes a persones considerades experts en relació a la 
situació actual del sistema disseny. Se les va seleccionar en tant que 
representants a parts iguals dels tres subsistemes considerats en la 
modelització del sistema disseny, el de la demanda, el de l’oferta i 
el de la cultura del disseny. En aquest cas es va buscar que fossin 
persones la relació de les quals amb el disseny vingués de fa molt 
temps per tal que tinguessin elements de judici suficients com per 
valorar l’evolució del sector al llarg dels anys i perquè tinguessin 
coneixement de les moltes mesures i activitats que s‘han dut a 
terme per a la promoció del disseny a Catalunya.  

  Les funcions del grup d’experts han estat:  
‐   valorar aspectes metodològics de l’estudi 
‐   col∙laborar en l’elaboració i validació dels qüestionaris 
‐   ajudar en la proposta de participants a qui consultar d’acord 

amb les quotes de procedència i decidir sobre els criteris de 
selecció de les persones participants 

‐   aportar la seva visió de la qüestió i definir el model inicial del 
sistema disseny i els criteris d’avaluació. 
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 Els experts consultats han estat cinc. Hi havia dos representants de 
la demanda, un empresari del sector de productes de gran consum 
amb una tradició acreditada d’utilització del bon disseny com a 
filosofia d’empresa, i un segon al front d’una editora de disseny. 
També es va contactar un representant de la indústria editorial 
com a sector important de l’economia catalana i que ha tingut en el 
disseny un vehicle d’expressió des de molt antic. Malgrat que la 
persona entrevistada no va voler integrar‐s’hi de ple, les converses 
telefòniques mantingudes sobre l’estudi i els seus objectius van 
aportar informació molt interessant sobre l’actualitat del sector 
editorial la qual, en alguns casos, se l’ha utilitzat per tenir dades 
sobre la situació del disseny gràfic doncs la relació entre editors i 
dissenyadors gràfics està canviant profundament arran del procés 
de concentració de les editorials en grans grups i la irrupció de les 
multinacionals. Com a representants de l’oferta es consultà un 
dissenyador de producte amb una llarga trajectòria i que ha 
treballat per tota mena d’empreses fins i tot les que rarament són 
assimilades al sector disseny. Finalment, pel que fa al subsistema 
cultura, es buscaren persones ben significades en el paper de fer de 
pont entre l’oferta i la demanda. Es va donar al BCD el paper 
d’assessor especial. 

  L’entrevista va ser una conversa informal basada en un guió del 
tipus de l’entrevista periodística elaborat a partir de la bibliografia 
consultada, com per exemple les propostes emeses en el seu 
moment des de l’ADP, alguns dels molts informes i estudis fets pel 
BCD, els publicats pel CIDEM i el DDI i, finalment, les dades 
provenint de les polítiques de disseny analitzades. Durant 
l’entrevista, se’ls va presentar el projecte, s’establiren amb ells 
elements de judici per valorar l’escenari actual i se’ls demanaren 
suggeriments i propostes sobre la composició del grup de 
participants. De la conversa també en va sorgir una primera 
valoració de l’escenari inicial. 
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  Quant al contingut del guió, s’hi preguntava sobre cinc grans 
temes considerats des de tres perspectives d’acord amb la finalitat 
de l’estudi: 1) saber com perceben el sistema i les seves possibilitats 
cara al futur immediat; 2) saber com creuen que hauria de ser i 
quins són els principals objectius a assolir; i, 3) què pensen que 
s’hauria de fer per assolir‐los. 

  Les converses giraren al voltant del disseny com a sector d’activitat 
econòmica i els seus components principals; sobre el discurs del 
disseny i com es presenta a sí mateix davant la demanda real i 
potencial; sobre la qüestió de l’autoria i les possibles friccions entre 
les propietats industrial i intel∙lectual dels productes dissenyats; 
finalment es considerà el rol del subsistema cultura. Una altre de 
les qüestions tractades va ser el diàleg entre dissenyadors i 
empresaris. Finalment també es tractà de la projecció exterior del 
disseny fet a Catalunya, de la seva presència al panorama 
internacional i de les possibilitats de consolidar‐hi un lloc propi 
cara a l’exportació de productes fabricats i de serveis de disseny. 

 
 
 
● >> punt de partida: debilitats i barreres en el mercat del disseny 
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>> El diagnòstic dels experts:  1) estat d’opinió sobre on som i com estem. 

  

 

• el disseny com a sector d’activitat econòmica 

 S’està reforçant la consciència del valor estratègic del disseny cara 
a l’exportació. Enguany, el COPCA ha posat en evidència al Japó 
que els tres sectors estratègics per a Catalunya són vins, moda i 
disseny 

  Actualment, les empreses que fan disseny són un sector ben definit 
–o més aviat formen el clúster de les manufactures de disseny del 
que se’n parla des de ja fa temps—  

  Hi ha disseny ben identificat a alguns sectors CNAE: moble, tèxtil, 
il∙luminació i moda. A Espanya i a Catalunya, l’assignatura 
pendent és el sector de la ceràmica.  

  Les empreses que fan disseny són aquelles en les que el disseny és 
determinant per a elles. Les empreses que fan disseny venen 
allà on es compra disseny. 

  S’han aconseguit moltes coses en aquests anys, com que les 
empreses que fan disseny venguin. El 1978, la majoria d’empreses 
vinculades amb el disseny es dedicaven fonamentalment a la 
importació 

  El cas de l’urbanisme ha estat molt interessant per Barcelona i la 
seva projecció. Aquí es veu que el disseny hi és, hi ha arribat. 
Potser ha estat una eina de moda però, ben aplicada, el disseny no 
mor, no passa de moda. 

  A Catalunya, el sector disseny existeix i és quantitativament molt 
important. 
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• components del sector A Catalunya hi ha dissenyadors molt bons 

 A més a més del conjunt d’empreses que ofereixen serveis de 
disseny, el sector real en termes empresarials ve definit per les 
empreses que fan disseny.  

  En termes empresarials, el sector disseny suposa una opció quant a 
concepte empresarial 

  Actualment, hi ha un problema molt greu al sector que és el 
recanvi generacional: ara per ara els dissenyadors que venen tenen 
tots 60 anys o més. Hi ha com un tap. Les empreses de disseny no 
s’atreveixen a arriscar en els dissenyadors joves.  

  Hi ha molta gent oculta treballant dins les empreses: és un error no 
tenir‐los en compte tal i com es fa en molts estudis sobre l’impacte 
del sector disseny. De moment, són encara invisibles. Després de 
tants anys d’escoles de disseny, el fet és que la majoria de graduats 
treballen i el sector és molt gran.  

  Quant al subsistema cultura, no funciona res. Hi ha problemes de 
formació a tots els nivells del sector i molt especialment en l’àmbit 
de la formació continuada. 

   

• el discurs del disseny Hem de donar per superada l’etapa didàctica. El disseny ja està 
democratitzat i socialitzat. 

 El concepte de disseny ha d’estar molt basat en la qualitat del 
producte en sentit fort, és a dir, qualitat estètica i cultural alhora. 
S’ha de reforçar el sentit del disseny com a vehicle de cultura 

  El disseny aporta una reflexió molt profunda sobre els objectes.   
La vessant cultural de l’acció del disseny deriva del simple fet de 
dissenyar bé 

  Allò que el disseny és està molt clar internacionalment quant a 
llenguatge, qualitat i tipus de producte: el disseny és un món 
internacional i arreu està molt clar què és. Se segueix mantenint 
doncs la noció de disseny com a criteri selectiu: no tot és disseny 
encara que hagi estat dissenyat. La noció de disseny comporta un 
criteri qualitatiu de diferenciació entre els productes, els articles i 
els serveis. Per això, les empreses que fan disseny venen allà on es 
compra disseny. 

  Si el disseny consisteix en fer les coses millor, pot haver‐hi disseny 
a tots els sectors econòmics. 

  El disseny no és una qüestió d’autor, sinó de vocació. Consisteix en 
tractar un tema aportant‐hi alguna cosa innovadora i sense copiar: 
per fer‐ho, cal una certa cultura. 

  Quant al llenguatge del disseny, se sent un cert esgotament per 
l’estil d’aquells dissenyadors que es passen de tals. 
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  L’autoria en disseny és un recurs de venda que es pot utilitzar en 
determinats moments: aleshores és una decisió de marketing i de 
gestió de la comunicació. 

  Hi ha una mala presentació pública del disseny: s’ha de 
deconstruir i desmuntar bona part del discurs sobre el disseny.  

  El discurs mediatitzat a través de revistes, premis... podria estar 
generant prevenció en contra del disseny a molts àmbits 
empresarials. 

  Un perill implícit a la concepció del disseny com a factor cultural 
és el de consolidar encara més el perfil del disseny en termes de 
distinció social, com ha succeït històricament. Són qüestions de 
fons als processos de “gentrification” pròpia de les intervencions 
molt basades en el disseny que s’han dut a terme fins ara 

 

• el disseny a l’empresa El fracàs de les diverses campanyes fetes fins ara per incorporar el 
disseny a la dinàmica de les empreses (com les fetes pel BCD abans 
del 1997) va ser degut al fet que topaven amb el rebuig que els 
empresaris sentien pel disseny. Aquest rebuig està provocat pel fet 
que el disseny normalment entra massa tard en el procés de decisió 
del producte; i, com que entra tard, dissenyar comporta un 
encariment del producte i del procés. Fer disseny implica fer 
canvis i, per tant, si s’incorpora tard al procés, els canvis són 
excessius i no eren els previstos.  

  A les empreses actuals, l’únic departament que no està clar és el de 
disseny 

  La cultura empresarial és molt barroera: no creu en el mercat 
perquè sempre busca contractes en exclusiva. 

  La propietat intel∙lectual, el marc jurídic, el respecte i protecció dels 
drets dels dissenyadors i les seves obligacions, tot això és molt 
important. El problema, emperò, no és exclusiu dels dissenyadors; 
es tracta d’una manca de cultura legal a l’empresa. 

  El disseny és un factor cultural. Hi ha un gran dèficit de valors 
culturals a les empreses. 

 

• el diàleg entre dissenyadors i empresaris  

 A les empreses que fan disseny, s’observa una bona relació entre 
dissenyadors i empresaris. Les dificultats de comunicació són més 
importants en aquells sectors empresarials que no fan disseny. 
Aquí, la interfície és molt millorable. 

  La manca de diàleg no passa únicament entre dissenyadors i 
empresaris sinó que s’estén a l’Administració.  

  Quant a la incomprensió mútua, en gran part prové de les 
dificultats d’entendre la propietat intel∙lectual, que protegeix als 
dissenyadors, i la propietat industrial, que protegeix als empresaris 
productors. 
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• sentit i contingut de la promoció del disseny i avaluació de les accions preses fins ara 

  La irrupció de la gestió en disseny el 1997 a través de la nova 
direcció del BCD va provocar que la promoció del disseny passés a 
ser exclusivament promoció de la gestió en disseny. Actualment 
els cursos que es fan segueixen tenint les mateixes característiques.  

  Cal visualitzar la tasca feta fins ara i donar‐la a conèixer 

 Es fan moltes coses però no es veuen, ni surten a la superfície, ni 
s’aprofiten: no se’n treu profit ni es donen a conèixer suficientment  

 Per promocionar cal saber què i com. Cal tenir molt clars els 
criteris de selecció relatius a allò que es promou. 

 

• el disseny a la I+D i la innovació  

 La fiscalitat de la I+D+i està reconeguda des de l’època que en 
Piqué era ministre. Però la política empresarial ha estat la de reduir 
l’impost de societats, renunciar a les subvencions possibles i, per 
tant, s’han reduït les inversions en I+D+i 

  Això de la I+D sembla l’entrada dels enginyers en el món del 
disseny: enginyers i arquitectes estan apropant els seus llenguatges 
respectius 

  S’ha de tenir una previsió de les necessitats de recerca de les 
empreses i les modalitats d’aquesta recerca 

 

 

• la qüestió internacional: el lloc del disseny català al panorama internacional 

 Catalunya no existeix en termes de disseny... la marca és 
Barcelona; tampoc no interessa la Marca Espanya promoguda per 
l’ICEX.  

  Són un valor els estudis i treballs fets conjuntament amb centres de 
disseny i de promoció d’altres països. Donen una posició 
important a Barcelona en el panorama del disseny: de fet, el 
disseny català segueix existint internacionalment. La qüestió és si a 
més a més d’existir, se’l coneix i pot esdevenir un referent 

  Hi ha molts avantatges en el fet que el sistema disseny català 
participi en esdeveniments i organismes internacionals així com 
també és un actiu que alguns d’aquests organismes tinguin la seu a 
Barcelona.    

 

• el paper de l’Administració S’han deixat escapar esdeveniments i fets importants per raons 
polítiques, com el MID, una fira de disseny, o les primaveres del 
disseny.  

  En conjunt, a Catalunya l’acció de l’Administració en el món del 
disseny ha estat poc valenta. De fet, durant molt de temps la 
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Generalitat ha respost sempre que la qüestió del disseny ja la tenia 
coberta amb el BCD, una situació molt diferent de l’existent a 
València i el País Basc on el finançament a les empreses és real i ha 
estat continuat. 

 

• el subsistema cultura: entitats i organitzacions concretes 

 El centre de disseny de Barcelona 

 El BCD hi és, se’ls veu de tant en tant, i se’l necessita.  

  Barcelona Centre de Disseny és una gran marca. De tota manera, 
d’altres entitats privades estan fent la feina que hauria hagut de fer 
el BCD (SIDI, RED) 

  En trenta anys no ha aconseguit de ser un veritable Design Council 
per moltes i diverses raons. Hi ha hagut sempre dificultats de 
relació entre el BCD i el sector: els dissenyadors van deixar de 
confiar‐hi perquè no acabava de facilitar la contractació de 
dissenyadors ni oferia els serveis del dissenyador més idoni per a 
cada cas; tampoc no ha acabat de fer la funció de mediació amb les 
empreses. 

  Quant a la promoció exterior, no ha aconseguit de consolidar‐se 
com entitat col∙laboradora del COPCA. Un exemple: s’ha deixat de 
fer la publicació periòdica Catalan Design for Export que sortia amb 
l’ajut del COPCA. 

  El BCD no funciona però tampoc no el deixen funcionar. De fet, 
tothom que no està d’acord amb els que regeixen el BCD fa servir 
la mateixa política: collar‐los de pressupost. Hi ha hagut èpoques 
on s’ha decidit ofegar‐los i fer‐los impossible qualsevol activitat. 

  Actualment es limita a promoure la figura del gestor en disseny, 
un professional format en tècniques organitzacionals que prové de 
l’àmbit del marketing. No és la mateixa figura del Gestor de 
projectes, un enginyer en desenvolupament de producte. BCD 
considera el Gestor en disseny com el principal responsable de la 
interfície entre dissenyadors i empresaris 

  El BCD entén que el seu rol és ara el de l’assessorament a les 
empreses per muntar els departaments de disseny respectius. Pot 
actuar com una consultora.  

  Un museu per al disseny    

    S’està definint la funció concreta del museu del disseny que generi 
al seu voltant un àmbit de recerca propi i impulsi projectes 
d’investigació concrets. Per les empreses, té un rol de promoció del 
disseny; pel disseny, pot donar a conèixer i fer publicitat dels bons 
dissenys fets a Catalunya. Pot impulsar la cultura i les activitats 
entorn al disseny cara al gran públic. 

 

 

2) On anem: com hauria de ser i principals objectius a assolir  
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• el disseny com a sector d’activitat econòmica  

 Cal canviar la cultura d’aquells empresaris que es pensen que 
perquè un motlle és car ja no els hi copiaran la peça: cal augmentar 
la cultura del disseny a les empreses i donar‐les més facilitats per 
patentar  

  Hi ha d’haver‐hi més empreses que aprofitin el disseny 

  Cal que totes les empreses arribin al disseny. Totes les empreses 
han de poder aplicar disseny 

 

• el disseny a l’empresa Dins l’empresa, el disseny ha de ser‐hi des de l’inici del procés de 
decisió i desenvolupament dels productes; l’interlocutor del 
dissenyador no pot ser mai un cap de marca o de marketing. Les 
decisions quant a disseny han de venir sempre des de dalt de tot 
de l’empresa i des de bon començament. El disseny pot coordinar 
polítiques comuns. 

 

• components del sector  De les valoracions del sistema es desprèn el fet que cal comprendre 
més a fons el seus components quant a l’oferta, conèixer els 
departaments de disseny in‐house i la situació de molts graduats 
de disseny. Cal clarificar el caràcter i funcionament d’aquests 
departaments i impulsar el fet que siguin dirigits per gent amb una 
formació vinculada al disseny: és la manera d’aprofitar el potencial 
del disseny competent en la dinàmica empresarial. 

 

• el discurs del disseny   La qüestió del disseny d’autor ja no és el que cal difondre ni 
promoure. 

  De les valoracions del sistema, es desprèn que cal refer el discurs 
del disseny i la seva presentació en públic. Cal doncs impulsar el 
subsistema cultura i afavorir la difusió dels coneixements, sabers i 
bones pràctiques del disseny per augmentar‐ne la sensibilitat en 
relació a ell i superar les moltes prevencions existents front al 
disseny i els dissenyadors. 

 

 

• el diàleg entre dissenyadors i empresaris  

 Poques han estat les suggerimentss sobre com augmentar i fer més 
fluid i fàcil el diàleg entre dissenyadors i empresaris. Fins i tot hi 
ha hagut qui opinava que no és pot canviar aquest diàleg sinó és 
millorant‐ne la interfície.  

  La qüestió de la protecció legal de les diverses propietats es va 
perfilant com l’argument clau per vehicular el respecte mutu entre 
empresa i disseny i, alhora, aprofitar el potencial del disseny cara 
al desenvolupament de nous productes, a noves perspectives de 
negoci, per augmentar les vendes i per trobar un lloc entre les 
empreses que exporten. 
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• sentit i contingut de la promoció del disseny  

  De les valoracions del sistema, allò que se’n deriva és la poca 
transcendència real que han tingut moltes de les campanyes dutes 
a terme, especialment si se les compara amb la campanya per 
impulsar la cultura de la qualitat i les normes ISO a les empreses. 
Aquesta campanya podria ser considerada un model per a les 
properes.  

  Es valora la promoció en funció dels seus efectes entre les 
empreses –quantes empreses aprofiten normalment el disseny— i 
els consumidors o públic en general.  

 

• el disseny a la I+D+i i la innovació  

 Incorporar l’ECO‐Design a la dinàmica empresarial pot fer 
compensar la deslocalització  

  S’han d’adoptar mesures per implantar una cultura de respecte a 
les propietats intel∙lectual i industrial que afavoreixi la inversió en 
recerca i innovació per part de les empreses 

  S’ha parlat molt de la necessitat i l’oportunitat d’un Observatori 
del disseny des de la redacció del primer pla plurianual per la 
recerca a Catalunya. Diverses entitats l’han proposat i volen 
assumir‐lo entre les seves activitats. Cal comprovar‐ne la 
necessitat, decidir‐ne el perfil i veure com se l’hauria de plantejar 
en el cas que es decidís d’endegar‐lo. 

 

• la qüestió internacional: el lloc del disseny català al panorama internacional 

 Barcelona pot aspirar a liderar un discurs de disseny i plantejar‐ho 
com a fet diferencial.  

  Això suposa un pas més en la projecció internacional del disseny 
català. Ja no es tracta només d’ocupar un lloc en el panorama 
internacional, sinó de prendre un rol actiu i dirigent en propostes 
de disseny concretes recolzades mitjançant un discurs potent. Cal 
donar i fer veure la identitat del disseny fet aquí. 

 

• el subsistema cultura: entitats i organismes concrets, esdeveniments.  

 La política de fer soroll característica del subsistema cultura del 
disseny segueix essent necessària per mantenir el Sistema Disseny 
Barcelona com un referent en el panorama internacional del 
disseny i promoure’l cara a l’exportació. 

 El Centre de disseny de Barcelona. El BCD hauria de ser un 
ens públic. Se’l necessita.  

• el paper de les Administracions 
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 Hauria de ser més valenta; decidir‐se a intervenir per ajudar les 
empreses a incorporar disseny 

 

 

3) Què cal fer: mesures a emprendre i caràcter de les mateixes 

• el disseny com a sector d’activitat econòmica  

 Un exemple dels objectius a assolir és el sector de la moda que ha 
aconseguit de convertir el factor disseny com l’element que 
identifica tot el sector tèxtil. Cal fer del disseny una bandera 

  Caldria fer un estudi per a Catalunya sobre l’impacte econòmic del 
disseny utilitzant la mateixa metodologia que el publicat 
recentment pel DDI (2006). Permetria tenir dades sobre la realitat 
del país però també consolidaria la posició del país en els estudis 
internacionals, com els promoguts per l’ICSID o la xarxa europea 
de Centres de Disseny.  

 

• el disseny a l’empresa Cal convèncer els empresaris que el disseny serveix per vendre 
millor a l’estranger; cal que els empresaris hi creguin  

  Cal dissenyar qualsevol cosa: el disseny se l’ha d’entendre com una 
eina més 

 

• components del sector  

• el discurs del disseny Cal acabar amb això dels “objectes de disseny” 

 

• el diàleg entre dissenyadors i empresaris 

 Cal posar les eines necessàries i promoure la utilització de la 
protecció legal com a mecanisme per impulsar el disseny de 
qualitat i aprofitar‐ne les possibilitats de negoci que ofereix. Convé 
facilitar l’accés als diversos registres, entre els quals la protecció 
intel∙lectual dels dissenys, especialment dins la cultura de la 
innovació.  

 

 

• sentit i contingut de la promoció del disseny:  

 Cal reforçar la promoció exterior del disseny local: implica aplicar‐
hi coneixement i construir un referent clar. 

  La Barcelona Design Week és un bon exemple del què cal fer. En 
estar concentrada en el temps, és un esdeveniment més assequible 
que els que duren massa, com passava amb la Primavera. 

  Caldria visualitzar la tasca feta i donar‐la a conèixer 

  Cal canviar el contingut de la promoció de manera que parli el 
llenguatge de l’empresa però també dels dissenyadors de manera 



  >> disseny_cat:     II part. Diagnòstic 

 

 

 

218 

que faciliti el diàleg entre uns i altres. S’ha de fer entendre que 
dissenyar fa vendre. 

 

• el disseny a la I+D+i i la innovació  

 Cal fer entendre que el disseny forma part de la I+D+i, 
especialment pel que fa a recerca i a innovació. 

  Cal canviar el comportament habitual de les empreses cara a la 
I+D+i i modificar els plantejaments de la fiscalitat per tal que la 
pràctica vagi més enllà que la reducció de costos.  

  També cal aconseguir que les subvencions per I+D siguin reals i no 
siguin percebudes com a problemes de comptabilitat o perilloses 
quant al tractament fiscal posterior. 

 

• la qüestió internacional: lloc del disseny català al panorama internacional 

 Cal invertir en la promoció del disseny local a l’estranger. No hi ha 
eines per a difondre internacionalment el disseny català 

  S’ha d’aconseguir de mantenir i reforçar la posició de Barcelona en 
el panorama internacional del disseny. Cal ressuscitar i recolzar els 
organismes internacionals del disseny que tenen la seu a Barcelona 
(DfW, DfA, BEDA). A l’oficina del BEDA, per exemple, cal donar‐li 
el recolzament que necessita i ajudar‐la en la tasca de fer publicitat 
de la mateixa dins i fora de Catalunya.  

 Cal promocionar el disseny a l’exterior: l’ICEX està ja 
promocionant tot el sector. Cal aprofitar‐ho. 

 Cal posar més èmfasi en el posicionament internacional del 
disseny de Barcelona. Cal promoure la marca Disseny Barcelona, o 
potser millor BCN Showroom? 

  Cal posar tot l’èmfasi en l’esquema regions / ciutats com a referents 
col∙lectius (elements per al branding) 

 

• el subsistema cultura:  formació: Cal fer cursos de disseny a les escoles de negoci i a les 
facultats d’econòmiques. Cal millorar la formació de tots els 
dissenyadors. 

 entitats i organismes concrets, activitats: S’ha de 
reconsiderar el manteniment d’esdeveniments com la Primavera 
del disseny: de fet, encara té sentit. Cal millorar els recursos de què 
disposa i superar la dificultat de trobar recursos humans. La 
qüestió clau per esdeveniments com ara la Primavera és que 
perdurin en el temps i es consolidin. 

 Un museu per al disseny: Cal dotar el Museu per tal d’ampliar 
les col∙leccions; cal decidir si s’especialitza en el disseny fet a 
Catalunya o si en canvi esdevé un referent en tant que museu del 
disseny amb una col∙lecció internacional d’interès universal.  
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  Se l’ha de dotar amb fons suficients com per emprendre una 
política de publicacions dels resultats obtinguts amb la recerca 
desenvolupada sobre les col∙leccions i activitats pròpies; s’ha 
d’assumir que les publicacions s’hauran de traduir i promocionar‐
les a l’estranger.  

 El Centre de disseny de Barcelona: cal clarificar quines són les 
competències específiques del BCD, la seva funció.  

 

• el paper de les Administracions  

 Cal una política coordinada entre diversos departaments de la 
Generalitat que permeti coordinar mesures de divers signe, 
primer, en l’àmbit de l’educació; després amb medi ambient 
perquè intervingui en la dinàmica i política de disseny actual i 
preocupar‐se perquè l’eco‐disseny entri a la cultura d’empresa.  

 

>> El camí cap la confirmació del model  

El model inicial derivat de les consideracions dels experts sobre l’escenari de 
futur s’ha materialitzat en un qüestionari on es preguntava sobre la manera 
de veure la situació a uns 45 participants representatius en qualitat de líders 
d’opinió. 

 La selecció de participants a l’estudi es va fer buscant, pel que fa a 
la demanda, que hi apareguessin empresaris l’activitat dels quals 
pot inscriure’s en els diversos grups de demanda definits al capítol 
corresponent del primer apartat (I.2.2). A més a més, s’ha prioritzat 
sempre aquells empresaris o emprenedors que, al llarg de la seva 
vida, han tingut alguna relació contractual o activitat pública 
vinculada amb el món del disseny. 

  Quant a l’oferta, s’han seleccionat dissenyadors representatius dels 
diversos àmbits d’actuació i situacions professionals, tenint molta 
cura també de la varietat d’edats i l’equilibri de gènere, de manera 
que les professionals femenines han tingut una representació 
superior al que fins ara ha estat habitual en parlar de disseny.  

  Finalment, pel que fa al subsistema cultura, s’han seleccionat 
aquelles persones considerades líders d’opinió, que han acreditat 
una llarga trajectòria dins el sistema disseny i que podien 
respondre tenint en compte el que han estat actuacions del passat. 
Pràcticament tots els agents del subsistema hi són representats i, en 
alguns casos, s’hi ha convidat tant les persones que actualment 
estan al front d’un organisme significatiu, com les que hi van estar 
en un passat no massa llunyà.  

  El llistat de participants es pot consultar a la pàgina de crèdits.   

  La finalitat de l’enquesta era consultar i confirmar les indicacions 
sobre les mancances i fortaleses identificades a les converses amb 
els experts, avaluar‐les i trobar un primer grau de consens sobre la 
situació actual, allò que hauria de ser i què cal fer per assolir‐ho.   
El seu objectiu, doncs, era consensuar el diagnòstic d’acord amb el 
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model inicial i la identificació dels elements clau per a la millora 
del sector. 

  Al llarg de l’estudi, s’ha consultat els participants dues vegades. La 
primera ronda perseguia poder confirmar l’abast del diagnòstic del 
sistema disseny català, de la definició d’escenaris de futur i  de les 
propostes de mesures a emprendre. Ha consistit en la resposta al 
qüestionari on‐line o per e‐mail.  

  La segona ronda ha servit per confirmar les conclusions de l’estudi 
i ha consistit en la presentació de les diverses mesures integrants 
d‘un pla d’actuació per tal que fossin avaluades i prioritzades. S’ha 
concentrat a definir els objectius a curt, mitjà i llarg termini del 
sistema disseny català i les actuacions dels subsistema cultura que 
els poden afavorir i facilitar. 

 

>> Estructura de l’enquesta  1a. ronda: 75 assercions que són també preguntes 

  Com ja s’ha dit, la finalitat del qüestionari era copsar l’estat 
d’opinió i confirmar els trets principals d’allò que la gent pensa en 
relació al sistema disseny català i les seves perspectives de futur. 
Per això, es va optar per organitzar el qüestionari mitjançant uns 
enunciats que sense ser ben bé preguntes demanaven completar 
l’asserció optant entre dos pols oposats però no necessàriament 
antagònics. Permetien expressar una opinió mitjançant una 
valoració de conjunt sobre qüestions ben concretes.  

   

  Quan les preguntes tenen aquest format, per respondre s’havia de 
triar el valor numèric que respongués millor a l’opinió de cadascú. 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 Quant a l’estructura de l’enquesta, les preguntes s’organitzaren en 
sèries d’acord amb el plantejament general de l’estudi. Es van 
classificar per temes segons els continguts buscats en cada una de 
les fases de l’estudi amb la intenció de corroborar el model inicial 
així com les indicacions sobre l’articulació  del sistema disseny 
català.  

 

 

Exemple 

Els museus de la ciutat 

són prou coneguts  s’han de promocionar millor 
 

1 2 3 4 5 6 
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  Recordem que segons l’estructura, les fases són les següents:  

 

 
A l’enquesta s’han abordat 8 temes estructurats en 5 blocs de 
preguntes. Dins de cada bloc, s’hi han inclòs fins a 3 tipus de 
preguntes:  

 

Tipus de preguntes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continguts generals:  S’hi han afegit dos blocs transversals referents al paper 

de l’Administració en el sistema. 
 

On som ? Com és l’escenari actual en el camp del 
disseny. 

On s’ha d’anar ? Quin seria l’escenari ideal en relació al 
disseny. 

Que s’ha de fer ? Idees, preferències i valoració de les 
accions que cal emprendre. 

Blocs Contingut 

El sector disseny  

 

Anàlisi del disseny com a sector d’activitat 
econòmica i com a activitat en el context de 
l’activitat de les empreses. 

Components del sector 
disseny 

 

Anàlisi dels components i dels rols en el 
sector disseny del punt de vista de l’oferta i 
de la demanda en els diversos clústers 
sectorials. 

El dissenyador 

 

Paper de l’autoria en el disseny en els 
diversos sectors. Propietat industrial vs 
propietat intel·lectual 

Subsistema cultural Percepció i paper del subsistema cultura: 
funcions i tipologia 

Relació disseny– Dificultat del diàleg entre dissenyadors 
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Dins de cada bloc de temes s’han establert 3 nivells de preguntes en funció de la seva 
orientació:  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

empresa empresaris. 

Rol de l’Administració 

 

Mesures que semblen necessàries a curt i mig 
termini: 
- Implementació i ajut a la protecció 
intel·lectual disseny 
- Implementació i ajut a la protecció industrial 

Entitats necessàries i 
funcions corresponents 

Caràcter i funcions en vistes a: 
- internacionalització 
- consolidació de Barcelona com a referent 
internacional del disseny fet per les empreses  

Nivells  Continguts 

1. Diagnòstic  Sobre el que és: quin és l’escenari actual en 
el camp del disseny. 

2. Objectius Sobre el que hauria de ser: Quin seria 
l’escenari ideal en relació al disseny. 

3. Actuacions 

 

Sobre el que s’hauria de fer: Idees 
preferències i valoració de les accions que cal 
emprendre. 
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Temes de les preguntes 

Blocs de 
preguntes 

1.  
On som? 

2. On s’ha 
d’anar? 

3. Què s’ha de 
fer? 

A 

Diagnosi 

A1 

Estat del sector 
disseny 

  

B 

Diagnòstic 

B1 

Identificació de 
mancances, 
fortaleses i 
actius 

B2 

Indicadors de 
l’evolució de 
sector (com es 
pensa que 
seran les coses) 

 

C 

Món 

C1 

Posició relativa 
de Catalunya. 

C2 

Països o regions 
de referència 

(= a E3) 

D 

Futur 

 D2 

Objectius del 
sistema disseny 
(com es voldria 
que fossin les 
coses)  

 

E 

Actuacions 

E1 

Valoració de les 
actuacions 
anteriors. 

X E3 

Actuacions que 
cal fer. 

Objectiu central de la 1a. Ronda 

Objectiu central de la 2a. Ronda 
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A 
descripció del 

sistema d’oferta i 
demanda i paper 

del subsistema 
cultura 

B 
identificació de 

punts dèbils i forts, 
i dels actius 
aconseguits 

Articulació de l’enquesta:  

 

 

 

 

Diagnosi  
1 
On som? 

A1.  
Estat del sector disseny 
 
A1.1  El disseny vist per l’empresa 
1- Identitat del sector disseny 
2- Coneixement del disseny. 
3- Impacte econòmic del disseny 
4- Preparació dels dissenyadors 
 
A1.2  El disseny a l’empresa 
1- Grau d’aplicació del disseny  
2- Nivell de desenvolupament del factor disseny  
3- Disseny a l’organització de l’empresa  
4- Sincronia en l’aplicació del disseny 
5- Avaluació de l’aportació del disseny 
 

Diagnòstic  
2 
On som? 

B1.  
Estat del sector disseny 
 
B1.1 Demanda de factor disseny. 
1- Promoció del disseny per a les empreses. 
2- Accessibilitat de l’oferta. 
3- Disseny i sistema de recerca i innovació. 
4- Propietat intel·lectual per a l’empresa. 
5- Valor de les empreses de disseny 
 
B1.2 Oferta de factor disseny 
1- Promoció del disseny pels dissenyadors 
2- Criteris mediambientals 
3- Disseny per a tothom 
4- Processos d’innovació a l’empresa  
5- Auto-aplicació dels processos d’innovació 
6- Sistema d’innovació i recerca 
7- Propietat intel·lectual i industrial 
8- Formació bàsica 
9- Formació al llarg de la vida 
 
B1.3  Cultura de disseny 
1- Entitats de promoció del disseny 
2- Activitats de promoció del disseny 
3- Discurs disseny 
4- Organismes internacionals 
5- Paper dels agents de l’administració pública 
 

2 
On s’ha 
d’anar? 

B.2.  
Indicadors de l’evolució del sector 
 
B2.1. “Inputs” de disseny a l’empresa. 
1- Competitivitat i disseny  
2- Disseny com a talent de l’empresa. 
3- El dissenyador com a integrador vertical 
 
B2.2. Creixement de l’empresa. 
1- Creixement i disseny 
2- Producte – servei 
3- Producte - experiència 
4- Venda directa 
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C 
estudi de les 

polítiques 
públiques de 

disseny empreses 
per altres països.  

D 
objectius, visions i 
escenaris de futur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B2.3. “Outputs” de disseny a l’empresa 
1- Patents i marques 
2- Registre de dissenys 
 
B2.4. Subsistema cultura de disseny 
1- Discurs de disseny 
2- Connexió empresaris – dissenyadors 
3- Orientació de les preferències del consum 
 

el context internacional  
1 
On som? 

C1.  
Posició relativa de Catalunya 
 
1- Barcelona referent 
2- Catalunya denominació d’origen 
3- Espanya denominació d’origen 
4- Reconeixement internacional del disseny 
5- Exportació dels serveis de disseny 
 

2 
On s’ha 
d’anar? 

C2. 
Països i regions de referència  
 
1- Models internacionals  
2- Euroregió 
3- Sector espanyol 
4- Difusió a l’exterior del disseny català 
 

Futur: visions i escenaris  
2 
On s’ha 
d’anar? 

D2.  
Objectius del sector disseny 
 
D2.1  Estatus del disseny 
1- Identitat del sector disseny 
2- Determinant en l’estratègia de l’empresa 
3- Disseny a la direcció de l’empresa 
 
D2.2  Innovació i recerca. 
1- Mesura del nivell de desenvolupament del disseny     

a l’empresa 
2- Registre de la propietat intel·lectual 
3- Recerca i transferència de tecnologia en el sistema 

disseny 
4- Disseny en el sistema I+D+i 
 
D2.3  Formació 
1- Sistema de formació bàsica 
2- Sistema de formació al llarg de la vida 
 
D2.4  Polítiques de promoció. 
1- Consolidació de Barcelona com a referent 

internacional del disseny 
2- Articular territorialment en el context de l’economia 

catalana el lideratge internacional de Barcelona 
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E 
elements per a una 
política pública en 

disseny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actuacions  
1 
On som? 

E1.  
Valoració de les actuacions anteriors 
 
E1.1  Polítiques de promoció. 
1- Promoció i èmfasi en el component cultural 
2- Promoció i interlocutors de l’empresa 
3- Promoció i identificació amb els dissenyadors 
4- Promoció i connexió amb el sistema de formació i 

recerca 
 
E1.2  Accions de promoció. 
1- Formació al llarg de la vida orientada als 

dissenyadors 
2- Formació al llarg de la vida en disseny per a 

l’empresa 
3- Promoció de les eines de gestió del disseny 
4- Promoció de les eines d’innovació al servei del 

disseny  
5- Visibilitat de les accions de disseny 
6- El paper de la Generalitat 
 

3 
Què s’ha de 
fer? 

E3. 
Actuacions que cal fer 
 
E3.1  Eixos directors de les actuacions. 
1- Branding de la regió “Barcelona” 
2- Connexió entre Innovació i recerca amb disseny 
 
E3.2  Propostes d’actuació. 
1- Innovació i recerca en disseny a les empreses 
2- Innovació i recerca a les empreses de serveis de 

disseny 
3- Cultura de la propietat intel·lectual 
4- Cultura de la sostenibilitat en el món del disseny 
5- Cultura del disseny per a tothom 
6- Nou centre de referència 
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6.  Mancances, fortaleses i actius del 
sistema disseny català 

 

 

 

  

 

 

Diagnòstic del model inicial Els principals elements a tenir en compte en relació a l’estructura 
del sistema disseny català són:  

 una multiplicitat d’actors i de funcions;  
 una varietat d’activitats vinculades al disseny que 

ultrapassen la simple relació d’oferta i demanda de 
serveis de disseny, és a dir, allò que es podria considerar 
un sector econòmic –el mercat del disseny, o, com 
l’anomenen d’altres estudis internacionals, la indústria 
del disseny— doncs ha estat una activitat que, al menys 
a Barcelona, s’ha dotat d’aparells, d’entitats i 
d’organismes que han fet les funcions de promocionar-lo, 
promoure’l i generar constantment un cos sistematitzat 
de coneixement, un debat disciplinar a més a més 
d’encarregar-se de la formació i protecció dels 
professionals. El sistema disseny català va més enllà del 
sector productiu pel fet que tradicionalment ha volgut 
exercir una acció de dinamització cultural.  

 una multiplicitat i varietat de fluxos i d’interaccions entre 
els diversos actors que expliquen l’especificitat del sector 
en el país i les seves peculiaritats empresarials.  

 una certa flexibilitat del model que li permet adaptar-se 
a diferents situacions a causa de la seva gènesi històrica 

 un model que pretén trobar les peculiaritats de la 
resposta local d’acord amb les característiques del 
territori o de la regió econòmica en la que s’inscriu. 

 enlloc no es percep quina és, o hauria de ser, la relació 
entre el sistema disseny català i el sistema català 
d’innovació i d’emprenedoria endegat per les diverses 
administracions i per les entitats dedicades a la 
transferència de tecnologia i de coneixement 
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Concreció del model:
identificació dels actors

‐ interlocutors 

 
 

 

>> El diagnòstic dels participants: Estat d’opinió sobre on som i com estem. 
 
 

Diagnòstic del 
model inicial resultats de 

l’enquesta 
Articulació de les 

respostes per temes 

 
 

 

 

● El disseny com a sector d’activitat econòmica  

 Ara per ara, el disseny no és un sector amb molta consciència de 
ser‐ho almenys en la definició econòmica del terme. Són els 
representants del subsistema cultura els que més decididament 
n’estan convençuts; en canvi, els que es troben actuant dins 
l’activitat econòmica del disseny, empresaris i dissenyadors, senten 
que hi ha un grau d’identitat mínim i per això, especialment els 
dissenyadors, han estat demanant un epígraf fiscal que reconegui i 
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doni una major visibilitat al sector. L’aprovació recent d’un codi 
CNAE pel disseny pot començar a canviar les coses i reforçar la 
identitat del sector donant‐li la visibilitat social que necessita.  

  De fet, a curt i mig termini si es va consolidant la consciència que el 
disseny sí és un sector d’activitat econòmica amb característiques 
pròpies; empresaris i representants de la cultura són els que 
pensen que reconèixer‐ho i assumir‐ho és una qüestió prioritària. 

 

● Components del sector  Al sistema català de disseny hi destaca la presència d’un col∙lectiu 
d’empreses, com les associades a RED o les que són seleccionades i 
representades pel SIDI, la identitat de les qual es defineix per una 
filosofia de disseny, és a dir, pel fet que el seu producte es presenta 
com a disseny. La seva existència demostra que el bon disseny, o la 
cultura del disseny, no és encara un actiu comú a la majoria 
d’empreses atès que això del disseny funciona com a tret 
diferencial d’una filosofia empresarial ben determinada. 

  A Catalunya, aquest col∙lectiu d’empreses s’ha consolidat com un 
sector amb característiques pròpies, les empreses que fan disseny, 
que són també les que han donat identitat empresarial al disseny 
com a activitat econòmica. Ben conegudes a nivell mediàtic, encara 
no serveixen com a possibles referents o exemples de com 
incorporar el disseny a d’altres cultures empresarials. De fet, ara 
per ara, no són considerades un actiu important per altres 
empresaris o professionals del disseny. Són en canvi un actiu en 
relació al que internacionalment es considera el paradigma 
Barcelona, un referent del disseny català. 

  D’altra banda, que el sector s’identifiqui socialment amb una 
tipologia d’empreses vinculades únicament a alguns CNAEs molt 
concrets (mobiliari, parament domèstic, il∙luminació, equipament 
sanitari...) fa difícil que empreses d’altres sectors econòmics 
comprenguin el valor transversal del factor disseny i el puguin 
aprofitar tal com és. Caldria tenir en compte les característiques 
d’aquest subsector de les empreses que fan disseny, comprendre’n 
el seu funcionament i saber del cert el seu impacte econòmic abans 
de poder projectar el model a d’altres sectors econòmics i ampliar 
el radi d’acció del disseny. Una qüestió de fons a plantejar és 
aconseguir que el subsector de les empreses que fan disseny no 
sigui més interpretat en termes de diferenciació social. 

 

● El disseny a l’empresa  Malgrat que totes les empreses poden fer i haurien de fer servir els 
serveis del disseny d’acord amb el tipus d’activitat que duen a 
terme, des del programa d’identitat corporativa i la seva gestió fins 
a la utilització estratègica del disseny per a la definició i 
desenvolupament de nous productes, sistemes i serveis, hi ha una 
certa tendència a considerar la demanda de serveis de disseny com 
una cosa pròpia només d’alguns sectors determinats, o únicament 
d’alguns departaments dins l’empresa. 
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  De moment, no hi ha dades fefaents sobre la utilització real que les 
empreses catalanes estan fent del disseny a l’actualitat, tot i que es 
constata un increment significatiu en relació a les dades del passat 
(Llibres Blancs del disseny a Catalunya, 1984, 1985). Segons l’estat 
d’opinió sorgit de l’enquesta, encara queda molt camí per recórrer 
perquè les empreses catalanes incorporin i apliquin el disseny amb 
tota normalitat. 

  Tampoc no hi ha informació sobre com s’entén el disseny a la 
cultura empresarial tot i que ha anat augmentant la consciència en 
relació als beneficis que reporta fer i vendre disseny. Va creixent el 
convenciment sobre la rellevància del disseny i el seu impacte 
econòmic en el model actual de competència en mercats madurs. 

  D’una banda, hi ha una comprensió major de la necessitat i la 
conveniència d’apostar pel disseny i assumir elements propis de la 
cultura del disseny a la conducta empresarial, com l’eco‐disseny, o 
el conreu de la sostenibilitat en el desenvolupament de nous 
productes i serveis, i la perspectiva del Disseny per a tothom a la 
vista dels canvis demogràfics en curs. L’actitud amb que l’empresa 
aborda i tracta aquests problemes és vista com alguns dels valors 
essencials d’una marca. 

  De fet, es pot dir que el món empresarial català té cada vegada més 
en compte la funció disseny a la dinàmica productiva i empresarial 
tot i reconèixer que, entre la demanda, no hi ha una idea clara 
d’allò que és el disseny sinó moltes maneres diferents d’entendre’l. 
En efecte, a l’enquesta s’ha constatat que majoritàriament, i molt 
especialment els dissenyadors, pensen que els altres no acaben de 
saber ben bé què vol dir això del disseny, i, a més a més, es detecta 
un cert sentiment de prevenció contra els models del bon disseny, 
massa considerat encara com un factor de diferenciació social 
derivada d’hàbits de consum en base a criteris de classe. Això 
suposa un obstacle cara a l’aprofitament empresarial del bon 
disseny, de la competència professional dels dissenyadors i dels 
seus coneixements disciplinaris, la qual cosa, a la llarga, pot ser 
contraproduent per a l’economia del país en termes estratègics. 

  L’element a destacar quant al comportament de la demanda és el 
fet que el disseny no forma encara part de la cultura empresarial, 
que no se l’utilitza en sentit estratègic, excepte en alguns casos 
(com algunes grans empreses de l’IBEX), ni tampoc es treu prou 
partit de la seva potencialitat com a factor d’innovació. L’ús del 
disseny es limita a la seva capacitat de diferenciació de productes   
i serveis, o a la consolidació de certs valors de marca per 
incrementar‐ne el valor (branding). La pràctica consisteix en 
desenvolupar projectes de disseny de manera esporàdica i amb 
poca vinculació entre ells. Sovint es fa servir el disseny d’autor 
com a recurs publicitari per entrar en un altre segment de mercat, o 
per guanyar una posició per a la marca, però no es tradueix en una 
política o estratègia de disseny sistemàtica.  
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  En definitiva, en general l’empresa no entén allò que li pot suposar 
l’ús del disseny en termes estratègics. Segueix predominant la 
tendència d’utilitzar‐lo per resoldre els acabats dels productes 
quan ja estan prou desenvolupats encara que tothom reconeix que 
no ha de ser així.   

  A la majoria d’empreses, si bé es para més atenció en el 
desenvolupament de la funció disseny, aquesta és encara 
considerada com una fase final del procés de desenvolupament de 
producte, un procediment per resoldre la interacció amb el mercat 
a través dels acabats del resultat final un cop desenvolupat. Això 
suposa una mancança quant a la capacitat d’innovar de les 
empreses a més a més de consolidar encara més aquella idea 
segons la qual requerir serveis de disseny genera problemes 
perquè es fa a la meitat del procés, quan surt més car que el 
previst. De fet, moltes empreses consideren el disseny com un 
complement a l’activitat quotidiana. Relativament poques 
empreses disposen d’un departament de disseny propi ben definit 
o, si més no, de responsables que s’ocupin específicament del 
factor disseny dins del procés global. 

  Això no vol dir que no hi hagi empreses que utilitzin totes les 
potencialitats del disseny. Alguns programes d’identitat visual 
corporativa són modèlics en aquest sentit i funcionen com un 
referent més o menys seguit per altres. Tanmateix, si les empreses 
que inverteixen en programes integrals d’identitat corporativa han 
anat augmentat progressivament, encara no és el més habitual a 
tots els sectors econòmics. Fer un programa d’identitat corporativa 
no consisteix en modificar el logotip o l’emblema de l’empresa, un 
simple canvi d’imatge, sinó d’endegar revisions a fons la qual cosa 
implica des de la dinàmica de l’empresa, la seva idea de sí mateixa, 
l’estratègia d’innovació i la política de novetats concretes quant a 
producte, serveis i sistemes i la seva manera de comercialitzar‐los. 

  A més a més, fins al moment les empreses no avaluen el efectes del 
disseny a la seva activitat, ni saben quins són els resultats derivats 
de la utilització del disseny per part d’elles. 

  Si es parteix de la convicció que tots els sectors i tot tipus 
d’empresa poden fer servir el disseny, aleshores cal ser 
conscients que el potencial de la demanda de disseny és 
ingent i, com a conseqüència, el seu impacte directe i 
indirecte a l’economia és de gran transcendència.  

 Sense anar més lluny, els programes d’identitat corporativa són 
actuacions del disseny presents i necessaris a tot tipus d’empresa si 
és que vol ser visible en el mercat, qualsevulla sigui el sector 
econòmic al que es dediqui.  

 

● Situació de l’oferta Malgrat que estudis anteriors, alguns observadors i els mateixos 
professionals segueixin tenint la tendència a parlar del disseny per 
especialitats i reduir‐les a quatre (gràfic, industrial o de producte, 
interiorisme, i tèxtil i de moda), s’observa en el sistema que van 
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apareixent noves ocupacions i se les comença a considerar com 
activitats emergents: és el cas del disseny digital lligat al 
desenvolupament de les TIC, del disseny audiovisual vinculat als 
mitjans de comunicació i les indústries creatives, de l’enginyeria en 
disseny industrial i desenvolupament de producte, dels gestors en 
imatge i comunicació, i dels gestors en disseny. Excepte 
l’enginyeria en desenvolupament de producte, que està recolzada 
per una titulació universitària específica, cap d’aquestes 
ocupacions emergents no té ara per ara una massa crítica suficient 
ni un perfil prou ben delimitat com per ser percebudes com a 
professions diferenciades. Malgrat tot, comencen a intervenir en la 
cadena de valor pròpia del projecte de disseny participant‐hi a 
diversos nivells i apuntant com podran ser els equips 
multidisciplinars integrats en un procés de projectació.  

  Entre les ocupacions emergents que s’han anat consolidant, hi ha 
les de gestió en disseny i gestió en imatge i comunicació –
especialment d’imatge corporativa— que han donat lloc a algunes, 
poques, empreses especialitzades operatives com a consultores. 
Tanmateix no està clar per on va la tendència a Catalunya. Si des 
del subsistema cultura el perfil del gestor en disseny està ben 
delimitat disciplinàriament, a la dinàmica professional, o bé ha 
generat algunes noves empreses com les esmentades, o bé és 
encara un terreny verge que sovint desenvolupen els mateixos 
dissenyadors –especialment si treballen a departaments interns—, 
o bé s’exerceix compartint funcions o directament sota les 
directrius dels departaments de marketing molt millor integrats i 
definits dins les empreses.  

  Val a dir que tampoc la funció de la gestió en disseny no està ben 
definida ni és encara ben compresa per moltes empreses. Alguns 
despatxos de disseny ofereixen les activitats de gestió des de la 
mateixa organització integrada en els programes d’identitat 
corporativa, o bé a partir de la posada en marxa de polítiques de 
disseny concretes a les empreses que ho desenvolupen –
especialment els grans grups a mesura que van adquirint i 
concentrant empreses—. A alguns països, aquesta és una funció 
que satisfan els mateixos despatxos de dissenyadors mentre que, a 
d’altres, ha donat lloc a una nova professió que s’estudia a través 
de cursos de màster –model del Design Management Institute de 
Boston, o el postgrau interfacultatiu d’Hèlsinki—. A Catalunya 
està per veure per on va la tendència. De moment, no s’observa 
que l’opció de professionalitzar la funció de la gestió del disseny 
amb tècnics formats ad hoc sigui una tendència suficientment 
important com per ser ja significativa. Quan els dissenyadors in‐
house s’hagin fet ben visibles en el sector, serà el moment de 
comprovar si la funció de gestió del disseny es duu a terme dins el 
departament de disseny amb una dinàmica similar a la dels 
directors d’art dins les empreses creatives i les agències de 
publicitat o si més aviat ha esdevingut una competència integrada 
als departaments de marketing i comunicació.   
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  Encara no hi ha dades fefaents sobre el volum real de dissenyadors 
treballant professionalment en departaments de disseny o en 
equips interdisciplinaris dins mateix de les empreses. El sector de 
l’automoció indica que aquest és un àmbit en creixement atesa la 
presència de departaments de disseny de firmes internacionals a 
Barcelona junt als nacionals.  

  En termes generals, hi ha molts despatxos o estudis del disseny 
relativament petits quant a la mida (entre 5‐10 persones) i bastant 
àgils en la seva capacitat d’adaptar‐se al tipus de projectes que es 
plantegen. Hi ha molts estudis unipersonals, molts autònoms –
especialment entre les professionals femenines—que treballen en 
règim de freelance o associant‐se per a treballs concrets. És un 
sector altament atomitzat però molt àgil. A la vegada, però, tenen 
poca capacitat per assolir diverses funcions alhora, com l’activitat 
empresarial mateixa o la dinàmica de recerca vinculada al disseny. 
D’aquí l’existència de les consultores per a gestió d’imatge i de 
disseny. 

  Cal tenir en compte que, com s’ha vist al primer capítol, també 
estan canviant les exigències de la demanda perquè allò que està  
canviant són les estratègies de les mateixes empreses i ho fan cada 
cop a més velocitat, la qual cosa té un impacte important en el 
factor disseny i com se’l considera dins l’activitat empresarial. De 
fet, cal recordar que el disseny i tot allò que l’envolta –marketing, 
comercialització, coneixement de l’usuari i els clients, gestió de les 
identitats culturals i productives és justament un dels factors més 
dinàmics i amb més potencial de l’economia actual.  

  Pel que fa a l’oferta, potser la dada més significativa és el 
sentit generalitzat i compartit per tothom de la necessitat 
de redefinir la formació dels dissenyadors, revisant la 
formació bàsica, organitzant un sistema de formació i 
d’actualització al llarg de la vida. 

  En gran part, els dèficits de la formació en disseny deriven i poden 
comprendre’s a partir de la manca de connexió real entre el 
sistema disseny en el seu conjunt i la recerca i la innovació, d’una 
banda, i, de l’altra, l’absoluta i persistent manca de reconeixement 
del disseny en el sistema universitari. 

 

● El diàleg entre empresaris i dissenyadors  

 Quant a les mancances del sector disseny, encara hi ha poca 
comunicació entre l’oferta i la demanda si es considera el conjunt 
de l’activitat empresarial catalana, la qual cosa ve determinada, o 
bé perquè a la demanda no li és fàcil de contactar i seleccionar el 
dissenyador o l’opció de disseny que necessita quan la necessita, o 
bé perquè les polítiques de promoció no arriben al públic objectiu 
de les empreses corresponents quan es duen a terme.  

  Si hi ha dificultats a l’hora de trobar i seleccionar els dissenyadors 
en sentit tradicional més adequats, encara n’hi ha més si han 
d’assumir un rol estratègic dins l’empresa. S’ha observat que 
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segueixen havent‐hi recels davant la possibilitat de confiar en el 
dissenyador com a integrador d’activitats verticals de l’empresa. 
D’una banda, se’n desprèn una manca de professionalització en 
l’exercici de la funció disseny dins les empreses o, també, una certa 
dificultat per assumir la professionalització de la funció disseny en 
la dinàmica actual. De l’altra, els departaments de disseny encara 
no estan del tot clars i manca una cultura compartida entre 
empresa i departament de disseny. Això succeeix fins i tot dins el 
sector editorial en el diàleg entre editors i dissenyadors gràfics.  

  Tampoc no hi ha suficient familiaritat amb les eines que el disseny 
aporta a la cultura empresarial i la propietat intel∙lectual i el seu ús 
continua essent més un problema que una eina estratègica cara el 
reforçament de la competitivitat. 

  Per la seva banda, els dissenyadors són conscients dels factors 
d’innovació dins les empreses però no dominen suficientment el 
llenguatge propi de les empreses. D’aquí la hipòtesi de treball 
consistent en impulsar el gestor en disseny com una nova figura 
dins la dinàmica empresarial proposada des dels organismes del 
subsistema cultura. 

 

● El discurs del disseny  El discurs que el disseny ha vingut fent a les dues darreres dècades 
sobre sí mateix i la seva manera de fer sembla haver‐se exhaurit pel 
fet d’haver posat massa èmfasi en la dimensió cultural de l’acció 
del disseny, la qual cosa, si bé continua essent un factor clau per a 
la innovació a través del disseny, no sembla ser un element que 
faciliti el diàleg amb les empreses ni que faci al disseny més 
atractiu per a elles.   

 
 
● El disseny a la R+D+i com a factor d’innovació  

 En relació al valor estratègic del disseny, poques empreses 
l’utilitzen com a factor d’innovació i com a procediment per al 
desenvolupament de nous productes, sistemes i serveis des de la 
fase inicial del procés, quan s’està decidint l’estratègia general de 
l’empresa.  

  S’observa també poca consciència de la importància de l’ús del 
registre de patents i marques d’una banda, i de l’ús estratègic de la 
propietat intel∙lectual del disseny de l’altre, com a factors de 
diferenciació de productes, sistemes i serveis, com a element per 
consolidar la identitat de les empreses i com a eina estratègica per 
refermar i treure rendibilitat de les polítiques d’innovació a través 
del disseny. 

  Les empreses no acaben d’acceptar el fet que el disseny ha 
d’intervenir en els processos d’innovació des de bon començament 
tot i que s’accepta que ha de formar part de la cultura empresarial, 
que també forma part del talent de l’empresa. Per això encara se 
l’utilitza de manera marginal tot just a la fase final del procés de 
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desenvolupament de nous productes i serveis, quan cal abordar els 
acabats.  

  Una debilitat important del sistema català de disseny és la seva 
desvinculació del sistema d’innovació i emprenedoria tal com està 
plantejat. Se’n desprèn que hi ha una desconnexió total entre el 
sistema de la innovació i la transferència de coneixement i 
tecnologia per una banda i el món del disseny per l’altra. De fet, el 
disseny encara no és present ni visible com a innovació dins els 
plans de recerca i innovació encara que se’n reconegui la 
importància estratègica. No té res d’estrany llavors que no 
s’identifiqui el disseny com un factor d’innovació possible a 
utilitzar en la dinàmica normal de les empreses en la planificació i 
desenvolupament de projectes, la qual cosa canviaria el lloc del 
disseny a l’estructura empresarial, però, a més a més, això no 
facilita la incorporació del disseny a l’activitat empresarial 
encaminada a la innovació i el desenvolupament mitjançant la 
recerca.  

  Per la seva banda, els dissenyadors tampoc no demostren tenir 
molta familiaritat amb les eines pròpies de la innovació dins les 
empreses tot i que alguns les utilitzin a les seves empreses.  

  Es proposa desenvolupar més i millor la presència del disseny al 
sistema d’R+D+i, incorporar‐lo a la cadena de la transferència de 
tecnologia i a la recerca. Cal trobar‐li el lloc adequat al sistema, a la 
dinàmica empresarial del desenvolupament i la innovació així com 
impulsar la recerca en disseny com a àmbit específic. 

 
● Sentit i contingut de la promoció del disseny  

 En general, hi ha poc coneixement de les activitats de promoció 
desenvolupades per la qual cosa se les ha aprofitat poc. Això és el 
que ha succeït amb les seus dels organismes internacionals que es 
troben a Barcelona. 

  Finalment, la principal debilitat de tot el sistema és no haver tret 
prou rendiment de les moltes iniciatives i activitats dutes a terme  
fins ara. Les polítiques de promoció no semblen haver estat les 
adequades perquè no han trobat el discurs adequat ni han arribat 
als públics objectius –empreses segons els casos, col∙lectiu de 
dissenyadors en d’altres—. Les raons són diverses però encara 
molt generals: potser un excés d’èmfasi posat en la dimensió 
cultural del disseny, dificultats per contactar amb aquells 
dissenyadors que més clarament són el públic objectiu, o potser la 
manca d’interlocutor dins les empreses, reconegut també pel 
col∙lectiu d’empresaris. En qualsevol cas, la raó més unànimement  
acceptada és la manca de connexió entre les accions de promoció 
dutes a terme i el sistema de formació i recerca. Probablement, la 
mancança més important és el desconeixement general de tot allò 
que s’ha fet, cosa que redunda en una caiguda de la seva 
rendabilitat. 
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● La qüestió internacional: el lloc del disseny català al panorama internacional 

 Un actiu important del sistema disseny català són els antecedents 
en l’aprofitament social i polític del disseny present en el que la 
bibliografia internacional ha anomenat “el paradigma Barcelona.”  

  Per això, Barcelona més que no pas Catalunya s’ha consolidat com 
una marca de referència internacional, mentre que Catalunya és un 
atribut operatiu únicament en la relació amb la resta d’Espanya. 
Quant a aquesta darrera, no sembla ser una estratègia important 
cara a la identitat i la promoció com a marca per als productes i els 
serveis de disseny locals malgrat la política ja endegada per l’ICEX 
de muntar la marca Espanya (des del 2003).  

  De tota manera, si bé el fet que Barcelona sigui una de les capitals 
europees del disseny sembla haver‐se consolidat, la posició que 
ocupava no ha estat actualitzada i Barcelona comença a perdre pes 
i presència en el debat internacional.   

  Això està posant entrebancs a la internacionalització del disseny 
català tant en termes d’exportació de productes com de serveis de 
disseny. De fet, pocs dissenyadors reben comandes de l’estranger, 
o tenen delegacions obertes fora de Barcelona.  

  La qüestió de la internacionalització afecta també al subsistema 
cultura. Així per exemple, malgrat tingui capacitat editorial i de 
difusió, la producció segueix dominada per les traduccions mentre 
que la poca producció autòctona de discurs de disseny, quan 
existeix, queda gairebé sempre reduïda a l’àmbit local sense 
projecció internacional. Tampoc les revistes tenen el camí fàcil per 
ser distribuïdes a l’estranger i ser utilitzades com a referents del 
què passa aquí. 

 
 
● El rol de l’Administració El subsistema cultura en el sistema català és una combinació de 

moltes entitats amb funcions molt concretes originades per 
iniciativa privada que no han acabat de trobar el seu lloc en el 
diàleg amb les diverses administracions locals. El mateix es pot dir 
en sentit invers: les administracions han tingut sempre dificultats 
per posar‐se en contacte amb les entitats representatives del 
disseny i incorporar‐les als programes i plans d’acció respectius.   
Si això succeeix amb el sistema català de la innovació empresarial i 
els plans de promoció de les pimes, el que ha passat amb el sistema 
educatiu, amb una forta predominant de l’ensenyament privat als 
nivells més alts del sistema d’educació, n’és un bon reflex. 

  Una característica del sistema ha estat la poca implicació de 
l’Administració més enllà de la política de redisseny de les ciutats 
característica del paradigma Barcelona. Tampoc no n’ha tret 
rendiment ni s’ha implicat a fons en l’aprofitament del disseny 
com a factor de competitivitat econòmica. De fet, una característica 
important del subsistema cultural del disseny a Catalunya és la 
migradesa real del finançament públic rebut per a l’organització de 
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moltes de les activitats dutes a terme fins al moment (cas de la 
Primavera del Disseny amb la única excepció de l’any del disseny).  

 
  
 
● Components del subsistema  Si el sub-sistema cultura del disseny es percep com prou  
cultural del disseny  complert, hi ha el sentiment general que cal reorientar-ne 

les activitats i les polítiques.  

 Dels resultats de l’enquesta, destaca tanmateix que els empresaris 
participants manifestin un cert desconeixement de les entitats 
existents doncs consideren que en manquen. En canvi, la majoria 
de dissenyadors i representants del subsistema cultura consideren 
que ja n’hi ha suficients si bé tots els participants afirmen que la 
majoria d’organismes internacionals amb seu a Barcelona són 
majoritàriament desconeguts. Cal doncs reforçar el paper que 
aquestes entitats poden jugar cara a les empreses.  

 entitats i organismes. Entre els actius del subsistema, cal 
comptar‐hi que les seus d’organismes internacionals hagin optat 
per instal∙lar‐se a Barcelona. Entre les debilitats, el fet que no 
s’hagin aprofitat suficientment ni que se les utilitzi més en la 
política de promoció del disseny català, sia com a corretja de 
transmissió del debat internacional cara al panorama local, sia com 
a plataforma de promoció del disseny català a l’estranger. 
Aquestes seus són:  

  ‐ la secretaria del BEDA pel que fa a la protecció internacional de la 
professió;  

  ‐ l’existència i èxit internacional de la Fundació Disseny per a 
tothom, les activitats de la qual haurien de poder ser millor 
conegudes per les empreses catalanes. La fundació actua com a 
consultora en recerca i assessorament per a tota mena de projectes 
de disseny molt especialment en qüestions lligades a barreres 
arquitectòniques, a l’accés a les TIC de tot tipus de públic i usuaris, 
i a facilitar les condicions d’ús a tota mena de productes i objectes. 
Ha generat un corrent internacional de disseny amb diverses 
associacions en xarxa i l’organització d’esdeveniments dedicats a 
tractar la qüestió, com congressos especialitzats. A més a més, la 
qüestió del disseny per a tothom ha esdevingut una de les 
temàtiques clau de la política nacional de disseny sueca. 

  ‐ l’existència d’una ONG dedicada al disseny com Design for the 
World que actua internacionalment i en xarxa des de Barcelona 
promovent projectes d’interès global o, més ben dit, universal. 

  Quant a la representativitat dels professionals, destaca l’existència 
de tres associacions amb activitats paral∙leles, sovint 
complementàries entre sí, que han dut a terme una ingent labor en 
les funcions de donar a conèixer, promocionar, difondre, projectar 
internacionalment i crear debat i discurs al llarg dels anys. Al 
moment actual, i d’acord amb la seva manera de ser, estan cada 
una d’elles definint l’espai d’activitat que correspon a cada una, 
posicionant‐se dins del sistema. Tanmateix, si històricament la 
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comunitat dels dissenyadors ha fet servir l’associacionisme com un 
mecanisme de trobada important, està per veure com evolucionarà 
l’actitud entre les noves generacions de professionals arran de la 
competència del s llocs de socialització i comunicació virtuals.  
 
sistema de formació: atesa la varietat i la quantitat d’oferta es 
pot ben concloure que Catalunya, i Barcelona molt especialment, 
constitueixen un clúster de la formació en disseny. Cal només 
recordar que hi ha una gran varietat d’oferta i de centres 
especialitzats.    

  Tots els centres es troben abocats a adaptar‐se a l’EEES (Espai 
Europeu d’Ensenyament Superior), l’objectiu del qual és, a més a 
més d’aconseguir una homologació internacional quant a sistemes 
i nivells d’educació, clarificar el panorama de l’ensenyament 
superior establint missions i competències ben delimitades per a 
cada una de les vies educatives d’acord amb l’estructura del 
mercat laboral i les expectatives professionals del sector. 

  Entre les expectatives del sistema està que el procés de Bolònia 
serveixi per clarificar el conjunt de l’oferta, marqui nivells i 
estableixi els recorreguts entre els diversos nivells oferts de manera 
que els estudiants no se sentin defraudats a l’hora de triar segons 
les seves ambicions i capacitats.  

  A més a més el procés permetrà consolidar el que es pot considerar 
com la línia universitària de la formació en disseny, una opció que 
constitueix el tret diferencial de l’ensenyament del disseny a 
Catalunya quan se’l compara amb les opcions preses a d’altres 
comunitats autònomes, especialment València (forta aposta per les 
titulacions d’enginyeria tècnica en disseny industrial a nivell 
universitari fins i tot a l’àmbit de les universitats privades) o 
Madrid (gran esforç per consolidar la formació professional 
desenvolupant la LOE). 

  Una dada significativa quant a la formació dels dissenyadors que 
es desprèn de l’enquesta és la necessitat de reformar el sistema de 
formació i introduir‐hi millores, entre les quals està la incorporació 
d’un sistema de formació continuada al llarg de tota la vida.   
 
producció cultural. Tal i com es comentava abans, una mirada a 
la producció editorial catalana entorn el disseny posa en evidència 
que encara predominen les traduccions molt per sobre la 
producció autòctona de discurs malgrat que aquesta ha augmentat 
sensiblement en els darrers anys. Que abundin les traduccions, no 
és en sí mateix una debilitat, ans al contrari. Permet als 
professionals estar al dia i conèixer els principals termes del debat 
internacional. Esdevé una mancança del sistema quan denota poca 
capacitat per la producció de coneixement, desenvolupar recerca i 
difondre els resultats a l’estranger, amb la consegüent poca 
exportació de productes editorials i dels autors locals. Això 
dificulta també la transferència de coneixement sia a les empreses 
de serveis de disseny, sia a la demanda de serveis de disseny. 
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  Quant a la internacionalització de la producció editorial, la difusió 
a Llatinoamèrica segueix essent rellevant malgrat les dificultats 
econòmiques experimentades per aquells mercats en els darrers 
anys i l’augment relatiu del PVP dels llibres fets a Espanya. 
Comença a ser rellevant l’aparició d’editorials llatinoamericanes 
dedicades al disseny molt competitives quant a autors publicats, 
elaboració de discurs propi i preus de venda. 

  Pel que fa a d’altres mercats, la producció editorial catalana no 
troba vehicles de difondre’s a l’estranger i els autors catalans són 
rarament traduïts a altres llengües. 

  Les tirades segueixen sent baixes (< 2000 exemplars), sobretot si se 
les compara amb les tirades habituals en altres llengües; i els temps 
de venda són llargs, especialment en els textos adreçats a recerca o 
formació. El fenomen sorprèn si es considera l’abast del castellà en 
el món.  

  Pel que fa a revistes, la situació és semblant però també cal tenir en 
compte la realitat del mercat interior i la seva capacitat d’actuar 
com a difusores del bon disseny. Si bé s’observa un bon 
posicionament de les revistes de gran consum, tan sols s’hi tracta 
els sectors de l’interiorisme, el mobiliari, la il∙luminació i tot allò 
que es pot vendre en clau de decoració, la qual cosa fa difícil una 
major i millor pedagogia sobre el disseny.  

  Atesa la segmentació dels productes entre gran consum i premsa 
especialitzada, probablement una de les dificultats del sector està 
en l’aprofitament de les revistes de gran consum per a mostrar el 
disseny de qualitat i emprar‐les com a plataforma de difusió. 
Aquesta va ser una experiència assajada a la dècada de 1970s a 
través de la revista Hogares Modernos on hi havia una secció 
específicament dedicada al disseny dirigida per professionals ben 
reconeguts. D’altra banda, a Barcelona hi ha hagut intents repetits 
de sortir als mitjans amb un discurs coherent que serveixi a la 
divulgació i promoció del bon disseny, sia a les revistes adreçades 
als prescriptors en el sector econòmic de la construcció (Quaderns 
d’Arquitectura i Urbanisme, CAU, On Diseño, Ardi, De Diseño, les 
revistes Organ‐House, els butlletins dels gremis corresponents), sia 
als diaris (secció “Encuadres” al Dominical de La Vanguardia del 
1987). Tanmateix, la utilització dels mitjans de comunicació social, 
des de premsa fins a ràdio o TV, segueix essent una de les 
assignatures pendents en les campanyes per a la difusió del 
disseny cara al gran públic.  

  No es té noticia de moment de les diverses col∙laboracions sobre 
disseny aparegudes a la premsa d’interès econòmic si bé hi han 
aparegut articles o reportatges amb una freqüència que no es pot 
considerar regular. Probablement, una de les conclusions a que 
s’arriba per aquest camí és la forta fractura existent entre els 
mitjans de difusió derivada de la segmentació del mercat sobre 
bases disciplinàries. El disseny, o bé apareix com a fenomen a 
considerar en les revistes el mercat de les quals és cultural –com en 
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el cas de les revistes d’art i arquitectura‐‐, o bé apareix a la premsa 
econòmica però sense establir ponts entre ambdues o assajar una 
comunitat de discurs. És conseqüència de la fractura existent entre 
els dos sistemes, el que utilitza el món empresarial i el del disseny 
tal com es veia als esquemes anteriors sobre les interaccions fortes i 
dèbils entre els agents del sistema. 

  Pel que fa a les revistes l’objectiu de les quals ha estat la difusió 
dels resultats de la recerca i la creació de discurs altament 
especialitzat, el problema amb el que es troben és similar al que 
succeeix amb els llibres. La major dificultat segueix essent 
l’exportació de publicacions, treballs i autors. Això pot ser degut al 
fet que els dissenyadors catalans o els investigadors sobre disseny 
rarament apareixen als fòrums de debat internacionals, o que la 
seva presència ha estat més aviat esporàdica i poc regular. 

  exposició i visibilitat del disseny. El sector disseny, per tal de 
consolidar‐se i donar a conèixer el que fa, necessita llocs on pugui 
fer‐se visible i manifestar‐se.  

  A Barcelona i Catalunya, els punts d’aquesta visibilitat depenen 
ara per ara de les botigues especialitzades i dels principals 
showrrooms de les editores de disseny i de les empreses que fan 
disseny. Degut a això, la idea de disseny cada vegada està més 
lligada als sectors econòmics vinculats tradicionalment amb el 
disseny, és a dir, els CNAEs de mobiliari, parament domèstic i 
il∙luminació. Únicament  en aquests casos la presentació dels 
comerços estableix una diferència clara entre les botigues i locals 
que venen disseny i les que senzillament són botigues de 
decoració, de coses per la casa o botigues de llums. En els darrers 
anys, entre les botigues que difonen propostes molt potents de 
disseny cal comptar‐hi les de bombons o xocolateries, les sabateries 
de determinades marques, o algunes propostes en el sector de 
l’hosteleria (hotels, restaurants, bars i locals nocturns).   

 Fires. El medi que la majoria de sectors industrials i de serveis fan 
servir per presentar les novetats i els avenços són les fires. Són i 
han estat al llarg de la història un espai important per a donar a 
conèixer els avenços fets pels disseny.  

  A Barcelona, la presència ben identificada del disseny com a sector 
a les fires ha anat minvant amb el temps. S’hi participa però 
mediatitzadament a través del contingut específic de cada un dels 
salons segons sectors d’activitat econòmica, la qual cosa resta 
visibilitat al disseny i els seus encerts. Es va començar amb molta 
embranzida a l’època dels salons Hogarotel, la qual cosa junt a la 
promoció que fa el SIDI de les empreses que fan disseny, ha anat 
consolidant el sector com una activitat molt propera al sectors del 
mobiliari i la decoració domèstica i urbana. La qüestió a considerar 
podria ser la de donar més presència al disseny a les fires de molts 
altres sectors perquè el disseny, en tant que activitat transversal, 
està incorporat a moltes altres fires i salons sectorials però sense un 
lloc propi que l’assenyali com a tal (Construmat, ExpoHogar, 
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Graphispack o Hispack, Saló Nàutic, de l’automòvil, Sonimag...). 
ExpoHogar i Graphispack preveuen un punt de disseny on dóna 
espai a la comunitat del disseny català.  

  La fira que munta CODIG adreçada als dissenyadors gràfics 
constitueix un exemple del que pot ser la cadena de projecte entre 
els professionals i els seus proveïdors.  

  Mitjan els anys 1980s es feu l’intent d’organitzar una fira de 
disseny, el MID, del que se celebraren dues edicions. El projecte no 
va prosperar per diversos motius que no s’han analitzat a fons, 
entre els quals es parla de raons polítiques. 

  Pel que fa al subsector de les empreses que fan disseny, el canal 
per donar a conèixer les darreres creacions i fer‐se present a les 
fires internacionals han estat els stands muntats pel SIDI. És una 
entitat creada el 1983 per coordinar la presència diferenciada i 
destacada de les empreses que fan disseny i els seus productes en 
les fires del sector que correspon. S’està consolidant com un actor 
clau en l’exportació de disseny català, sigui de productes com de 
serveis de disseny a través de les empreses implicades. 

   

  llocs d’exposició: La sala d’exposicions del FAD serveix sovint 
perquè les empreses presentin els seus productes i novetats; 
d’altres vegades les munten els propis dissenyadors. Acompleix 
una funció important quant a la visibilitat del disseny però molt 
adreçada als especialistes i professionals. 

  Probablement, l’esdeveniment més significatiu i concorregut per al  
sistema disseny pres en el seu conjunt són les exposicions i actes de 
lliurament dels premis de disseny Deltes, Laus i FAD 
d’arquitectura i interiorisme. Són una gran festa local, un dels 
moments on es pot veure per on avancen les tendències i com es 
van consolidant. Els premis sempre han tingut una certa projecció 
internacional a través dels membres del Jurat convidats, un dels 
qual sempre ha de ser una personalitat de l’estranger. Ha estat una 
bona política per tal de donar a conèixer allò que es fa aquí. No 
està clar si cal obrir la convocatòria i internacionalitzar‐ne també 
els participants. No ha semblat mai una bona mesura degut, en 
gran part, a la proliferació de premis de disseny a tot el món. 
Tanmateix, cal pensar que la obtenció de premis i distincions 
internacionals està considerada per alguns països (com Corea per 
exemple) com l’indici de la qualitat comprovada i garantida del 
disseny. Quant a la difusió dels premis, ocupen sempre un lloc 
important a la premsa especialitzada del sector.  

  Cal comptar també amb la tasca desenvolupada pels Museus 
muntant exposicions temporals o mantenint exposada una 
col∙lecció permanent. Són llocs on, a més a més de mostrar i fer 
conèixer aspectes importants del disseny serveixen per a crear 
discurs i promoure la recerca. Aquesta acció és probablement una 
de les que més manca en el sistema del disseny català, cosa que 
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segurament se superarà arran de la creació del Centre Cultural 
promogut per l’Ajuntament de Barcelona a través del projecte de 
Glòries.  

  Val la pena recordar aquí que diversos països han incorporat la 
creació o remodelació de museus del disseny atenent a la tasca 
pedagògica que fan cara al públic i les empreses  –cas especialment 
de Finlàndia—o bé han promogut llocs d’exposició als Centres de 
disseny de nova creació ‐‐Corea del Sud, Singapur, el Centre de 
Disseny danès‐‐ com a mesura necessària per donar a conèixer, 
mostrar i demostrar els avantatges del disseny des de la pràctica ‐‐
cas del Living Design Museu del Centre de Disseny de Corea‐‐.  

  Antigament, el BCD disposava d’una sala d’exposicions on hi 
mostrava la selecció BCD. Va desaparèixer quan traslladà la seu a 
un pis del Passeig de Gràcia abans de situar‐se a l’edifici de la 
Cambra a Diagonal. L’exposició es va substituir durant un temps 
per una publicació que, amb caràcter d’anuari, presentava la 
selecció BCD anual. Era un material útil per a la promoció interior i 
exterior del disseny però no va assolir prou força en la difusió dels 
seus continguts com per ser l’eina pedagògica que hauria pogut 
ser. Actualment, l’ha substituït l’anuari Guia Creativity que registra 
anualment la producció catalana. Es publica per iniciativa privada. 

  En aquest panorama, són les botigues ben senyalitzades i 
clarament identificades pel públic les que millor serveixen 
d’exposició del disseny. El fenomen Vinçon, per exemple, 
constitueix encara ara un dels llocs des dels que es marca tendència 
i on les inversions en disseny de les empreses hi troben un bon lloc 
per sortir al mercat, comprovar l’encert dels resultats obtinguts i 
les possibilitats de comercialització dels nous productes.   

  Degut en gran part a un procés de normalització experimentat pel 
disseny en el procés de consolidació professional, probablement 
una de les debilitats importants del sistema a l’actualitat és de 
visibilitat, costa de saber què està passant en el món del disseny, 
quines són les seves aportacions més importants i on hi és present 
sense que s’hagi notat. El sistema requereix en aquests moments 
d’un aparell fort per a la seva presentació, generar debat i adquirir 
una major visibilitat a la vida del país que li permeti actualitzar‐se i 
retroalimentar‐se a més a més de donar a conèixer les noves 
generacions.    

 

 

 

 

 

 

 



  >> disseny_cat:     II part. Diagnòstic 

 

                   243 
 

 

 

 
 
Les característiques del Sistema Disseny Català a grans trets són la varietat i atomització 
dels molts agents que hi intervenen; un molt fort i continuat predomini de la iniciativa 
privada i molt poca intervenció de l’Administració en moments i aspectes claus. 

  

 Una de les fortaleses més importants és la mateixa existència del 
sistema, és a dir, la presència d’una massa crítica important quant 
a professionals treballant en moltes i variades ocupacions per a 
diverses empreses, més l’existència de diverses entitats i 
institucions que treballen en relació i per al sector disseny.  

  Totes elles han demostrat tenir capacitat per emprendre iniciatives 
importants, dur‐les a terme i donar‐les a conèixer si bé no sempre 
se n’hagi tret el rendiment que hauria estat desitjable, o que se 
n’hauria pogut treure.  

 El fet de ser un sistema composat d’entitats molt atomitzades li 
dóna molta agilitat per adaptar‐se a les situacions noves però li 
treu capacitat de resposta en determinats moments, i, en el cas de 
l’oferta, li impedeix de diversificar i ampliar els seus serveis, o 
d’invertir en noves aventures empresarials.  

  Quant a les interaccions que s’estableixen entre els diversos agents 
dins del sistema, n’hi ha que són fortes i constants, d’altres en 
canvi, totalment esporàdiques si és que n’hi ha.  
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Concreció del model. Anàlisi de la 
interacció entre els diversos agents 
del sistema: 1) relacions fortes entre 

els agents 

 

 

Molts indicis i respostes al qüestionari apunten el fet que les 
relacions fortes entre els diversos agents són fonamentalment de 
dos tipus. En primer lloc, les que s’estableixen normalment entre 
l’oferta i la demanda per a la prestació i contractació de serveis de 
disseny, una relació que té lloc directament i sense recórrer a 
agents de suport i mediació o d’organismes de recolzament al 
sistema. Tanmateix, els resultats de l’enquesta apunten el fet que 
queda molta feina per fer encara, primer, perquè no totes les 
empreses tenen en compte suficientment el disseny entre els 
factors importants de la seva activitat econòmica i, també, perquè 
al disseny li falta trobar el seu lloc específic dins la dinàmica 
empresarial d’acord amb les diverses estratègies de l’empresa. La 
qüestió és encara més important en el context de la innovació tal 
com està plantejada a l’actualitat.  

  En segon lloc, també existeixen interaccions fluïdes i freqüents dins 
allò que, en el model general, s’ha anomenat comunitat de disseny, 
és a dir, entre dissenyadors i els organismes de suport del 
subsistema cultura del disseny. Aquestes relacions, col∙laboracions 
fins i tot, s’estableixen per a activitats concretes i en situacions 
determinades, excepte en el cas del sistema de formació on la 
vinculació dels professionals del disseny com a professors a les 
escoles ha estat una constant al llarg de tota la història dels centres. 
Interaccions similars existeixen entre els diversos agents del 
subsistema cultura, amb connexions entre formació, producció de 
coneixement i difusió dels mateixos, tot i que no sempre són tan 
àgils i fluïdes com seria desitjable. De fet, molts agents de flux i de 
suport han anat apareixent a mesura que situacions o mancances 
concretes els feien necessaris. És el cas de la fundació del SIDI, o la 
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mateixa existència de RED, com entitats amb una funció de 
promoció i mediació entre els diversos agents; o també dels 
diversos intents de consolidar publicacions potents sobre el 
disseny promogudes per escoles o per les mateixes associacions de 
professionals. Moltes no s’han consolidat per no haver 
professionalitzat suficientment la gestió de la publicació. 

 

Concreció del model.   
Anàlisi de la interacció entre els 

diversos agents del sistema: 
2)interaccions dèbils entre els 

agents del sistema 

 

 
 
 

La impressió general que donen les interaccions entre els agents del  
sistema és que existeixen dos subsistemes independents, d’una 
banda, el que dóna suport a la demanda i té les característiques 
derivades del sistema d’innovació i transferència de tecnologia ben 
orquestrat cara a molts altres sectors econòmics, i, per l’altra, el que 
dóna suport a l’oferta. No s’han trobat punts de connexió ni ponts 
entre ambdós sistemes. 
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7.  El model final, l’escenari de futur. 
 

 

 

 

 

 

 

>> El model final, escenari L’anàlisi de les respostes a l’enquesta inicial permet plantejar 
de futur  ni que sigui esquemàticament un escenari de futur pel disseny a 

Catalunya. Constitueix el model final de l’estudi, l’avaluació del 
qual va donar peu a una segona ronda de preguntes als 
participants en els quals se’ls demanava que prioritzessin una 
sèrie d’actuacions proposades en funció de l’escenari de futur i 
que poden ser considerats elements per a una política e disseny 
a Catalunya. 

 

>> el diagnòstic dels participants: On s’ha d’anar 

● El disseny com a sector d’activitat econòmica 

 El sector disseny té  grans expectatives de créixer a mig i llarg 
termini i el seu reconeixement com àmbit d’activitat econòmica 
específica comença a ser una prioritat. En la perspectiva pròpia de 
l’empresa és cada vegada més important.   

 

● El disseny a l’empresa L’ impacte econòmic del disseny serà cada vegada més 
rellevant. 

 Pràcticament tots els participants a l’estudi estan d’acord d’una 
manera molt significativa que l’impacte del factor disseny a 
l’economia és més rellevant i ho serà cada vegada més. També 
estan tots d’acord en el fet que dissenyar bé sempre serà un factor 
de competitivitat clau. Això és vist com un factor necessari pel 
creixement de gairebé totes les empreses.  

  En efecte, el disseny ja no es considera un nínxol de producte 
específic sinó que cada vegada més subministrarà els seus serveis a 
tots els sectors econòmics. De fet, es comença a conèixer i valorar la 
capacitat transversal del disseny com activitat específica.   

  Per que això sigui així, cal que el disseny entri a formar part i sigui 
reconegut explícitament com un factor determinant de l’estratègia 
de l’empresa i s’incorpori definitivament dins l’àmbit direcció. 
Sobre això el consens és total, la qual cosa demostra que va en 
augment la consciència del valor estratègic del disseny.  

  El disseny s’incorporarà gradualment a l’estructura i al 
talent de l’empresa.  

“In order to utilise design as a 
catalytic value in corporate 
business development, the 
company has to:  

- acknowledge design thinking 
and procedures as a business 
tool itself;  

- adapt the organisational know 
how and operational procedures 
to the business tool;  

- integrate this into established 
business processes such as:  
Product Development, Marketing, 
Production & Logistics, Corporate 
material, PR and Information, 
Sales and information; 
Organizational behaviour / 
Corporate culture.”  

BEDA 2004: 18: STANVIK, Jan: 
“Integrating Design Thinking into 
Corporations” 
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 Ara bé, algunes diferències de valoració entre els diversos grups de 
participants apareixen quan es tracta de concretar el lloc que ha 
d’ocupar el disseny i en què consisteix la intervenció dels 
dissenyadors en la dinàmica empresarial. Vist en la perspectiva de 
la demanda, si els empresaris pensen que definitivament el disseny 
ha de formar part del talent de les empreses, no ho veuen així els 
dissenyadors, la qual cosa permet pensar un cert desconeixement 
per part dels dissenyadors del que realment és la dinàmica 
empresarial. Per això cal afavorir un canvi de mentalitat entre els 
dissenyadors que els permeti sentir‐se part del talent empresarial.  

  El procés serà lent doncs empresaris i dissenyadors responen amb 
cautela a l’hora de concretar aquest lloc i pensar la possibilitat que 
el disseny esdevingui, en alguns casos, un integrador vertical de 
les diverses activitats de l’empresa. D’això se’n pot concloure que 
si bé hi ha una certa sensibilitat quant al rol estratègic del disseny, 
encara no són clares les possibles maneres de dur‐ho a terme.     
Cal recordar aquí que malgrat el bon disseny ho és quan aporta 
novetats i té un caràcter innovador, encara no és prou visible ni se 
l’identifica amb claredat ni dins del sistema ni les activitats de 
recerca i la innovació i, per tant, és difícil apreciar la seva 
intervenció veritable en el camp de la innovació sense disposar 
encara de casos suficientment exemplars que ho posin de manifest.  
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El marketing pot ser un element tractor en la incorporació 
del disseny a l’empresa. 

  Els àmbits on més clarament es percep la capacitat determinant del 
disseny són els processos de canvi a través dels quals els productes 
esdevenen productes‐servei, i aquests, producte‐experiència així 
com també els processos per incorporar la venda directa. Tots els 
participants hi estan d’acord malgrat que en les respostes s’hi 
observen alguns matisos que val la pena destacar. És la diferent 
valoració entre els empresaris i els dissenyadors quant a la 
importància del producte i de la comercialització. Per això, el factor 
comercial i el marketing poden esdevenir els elements tractor de 
l’entrada del disseny a les empreses tal i com ja ho van ser en el seu 
moment de l’estilisme. La motivació dels dissenyadors, però, 
continuarà sent un element determinant de l’evolució del sector 
disseny.   

 A curt-mig termini, no es disposarà d’un manera de 
mesurar el retorn de les inversions en disseny que fa 
l’empresa. 

  Pel que fa als indicadors per mesurar la intervenció i actius 
derivats del disseny en la competitivitat de l’empresa, ni el registre 
de patents i marques, ni el registre de la propietat intel∙lectual dels 
dissenys són considerats indicadors suficients per mesurar la 
maduresa en la utilització del disseny com a innovació. Hi ha 
consens entre tots els participants quant al registre de patents i 
marques; en canvi, la utilització del registre de dissenys d’acord 
amb la llei de protecció jurídica del disseny industrial és valorada 
molt positivament pels dissenyadors mentre que pels empresaris 
no n’hi ha prou. Això pot indicar que els empresaris veuen el 
conjunt del valor i no sols el del registre disseny.  

  A mig termini, no es resoldrà la manera de mesurar els resultats 
obtinguts amb les inversions amb disseny. En efecte, la hipòtesi 
segons la qual el registre de disseny podria equiparar‐se al de 
patents a l’hora de mesurar la innovació no tecnològica i la 
innovació a través del disseny no sembla ser considerada encara 
pel món de l’empresa. És doncs possible que, a mesura que el 
disseny s’integri més a la innovació, ens podríem trobar que la 
mesura de la innovació mateixa ja incorpori o reflecteixi 
indirectament l’eficiència del disseny a l’empresa. Cal tenir aquí en 
compte els 26 indicadors per mesurar la innovació actius a l’EIS 
(European Innovation Scoreboard). Tanmateix val la pena recordar 
aquí que tant a Nova Zelanda com a Finlàndia i també el World 
Economic Report ja estan utilitzant la noció de la “Uniqueness” del 
disseny, o sia, el mateix fet de dissenyar de bell nou diferenciat del 
redisseny o l’adaptació de patents foranies innovadores, com un 
indicador de la competitivitat en disseny.  
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Esquema interpretatiu dels 
ítems de mesura de la 

innovació en base a alguns 
dels indicadors EIS: pes 
relatiu del disseny en la 

innovació. 

Els 26 indicadors s’han 
agrupat en 10 ítems, 5 d’input 

i 5 d’output. Després, s’han 
destacat només aquells 
indicadors vinculats al 

disseny (5 outputs i 4 inputs) 

 

 

● El disseny com a factor d’innovació (R+D+i) 

 A mig termini, si es realitza una certa tasca de promoció i 
de formació, el disseny s’integrarà amb tota naturalitat al 
sistema R+d+i, participant amb activitats de recerca, de 
desenvolupament i d’innovació. 

 Un altre factor on hi ha un consens remarcable i rotund entre tots 
els enquestats és la necessitat d’articular la relació del disseny amb 
la R+D+i. Sembla clar que, a curt o a mig termini, el disseny 
formarà part del sistema d’R+D+i sempre i quan es prenguin les 
mesures oportunes per apropar els dos sistemes, el de la innovació 
i el del disseny, i per difondre la cultura de la innovació. De fet, el 
disseny jugarà un paper determinant per connectar la R+D amb la 
i; pot esdevenir el catalitzador del procés. 

  Que calen eines per mesurar l’eficàcia amb que les empreses 
apliquen el disseny sembla molt important a tots els estaments 
però és una cosa que cal crear; que s’han d’articular els processos 
de transferència de tecnologia i de la recerca en l’àmbit del disseny  
també sembla una actuació pendent i urgent. De fet, dels resultats 
de l’enquesta se’n deriva que la capacitat innovadora del disseny 
no està encara prou ben contemplada i per això el disseny segueix 
al marge del sistema de la R+D+i. Per això, calen actuacions per 
donar a conèixer i fer entendre la presència del disseny a la R+D+i i 
orquestrar mesures perquè se’l pugui fer servir. La finalitat és 
connectar el disseny amb el sistema de la innovació i recerca i, per 
fer‐ho, això ha de ser un dels eixos d’una política del disseny. 
Implica també tenir propostes perquè siguin les empreses de 
serveis de disseny les que inverteixin en recerca i innovació. 

  Per la seva banda, el sistema de la innovació haurà fet un esforç 
considerable com per incorporar i poder gestionar les modalitats 
de la innovació no tecnològica entre les quals hi té un paper clau 
les propostes de tipus cultural implícita a tot producte, sistema o 
servei.  
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● El diàleg entre empresaris i dissenyadors 

 La utilització del registre de dissenys augmentarà lenta 
però gradualment. 

 Probablement una de les qüestions a aclarir en el diàleg entre les 
empreses i els dissenyadors és la valoració i utilització comercial 
decidida de les inversions en disseny orientades a la innovació.    
Es tracta de fer i produir un disseny amb caràcter singular capaç de 
ser internacionalitzat. Entre les eines disponibles per gestionar i 
aprofitar la singularitat obtingudes està la propietat intel∙lectual de 
patents, marques i dissenys. Si bé el fet de registrar la propietat 
intel∙lectual en les seves diverses modalitats no és encara 
considerat un indicador de la innovació feta per les empreses amb 
consciència i voluntat de ser‐ho, sí hi ha unanimitat sobre el fet que 
cal que les empreses incrementin l’ús dels registres fins arribar als 
estàndards europeus. Cal doncs tenir propostes en la línia 
d’augmentar la cultura de la propietat intel∙lectual i industrial a les 
empreses. 

   

● El discurs del disseny El discurs del disseny convergirà i s’aproparà més al 
llenguatge de l’empresa. 

  Tal i com s’ha anat indicant als capítols anteriors, l’estat d’opinió 
majoritari és que cal canviar el discurs sobre el disseny i la seva 
manera d’explicar‐se a sí mateix. No només es pensa que el discurs 
basat en el Star System s’ha esgotat sinó que ja sembla 
contraproduent.  

  Pel que fa al nou discurs, es pot preveure que superarà aquell que 
basa tota l’argumentació en l’aportació cultural del disseny mentre 
que la normalització dependrà en gran part que el nou discurs 
sigui més fàcilment comprensible pel mercat i per l’empresa. No 
s’ha d’oblidar que el discurs del mercat i de l’empresa també està 
evolucionant en el context d’una cultura marcada per la 
responsabilitat social i per una sensibilitat creixent pel 
consumidor‐usuari. 

 Elements com l’Eco-design, la major sensibilitat cap a 
l’usuari o la necessitat de fer prospectiva de mercat pot 
ser un element tractor per a la incorporació de la recerca 
en disseny a l’empresa. 

  La qüestió de l’Eco‐design es perfila com un dels àmbits de recerca 
i de intervenció més important del discurs actual del disseny. Se’l 
considera cada cop més un factor clau per a la competitivitat d e 
les empreses (branding, paràmetres de responsabilitat social entre 
els actius intangibles de les empreses cara al seu comportament en 
societat) però també dels productes, sistemes i serveis presos en sí 
mateixos. De tota manera, se’l veu encara vinculat a les activitats 
de recerca per tal de poder definir‐ne els paràmetres dins la 
dinàmica empresarial  i del projecte de disseny.  

  D’altra banda, pel que fa a l’àmbit de la recerca en disseny, a més a 
més de la necessitat de concretar‐ne el perfil, cada cop és més 
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evident la necessitat d’impulsar la producció de coneixements que 
permetin aprofitar en els tres àmbits de la recerca –bàsica, aplicada 
i clínica o experimental—les possibilitats del disseny de fer 
prospectiva, hipotitzar escenaris de futur i elaborar visions que 
aportin noves oportunitats de negoci i de satisfacció dels usuaris.   

 

● Situació de l’oferta: dèficits de formació 

 La formació en l’àmbit del disseny s’incorporarà 
plenament a l’àmbit acadèmic universitari. 

 Com a conseqüència de la implantació de l’EEES i de la forta 
demanda de professionals, el disseny esdevindrà un àmbit 
acadèmics d’ensenyament superior amb tots els atributs i nivells 
de formació (1r, 2n i 3r. cicle universitari, formació per a la recerca, 
educació continuada i formació professional d’alt nivell).  

  En aquest context, si bé hi ha un cert consens quant a la necessitat 
de millorar la formació dels dissenyadors, una revisió a fons no 
sembla tant urgent en el nivell de la formació bàsica però en canvi 
sí sembla molt  important de crear un sistema específic de formació 
al llarg de la vida en l’àmbit del disseny. La implantació de l’EEES 
pot, doncs, aprofitar molt de l’experiència acumulada al llarg dels 
anys en la formació bàsica del disseny però caldrà fer front i donar 
resposta als molts nivells d’ensenyament i aprenentatge totalment 
innovadors que introdueix l’EEES per tal de poder treure’n el 
màxim partit.  

  La formació continuada en l’àmbit del disseny serà un 
exponent de les noves tendències en l’àmbit de la 
formació al llarg de la vida. 

 Pel que fa als dèficits de formació en disseny d’empresaris i 
dissenyadors, hi ha bastant unanimitat en considerar que no s’han 
plantejat de manera sistemàtica ni l’actualització de coneixements 
orientada als dissenyadors, ni l’actualització de coneixements 
sobre disseny orientada al món de l’empresa. Es constata també 
que no s’han promogut suficientment les eines de la gestió en 
disseny ni les eines d’innovació al servei del disseny. Són alguns 
dels aspectes que poden articular el programes d’educació al llarg 
de la vida cara al futur immediat. Així per exemple, la gestió en 
disseny serà un dels continguts actualitzats integrats en la 
formació bàsica dels dissenyadors. Es previsible que 
s’intensificaran les activitats de formació continuada en l’àmbit del 
disseny que recolliran les mancances identificades. És raonable 
pensar que el sector del disseny respongui a la necessitat de 
formació al llarg de la vida traient profit de les TIC i posant en 
pràctica solucions de formació més pràctiques i creatives. 
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● Possibles referents internacionals  

 De moment, no es perfila cap país o regió que pugui servir 
de referència directa per a Catalunya. 

 Tenint en compte l’anàlisi de les polítiques públiques endegades 
per altres països, l’enquesta preguntava també als diversos experts 
participants quins països creien que poden ser utilitzats com a 
model de referència per elaborar un programa d’actuacions a 
Catalunya. Les respostes han estat molt variades i no sempre 
coincidien amb els països que han endegat polítiques nacionals per 
al disseny. De fet, no hi ha molta informació accessible al respecte  
i l’existència d’aquestes polítiques segueix essent coneguda 
únicament dels experts i persones implicades en activitats de 
gestió pública.  

  En general, els referents apuntats continuen sent els països i 
regions més famosos en el panorama del disseny. Holanda per als 
dissenyadors gràfics, Alemanya i Milà per als dissenyadors de 
producte, Anglaterra en general atesa la fama del Design Council i 
les moltes noticies que es tenen sobre les seves activitats. Molts 
participants han indicat els països escandinaus nomenant‐los amb 
el genèric de regió però, quan concretaven, Finlàndia, Dinamarca i 
Suècia han estat els més seleccionats en termes absoluts. Els Estats 
Units, especialment Califòrnia o Nova York, han estat citats però 
d’una manera molt poc significativa. Una dada destacada és 
l’aparició de França i de Bèlgica entre els països esmentats si bé no 
apareguin amb massa freqüència. Una sola persona ha proposat el 
País Basc com a model.  

  És difícil treure’n conclusions perquè els països proposats 
coincideixen molt amb els sectors d’activitat concrets dels 
enquestats i no varien massa dels que han estat els interlocutors 
preferits al llarg dels anys. Quant a l’impacte de les polítiques 
públiques de disseny entre la comunitat de dissenyadors, allò que 
probablement destaca més és l’interès renovat per Finlàndia i 
Dinamarca en tant que països capdavanters en la posada en marxa 
d’aquestes polítiques. Corea del Sud, en canvi, segueix essent un 
gran desconegut i és molt poc valorat. Algú te noticies del que ha 
passat a Nova Zelanda. En qualsevol cas de les respostes 
obtingudes no se’n deriva un referent concret de política a seguir 
com a model.  

 

● El posicionament del disseny català en el panorama internacional. 

 Sense les accions oportunes, el posicionament aconseguit 
per Barcelona a nivell internacional es perdrà. 

 Hi ha una consciència generalitzada del fet que Barcelona està 
perdent protagonisme en el panorama internacional del disseny, 
que està reculant i perdent llocs en tant que referent internacional 
del disseny. El pronòstic que se’n deriva és lògicament que, si no es 
fa res, se seguiran perdent posicions, la qual cosa pot anar en 
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detriment de la marca Barcelona i la seva operativitat cara a 
l’exportació. De fet, a l’actualitat s’exporta molt poc i molt menys 
encara s’exporten serveis de disseny. 

  Cal fer un esforç important per donar a conèixer i fer visible el 
disseny català a l’exterior però a més a més, cal donar a conèixer 
l’actualització del disseny català.  

  Sense un esforç sistemàtic i coherent de promoció a l’estranger, es 
poden perdre irremissiblement els actius obtinguts en els anys 
1980s i primers 1990s.   

  Atesa la manca d’expectatives sobre la utilització d’altres possibles 
marques, com Catalunya o Espanya per a l’exportació de dissenys 
caldrà estudiar possibles operacions de branding o concretar 
l’articulació territorial del país en funció de la capitalitat de 
Barcelona cara a l’estranger.  

  Pel que fa a la importància de la internacionalització de les 
empreses i del disseny català, les estratègies possibles reben 
valoracions molt diferents. S’observa molt poc coneixement o 
interès per models de radi d’acció del tipus euroregió. Tant per als 
empresaris com per als dissenyadors, és més aviat vist com un  
inconvenient que com una oportunitat per a la internacionalització.  

  La possibilitat d’incorporar‐se a l’estratègia del sector espanyol no 
desperta ni massa rebuig ni cap entusiasmes; és tan sols una 
possibilitat a considerar segons el cas. 

  En aquest sentit val la pena destacar que són precisament els 
participants empresaris els que veuen com a menys prioritari 
l’esforç de promoció del disseny català a l’exterior. Això pot ser 
també llegit com que no veuen la necessitat d’internacionalització i 
per tant caldrà fer un esforç important també cara endins perquè la 
internacionalització esdevingui una de prioritat a les empreses.  

   

● Rol i aprofitament del subsistema cultura 

 El subsistema cultura seguirà tenint un paper determinat 
en el desenvolupament del sector del disseny. 

 A més a més de revisar el discurs del disseny, entre altres activitats 
el subsistema cultura veu renovades les seves funcions dins el 
sistema del disseny adquirint un paper més rellevant en la relació 
entre l’oferta de serveis de disseny i la demanda, i entre aquesta i 
el públic destinatari, consumidor, dels productes dissenyats. En 
aquest sentit, empresaris i representants de la cultura reconeixen 
que les entitats de suport i difusió poden ajudar a millorar la 
connexió entre empresaris i dissenyadors i, a més a més, que és 
imprescindible que ho facin.  

  No sembla tant important, en canvi, poder aprofitar la capacitat 
que té el subsistema cultura per orientar les preferències dels 
consumidors i desenvolupar una labor educativa i difusora del bon 
disseny cara al gran públic. Si bé aquesta ha estat una tasca 
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desenvolupada al llarg del temps, la valoració dels resultats 
obtinguts pot haver estat un factor a l’hora de considerar‐ne la 
importància i la capacitat real del subsistema. Caldrà actuar en 
aquest sentit perquè s’utilitzin més i millor els aparells i les eines 
que ja són disponibles. En aquest sentit val la pena recordar que ha 
estat gràcies a les campanyes i activitats desenvolupades des del 
subsistema cultura que s’ha difós entre empresaris i públic 
consumidor la sensibilitat envers les qüestions mediambientals i, a 
la llarga, una predisposició favorable envers l’eco‐disseny. 

  Hi hauran més actuacions per part de l’administració 
pública en el suport al disseny però la manca de 
coordinació i la dispersió dels esforços limitaran el profit 
que se’n pugui treure. 

  Val la pena recollir aquí el fet que existeixi una sensació prou 
generalitzada que la promoció del disseny cara a les empreses no 
ha acabat de funcionar. Els motius i les raons poden ser diverses 
però tothom està d’acord que sense incrementar el nombre 
d’institucions de suport al disseny, s’han de reorientar i rebre un 
suport més decidit. En aquest sentit, cara a properes polítiques de 
promoció del disseny, cal revisar quin és l’èmfasi que es posa en la 
vessant cultural de l’acció de disseny, trobar els interlocutors 
adequats dins les empreses, identificar millor als dissenyadors i la 
seva figura professional però sobre tot cal establir les connexions 
necessàries amb el sistema de formació i recerca.  

  En qualsevol cas, serà necessari l’ajut de l’Administració en el 
suport i aprofitament del subsistema cultura per tal de dinamitzar 
la relació entre l’oferta i la demanda de serveis de disseny i la 
dinamització de l’oferta en general.  

  Una darrera capacitat del subsistema cultura a tenir en compte i 
aprofitar és la de difondre el disseny català a l’estranger i 
participar activament en les accions de branding.  Li calen recursos 
per actuar a l’exterior i per tant cal facilitar‐los la labor incorporant 
dimensions com la traducció a altres llengües dels materials 
elaborats, els continguts de la recerca i la promoció de tot allò que 
es fa aquí.  

   

Pocs indicis ajuden a pensar que les accions que pugui fer 
l’Administració en el futur tinguin un efecte significatiu en 
l’evolució del subsistema cultura de disseny.  
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>> L’escenari a curt i mig termini 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

>● el model final: què cal fer > Elements per a una política de disseny a Catalunya  

 En el context del disseny estratègic, cal treballar per incorporar 
millor el disseny i la seva cultura, és a dir, els seus coneixements, a 
la cultura i la dinàmica empresarial.  

  El disseny és un dels factors determinants per al creixement de les 
empreses, de totes les empreses. 

  L’objectiu a curt i mig termini és consolidar l’espai disseny dins la 
dinàmica empresarial integrant‐lo en aquell lloc on millor pugui 
participar en la definició de l’estratègia empresarial sia en la 
recerca de noves oportunitats de negoci, en el plantejament i 
desenvolupament de nous productes, i en la dinàmica de la 
innovació de productes, sistemes i serveis. Això implica el 
reconeixement de la centralitat del disseny a la dinàmica 
empresarial. 

La demanda de serveis de disseny es pot incentivar més i millor; el 
seu potencial pot superar l’oferta. En contrapartida, l’oferta ha de 
millorar i actualitzar‐se car poder aprofitar el seu potencial depèn 
en bona mida de la seva capacitat per esdevenir més professional 
cada vegada. 

Cal facilitar l’ús de les propietats industrial i intel∙lectual en la 
dinàmica de les empreses i fer‐la servir com una eina estratègica 
que serveixi per impulsar i consolidar la dinàmica de la innovació 
a través del disseny 

Cal difondre més i millor l’activitat de disseny que es fa a 
Catalunya a l’exterior i consolidar Barcelona i la seva capitalitat 
com a centre de referència al panorama internacional del disseny.  

És urgent donar a conèixer l’actualització del disseny tal com s’està 
desenvolupant a Catalunya i mostrar allò que fan les noves 
promocions de dissenyadors que surten al mercat de treball. Cal 
facilitar el recull i anàlisi de les activitats dutes a terme per tal de 
poder promocionar‐les com una proposta nova. 
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Àmbits d’actuació  
sobre el sistema 

 

 

 

Els resultats de l’anàlisi, els suggeriments dels experts i les 
respostes a l’enquesta dels participants s’han traduït en una sèrie 
d’actuacions a emprendre per tal d’assolir el model final 
concretant‐los en diversos àmbits d’actuació i organitzades en base 
a un programa d’actuació.   

Objectius del pla d’actuacions 
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>> disseny_cat: III part. Conclusió 
Pla d’actuacions  

 

8. Pla d’actuació: criteris 
generals 

9. Programes d’actuació: llistat    
i descripció 
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 8. Pla d’actuacions: criteris generals 
  

 

 

 

 

 

>> Pla d’actuacions:  Com a resultat de l’estudi, s’han desenvolupat un conjunt de 
programes estructurats segons a qui s’adrecen, la seva urgència 
a curt, mig i llarg termini, i el tipus d’actuació que impliquen.  

 L’objectiu principal és el de corregir les mancances detectades en 
el sistema cara a l’escenari de futur segons es desprenen de les 
polítiques endegades per altres països i les propostes sorgides de 
l’enquesta. 

 El resultat ha estat una relació de 43 programes diferents que 
s’han presentat posteriorment a l’avaluació dels participants a 
l’estudi. 

 

 
 

Els colors utilitzats fan referència als públics objectiu d’acord amb 
la modelització del sistema de disseny emprada al llarg de tot el 
llibre. Quan el programa s’adreça a dos públic objectiu, se 
l’identifica per la barreja de dos tons. El gris indica que el 
programa va adreçat a tots els subsectors en general i molt 
especialment al públic. Els públics objectiu contemplats son els 
següents: 
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Tipus d’accions en funció 1. Demanda: 
del Públic objectiu  1.1 Empresaris 
  1.2 Tècnics dels diversos àmbits de l’empresa  
  1.3 Tècnics del sector públic  

 2. Oferta:  
  2.1 Empresaris de disseny  
  2.2 Dissenyadors  

 3. Subsistema cultura: 
  3.1 Agents de l’administració pública 
  3.2 Agents culturals propers a l’àmbit del disseny 

 4. Públic en general 

 

 

  Pel que fa al tipus d’actuacions, es tracta de programes molt 
especialitzats clarament orientats a obtenir un determinat objectiu 
en diversos àmbits de treball.  

  S’ha volgut a més a més mantenir ben clarament identificades les 
que són necessàries cara a impulsar i millorar el sistema disseny 
català i les cal fer pensant amb l’estranger per tal de consolidar la 
presència del disseny català al panorama internacional. 

  Per elaborar el llistat de programes, s’han buscat antecedents 
nacionals o internacionals quan n’hi havia per tal que les 
actuacions propostes no siguin la repetició de campanyes de 
promoció ja fetes, sinó que en siguin una continuïtat i per tant 
puguin recollir‐ne els fruits i l’experiència acumulada.     

 

 

 

Tipus d’actuacions 

1 >> Promoció 1a. Cultura del disseny 
 1b. Estratègia de l’empresa en l’àmbit del disseny 
 1c. Estratègia empresarial dels dissenyadors  

2 >> Actualització / formació 2a  Gestió del disseny (management) 
          2b  Sistema d’innovació i disseny 
 2c  Tecnologies emergents i disseny (eco-d0, TICs ) 
 2d  Societat i disseny (DfA, etc.) 

3 >> Recerca i Innovació 3a  Explicitar l’àmbit de la recerca i la innovació en disseny 
 3b  Activar la transferència de tecnologia i coneixement 

4 >> Impuls del  4a  Eficiència del mercat del disseny 
         sistema disseny  4b  Connexió del sistema de recerca i innovació amb el sistema 

disseny. 
 4c  Facilitar que la cultura del disseny serveixi + al mercat  
 4d  Posicionament del disseny català al món 
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a >>Posicionament internacional del disseny català 

  

 

Tipus d’actuació en funció  Curt  (1 any) 
de l’objectiu temporal Mig   (de 3 a 5 anys) 
 Llarg  (de 8 a 10 anys) 

 

Tipus d’actuació en funció  Accions singulars (Intervencions concretes) / periòdiques 
del format Segons plans coordinats (grau d’integració en un mateix pla 

d’actuació)  

 Accions conjuntes (col·laboració de diverses institucions) / 
Unilaterals (encomanades o decidides per un sol actor) 

 

 

 Un cop elaborat i ordenat, el pla d’actuacions s’ha sotmès a 
l’avaluació de tots els participants a l’estudi demanant‐los que 
avaluessin l’oportunitat de cada programa, el grau d’urgència de 
cada un i que en marquessin prioritat. Aquest va ser el sentit de la 
segona ronda d’enquesta. L’avaluació es va fer a través d’una 
intranet elaborada especialment per a l’estudi des de la qual el 
participant ha pogut fer les seves valoracions i comprovar 
d’immediat els quocients obtinguts. D’aquesta manera tothom va 
poder comparar les seves respostes amb els resultats que s’anaven 
obtenint durant el procés d’avaluació.     

  El proper capítol recull el llistat dels 43 programes relacionats 
segons l’ordre de presentació a la segona ronda. Després de la seva 
descripció general s’hi observa en color taronja l’ordre 
d’importància resultant del quocient  obtingut en el procés de 
priorització (incorporat com a resultats de les votacions entre 
parèntesi). 

  Els ordinals definitius s’han establert per blocs segons el tipus 
d’actuació.  
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9.   Programes d’actuació: llistat i 
descripció  

 

 

 

Demanda  Oferta Cultura 

Empresa 

1. Promoció 
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1a. Cultura del disseny 

1 
 

 

 

 

 

 

 

Programa de Sensibilització cap al disseny 
Fer entendre la connexió entre disseny i innovació en nous 
productes i serveis i la rellevància del disseny en la 
projecció i el creixement de l'empresa 
Accions singulars: Dinars de treball, Seminaris sectorials 
curts, etc. 
Antecedents: Programa EXID, Càtedra GD ESADE. 

    

(7) Resultat votacions: 3,8 

    

2 
Programa de Sensibilització cap al disseny i el bon 
disseny aplicat al Sector Públic 
Fer entendre la influència que la capacitat de compra del 
sector públic pot exercir sobre el factor del disseny en el 
conjunt de l'economia. 
Accions singulars: Dinars de treball, Seminaris sectorials 
curts, etc. 
Antecedents: Política de contractació de serveis de disseny 
per a l’espai públic per part dels Ajuntaments, molt 
especialment el de Barcelona (ha marcat internacionalment 
la tipologia)     

(9) Resultat votacions: 3,8 

    

3 
Programa de Sensibilització sobre l’eficàcia de la 
protecció del disseny 
Fer entendre la importància cabdal de la protecció i la gestió 
de la propietat intel·lectual del disseny industrial com un 
actiu competitiu i estratègic de l’empresa 
Accions singulars: Mitjans de comunicació especialitzats, 
Presentació de casos d'èxit, etc. 
Antecedents: Cursos i conferències de l’OAMI, accions al 
BCD i ESADE     

(6) Resultat votacions: 3,9 
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4 
Programa de Sensibilització sobre el disseny per a la 
sostenibilitat  
Fer entendre el paper del eco-disseny en el 
desenvolupament de productes i serveis sostenibles (salut, 
medi ambient, estalvi energètic i d’aigua, modificació 
d’hàbits de consum, etc.. 
Accions singulars: Mitjans de comunicació especialitzats, 
Presentació de casos d'èxit, etc. 
Antecedents: Grup E-Co Disseny UAB, Exposició i col·lecció 
Eco-disseny al MADB     

(5) Resultat votacions: 4 

    

5 
Programa de Sensibilització sobre el disseny per  
tothom 
Fer entendre el paper del disseny en el desenvolupament de 
productes i serveis per a tota mena d'usuaris: gent gran, 
discapacitats, etc. 
Accions singulars: Mitjans de comunicació especialitzats, 
Presentació de casos d'èxit, etc. 
Antecedents: Accions DfA, Libro Blanco del Diseño para 
todos en la Univesidad, Barcelona 2006     

(8) Resultat votacions: 3,8 

    

6 
Programa de Sensibilització i presa de consciència del 
paper del sector públic 
Fer entendre als gestors públics de totes les 
administracions, que han d'assumir el protagonisme que els 
correspon en promoure el disseny com a innovació en els 
àmbits de la seva competència, i en aplicar-los a la seva 
pròpia activitat. 
Accions singulars: Jornades de presentació de casos d'èxit 
internacionals, etc. 
Antecedents: Referents internacionals a nivell regional o 
local (Singapur, Eindhoven..); referents nacionals 
(Barcelona, Terrassa...)     

(1) Resultat votacions: 4,2 

    

7 
Programa de Revisió del discurs del disseny 

Difondre la revisió del discurs del disseny que dóna prioritat 
i emfatitza l'orientació envers l'activitat econòmica i 
desenvolupament de la seva cultura en termes d'innovació 
(innovation design lead, culturally lead). 

Accions singulars: Reunions de treball, Publicacions, cicles 
de conferències sectorials, organització de congressos a 
Catalunya 

Antecedents: Bones pràctiques internacionals (NextD, 
EAD, DRS, DMI, RHD...)      

(2) Resultat votacions: 4,1 

    

8 
Programa de Sensibilització sobre el bon disseny 

Campanya que faci veure el disseny com una font de 
riquesa per al país i una millora de la qualitat de vida de les 
persones. 

Accions: Programes als mitjans de comunicació 
especialitzats orientats al reposicionament del disseny als 
mitjans de comunicació mateixos. 

Antecedents: Proposta del Centre Cultural MD (Glòries)     

(10) 
Resultat votacions: 3,6 
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b. Estratègia d’empresa 
 

9 
Programa per a la Incorporació del disseny al talent de 
l'empresa. 
Fer entendre a la demanda de serveis de disseny que el 
disseny serà un factor estratègic dins l’empresa si entra a 
formar part del talent de l’empresa i està present en tot el 
cicle del desenvolupament de producte –com ja ho està el 
control de qualitat— 
Accions singulars: Tallers combinats, projectes 
experimentals integrats i conjunts, etc. 
Antecedents: Projectes que han obtingut resultats 
(Auditories, PCCP, etc.)     

(3) Resultat votacions: 4 

    

 
 

c. Estratègia empresarial dels dissenyadors com a sector serveis 

 

10 
Programa per a la Reflexió sobre les necessitats de 
millora dels dissenyadors  
Fer entendre als dissenyadors de la necessitat de 
completar la seva formació incorporant els coneixements 
sobre gestió i dinàmica empresarial que els permetin 
d’entrar a formar part del talent de les empreses per a les 
quals treballen 
Accions singulars: Reunions de treball, Tallers 
interdisciplinars, Cursos de formació continuada.. 
Antecedents: alguns màsters organitzats recentment per 
algunes escoles; reunions DEINA sobre dinàmica 
empresarial i gestió financera dels despatxos de disseny; 
BCN Design week 
     

(4) Resultat votacions: 4 

    

11 
Programa per a Prestigiar i visualitzar la professió de 
dissenyador 
A la professió del disseny li cal visibilitat, identitat i, en els 
darrers anys, ser prestigiada en tant que professió que 
juga un paper determinant a l’economia del país.  
Accions singulars: Plans  

Antecedents: Primavera del disseny, Referents 
internacionals (Korea, Singapur, Eindoven, Nòrdics...); 
Museu finlandès del disseny; Activitat de la Triennale de 
Milà     

(11) Resultat votacions: 3,8 
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Demanda  Oferta Cultura 

Empresa 

2. Actualització (formació) 
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2.0  Generals 

12 
Programa de Creació d’un sistema de gestió de 
coneixement basat en un ús intensiu de les TIC. 
Recolzar i promoure la creació d’una infrastructura digital que,  
aprofitant les possibilitats d’Internet de 2a. generació promogui 
la difusió del coneixement en l’àmbit del disseny. Aquesta 
infrastructura hauria de facilitar el desenvolupament de 
programes d’actualització més flexibles i més eficients traient 
profit de les tècniques de formació no presencial o semi-
presencial  
Accions: recolzament i ajut a les iniciatives que sorgeixin en 
aquesta direcció  
Antecedents: els que s’han fet en altres àmbits com el de la 
gestió d’empreses     

(6) 
Resultat de les votacions: 3,6 

    

13 
Programa de Suport a les iniciatives de creació de 
programes superiors de formació  
Recolzar i promoure l’organització de cursos de Postgrau i de 
recerca vinculats al disseny en el sentit del model establert pels 
estudis oficials de 3r cicle EEES, especialment en la modalitat 
interdisciplinar. 
Accions: recolzament i ajut a les propostes dels centres de 
formació a nivell universitari. Reforçar la vinculació de 
l’ensenyament del disseny al nivell universitari 
Antecedents: Máster i doctorats en disseny a Finlàndia, 
recomanacions Informe Cox 2005 a Anglaterra per als centres 
d’ensenyament al més alt nivell i creació de centres 
d’excel·lència en la formació i la recerca en disseny; programes 
doctorat universitats catalanes.      

(2) 
Resultat de les votacions: 4 

    

2.a  Gestió del disseny (design management) 

14 
Programa sobre la Integració i outsourcing del factor 
disseny al cicle de vida 
Promoure les iniciatives de formació conjuntes basades en 
metodologies col·laboratives, que suposen l’aprenentatge 
compartit per gestors, tècnics i dissenyadors en tècniques per a 
la integració i l’outsourcing del disseny en el cicle de vida dels 
productes i dels serveis en el sí de les empreses. Donar suport a 
la familiarització amb les eines informàtiques destinades a la 
gestió del cicle de vida dels productes 
Accions: Tallers de curta durada, basats en tècniques de 
formació altament participatives per a gestors, tècnics i 
dissenyadors. 
Antecedents:     

(5) 
Resultat de les votacions: 3,7     
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15 Programa de Formació en gestió del disseny 
Promoure iniciatives de formació orientades als dissenyadors en 
gestió i desenvolupament de producte en equips 
multidisciplinaris, per promoure que els dissenyadors incorporin 
aquesta ocupació entre les seves competències.  
Accions: Cursos i tallers curts i pràctics: Programes de postgrau 
Antecedents: propostes DDI, máster en gestió de disseny del 
DZ; cursos BCD junt amb el Grup de recerca en Gestió en 
disseny de València, Càtedra Gestió en disseny d’ESADE; 
proposta de xarxa d’experts en gestió en disseny endegada pel 
DDI (novembre 2006) 
     

(4) 
Resultat de les votacions: 3,8 

    

16 Programa de Formació en la compra de serveis de disseny 
Promoure iniciatives de formació orientades al responsables de 
compres d’entitats públiques, administracions i empreses per a 
la consideració del bon disseny en la política de compres.  
Accions: Tallers i cursos pràctics centrats en situacions 
concretes 
Antecedents: Política empresa pels ajuntaments en el 
redisseny de la ciutat dels darrers 30 anys, especialment en el 
cas de l’Ajuntament de Barcelona.     

(7) 
Resultat de les votacions: 3,6     

2.b  Sistema d’innovació i disseny 

17 Programa de Formació en innovació 

Promoure les iniciatives de formació orientades a l’estudi pràctic 
de la innovació: eines i tècniques facilitadores de la innovació, 
recerca i innovació en disseny, facilitar i impulsar l’accés dels 
dissenyadors als programes del sistema d’innovació.  
Accions: Tallers i cursos pràctics de curta i mitja durada, 
centrats en les eines i les tècniques d’innovació aplicades a la 
tasca dels dissenyadors 
Antecedents: Sistemes finlandès, suec i danès d’innovació; 
recomanacions Cox per a Anglaterra; pla d’I+D  txec; pla de 
promoció del disseny Nova Zelanda.      

(1) 
Resultat de les votacions: 4,3     

2. c  Tecnologies emergents i disseny (eco-d, etc. ) 

18 Programa de Formació en sostenibilitat en disseny 
Promoure les iniciatives de formació orientades a facilitar la 
incorporació dels processos de sostenibilitat en el procés de 
disseny vinculant tecnologia i disseny amb els criteris 
mediambientals, d’estalvi, de reciclatge...  
Accions: Organització de seminaris, edició de material de 
consulta de referència; tallers pràctics; proposar-ho com a àmbit 
de recerca prioritari al Pla de Recerca de Catalunya (I+D) 
Antecedents: Exposició MADB en Eco-Disseny; Activitats 
departament UAB; núms. monogràfics de la revista Temes de 
Disseny; col·lecció d’Eco-Disseny al MADB. 
     

(3) 
Resultat de les votacions: 4     
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19 Programa de Formació en disseny per a tothom 
Promoure les iniciatives de formació orientades a facilitar la 
incorporació de l’enfocament del disseny per tothom, vinculant 
el disseny amb els criteris d’usabilitat en situacions de 
necessitats especials: gent gran (silver business), discapacitats 
diverses, etc. 
Accions: Cursos i tallers pràctics de curta durada. Programes de 
postgrau orientats a persones que vulguin especialitzar-se en 
l’enfocament del disseny per a tothom.  

Antecedents: Programa disseny per a tothom a la Universitat 
(Manual d’instruccions), l’existència de l’associació i la seva seu 
a Barcelona     

(9) 
Resultat de les votacions: 3,5 

    

20 Programa de Formació TIC i Disseny 
Promoure les iniciatives de formació orientades a facilitar la 
incorporació de les TIC a les activitats de disseny i de gestió del 
disseny. Es tracta d’actualitzar el sector del disseny en les 
tècniques de PLM (Product Lifecycle Management) i de PDG 
(Global Product Development)  
Accions: Cursos i tallers pràctics de curta durada. Programes de 
postgrau orientats a persones que vulguin especialitzar-se en 
l’àmbit de les TIC al disseny 

Antecedents: models de gestió de la IC a l’espai virtual 
desenvolupat per alguns despatxos de disseny a Barcelona.  

     

(8) 
Resultat de les votacions: 3,6 

    

 

2.d  Societat i disseny (D for All, etc.) 

 

21 Programa sobre la Influència de les tendències en disseny 
ens els mercats 

Promoure les iniciatives de formació orientades a formar la 
demanda en disseny (empresaris i tècnics) sobre les tendències 
socio-culturals, la seva incidència econòmica i el paper del 
disseny com a agent facilitador.  
Accions: Cursos i tallers pràctics de curta durada. Programes de 
postgrau orientats a persones que vulguin especialitzar-se en 
l’àmbit de tendències, mercat i disseny  
Antecedents: estudis i empreses d’observació de tendències i 
recerques en curs     

(10) 
Resultat de les votacions: 3,4 
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3a  Explicitar l’àmbit de la recerca i la innovació en disseny  

22 
Programa de Creació d'un centre d'innovació i recerca en 
disseny. 
Iniciativa conduint a la creació d’un centre mixt universitat – 
empresa – administració, que faciliti la connexió  entre el sistema 
I+D+i amb el món del disseny i que esdevingui un espai de 
referència internacional en la producció de coneixement i en la 
formació d’investigadors. 
Accions: Projecte específic 
Antecedents: Programes de doctorat de les universitats 
catalanes. Congressos internacionals celebrats a Barcelona i a 
l’estranger sobre la matèria.     

(2) 
Resultat de les votacions: 4 
     

23 
Programa de Beques i pràcticums per a estudiants de 
doctorat en disseny 
Iniciatives conduint a vincular els estudis de doctorat de les 
universitats amb la transferència de coneixement especialitzat 
entre les empreses i les institucions acadèmiques.  
Accions: Convocatòria de beques i finançament d’estades en 
empreses per a desenvolupar-hi projectes de recerca. 
Antecedents: Programes de doctorat de les universitats 
catalanes. Directrius de Bergen 2005. Directrius de la CE sobre la 
professionalització del doctorat     

(4) 
Resultat de les votacions: 3,6 
     

3b  Activar la transferència de tecnologia i coneixement 

24 
Programa Projectes d'innovació basada en el disseny que 
connectin empresa –dissenyador - universitat 
Iniciatives conduint a afavorir projectes d’innovació i recerca en 
disseny que impliquin transferència i producció de coneixement 
des de les universitats vers les empreses i de les empreses vers 
les universitats coordinats per l’acció d’un dissenyador o una 
empresa de serveis de disseny.  
Accions: Convocatòria d'ajuts 
Antecedents: Programa Innoempresa, Jornades Innovadisseny     

(3) 
Resultat de les votacions: 3,8 
     

25 Programa de Projectes d'innovació basats en disseny que 
connectin empreses i dissenyadors (R+D+i) 
Iniciatives conduint a incorporar la modalitat de projectes 
d’innovació coordinats per un dissenyador en el programa de R+D 
català. Es tracta que els dissenyadors prenguin la iniciativa en el 
desenvolupament de nous productes i serveis. 

Accions: Convocatòria d'ajuts. 
Antecedents: Sistemes d’innovació nòrdics 
     

(1) 
Resultat de les votacions: 4,2 
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26 Programa de Projectes d'innovació basats en disseny que 
connectin universitats - dissenyadors 
Iniciatives conduint a incorporar la modalitat de projectes 
d’innovació coordinats entre dissenyador i universitat en el 
programa de R+D català. Es tracta que els dissenyadors 
conjuntament amb les universitats i centre de recerca prenguin la 
iniciativa en el desenvolupament de nous productes i serveis.  

Accions: Convocatòria d'ajuts 
Antecedents: Proposta Design Council pla d’incorporació de les 
universitats al món del disseny professional 
     

(5) 
Resultat de les votacions: 3,6 
     

 

 

Demanda  Oferta Cultura 

Empresa 

4. Impuls al sistema disseny 
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2.0  Generals 

27 
Programa de Consolidació del projecte Museu del Disseny. 
Impulsar el museu del disseny com equipament per donar 
visibilitat nacional i internacional a la producció del disseny a 
Catalunya. Ha d’esdevenir un catalitzador en la producció de 
coneixement sobre disseny  
Accions: Projecte específic 
Antecedents: activitats del MADB; Creació de museus del 
disseny a països que han posat en marxa polítiques nacionals del 
disseny. Estudi sobre els museus del disseny arreu del món.      

(16) 
Resultat de les votacions: 3 

 

 
4a  Eficiència del mercat del disseny 

28 
Programa de creació d’ Eines per mesurar el rendiment de la 
inversió en disseny 
Iniciativa conduint a l’elaboració d’eines que serveixin a les 
empreses per mesurar el rendiment de la inversió en disseny, els 
resultats obtinguts i la identificació de mancances i febleses en la 
seva aplicació.  
Accions: Projecte específic 
Antecedents: (indirectes) observatoris internacionals centres de 
disseny (París); Institut Designium finlandès; ICSID: projecte 
Design World Report posat en marxa (2005)     

 

(5) 
Resultat de les votacions: 3,8 
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29 Programa de Serveis d'auditoria i monitorització del factor 
disseny a l'empresa 
Iniciativa conduint a l’establiment d’una entitat u oficina que 
ofereixi a les empreses serveis d’auditoria, control i 
assessorament en l’aplicació del disseny 
Accions: Serveis 
Antecedents: serveis oferts pel Design Council britànic en el 
programa Design for Business (des de 2001); Servei Nova 
Zelanda adreçat a les PiMES      

 

(13) 
Resultat de les votacions: 3,4 

 

30 Programa de Facilitació de la tramitació de la protecció del 
disseny 
Iniciativa conduint a l’establiment d’unitat institucional que assessori, 
gestioni i faciliti els tràmits per a la protecció intel·lectual del disseny 
industrial  
Accions: Serveis  
Antecedents: existència de la OAMI a Alacant: millor aprofitament 
de la mateixa fins utilitzar-la com a recurs d’ajut     

(2) 
Resultat de les votacions: 4 

 

31 Programa de Sistematització i millora de la informació sobre 
l'oferta 
Iniciatives conduint a millorar la informació sobre l’oferta, coordinant 
i millorant els bancs de dades existents i promovent l’ús més 
freqüent i continuat de les aplicacions 
Accions: Serveis 
Antecedents: Directoris i bases de dades del BCD i del BCD; webs 
de les associacions de professionals     

(16) 
Resultat de les votacions: 3,2 

 

4b  Connexió del sistema de recerca i innovació amb el sistema disseny 

32 
Programa de Incorporació dels centres tecnològics, d' I.T. i de 
Recerca al sistema disseny 

Iniciatives conduint a connectar les entitats i centres tecnològics 
existents amb el món del disseny. Es tracta d’arribar a empreses 
manufactureres o de serveis associades a centres tecnològics i 
d’articular la relació entre el sistema disseny i el sistema d’innovació i 
emprenedoria.  
Accions: Projecte específic, cursos i tallers sobre disseny amb 
centres tecnològics  
Antecedents:     

(4) 
Resultat de les votacions: 3,8 

 

4c   Facilitar que la cultura del disseny serveixi + al mercat 

33 
Programa Pla de suport a les publicacions existents en l'àmbit 
del disseny i la recerca  
Iniciatives conduint a incrementar la publicació de materials sobre el 
disseny català que sigui difós i distribuït constantment arreu del món 
amb l’objectiu que el disseny fet a Catalunya ocupi un capítol amb 
entitat en el panorama del disseny internacional.  
Accions: Projecte específic 
Antecedents: Polítiques d'internacionalització i gestió de la marca 
del disseny català; antigues publicacions del BCD, ajut a Temes de 
Disseny     

(15) 
Resultat de les votacions: 3,3 
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34 
Programa de Promoció de la millora en la formació bàsica dels 
dissenyadors 
Iniciatives conduint a la consolidació dels estudis de disseny en la 
construcció de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) aprofitant-
lo per donar més claredat as nivells acadèmics segons l’oferta.  
Accions: Projecte específic 

Antecedents: plataforma d’escoles; grup de treball per a la redacció 
del Llibre Blanc per a la titulació de grau en disseny (ANECA)     

(9) 
Resultat de les votacions: 3,6 
     

35 Programa de Promoció del disseny i la creativitat en els estudis 
universitaris 
Iniciatives conduint a facilitar la integració del disseny i la creativitat 
en els diversos àmbits de la formació, especialment a les escoles de 
negoci, les facultats de ciències empresarials i les carreres tècniques.   
Accions: Projecte específic;  

Antecedents: propostes endegades a Holanda, Finlàndia i 
Dinamarca. Recomanacions Cox 2005 al Govern Britànic. 

     

(6) 
Resultat de les votacions: 3,8 

 

 

4d  Consolidació del disseny en l'àmbit de les institucions econòmiques,   
socials i polítiques 

36 
Programa per a la Professionalització de la funció del disseny 

Iniciativa conduint a explicar i posar de relleu la competència dels 
dissenyadors, i a facilitar a les empreses las professionalització dels 
seus departaments de disseny in-house o via outsourcing.    
Accions: Projecte específic 
Antecedents: polítiques nacionals de Corea, Irlanda, Nova Zelanda, 
Holanda i de tots els països escandinaus Els centres de disseny 
espanyols estan duent a terme programes en aquest sentit (Castilla 
La Mancha, Astúries) Ho han fet l’IMPIVA i el Centre Gallec.     

(7) 
Resultat de les votacions: 3,8 

 

37 
Programa per a la Revisió de la incorporació del disseny als 
programes d'i+d 

Iniciativa conduint a revisar el fons i la forma de la incorporació del 
factor disseny als programes nacionals d’I+D+i, afavorint la recerca 
explícita en l’àmbit del disseny (per exemple, prospectiva sobre 
escenaris de futur en sectors manufacturer i de serveis). 
Accions: Projecte específic 
Antecedents: sistemes d’innovació nòrdics, especialment el 
programa Design 2005! de Finlàndia     

(3) 
Resultat de les votacions: 4 
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38 
Programa per a la Incorporació del disseny en el sistema fiscal 
(aprovació d’un epígraf fiscal per al disseny)3  

Iniciatives conduint a facilitar el tractament fiscals de les inversions 
en disseny, per tal que siguin considerades inversions en I+D+i. 
També iniciatives  per aconseguir la incorporació de l’epígraf a 
l’Institut nacional d’Estadística. Amb el reconeixement d’un epígraf, el 
sector guanya visibilitat com activitat econòmica. 
Accions: Projecte específic per fer actiu el nou epígraf a Catalunya 
Antecedents: Fruits de la campanya feta per unificar el llistat 
d’epígrafs vigents a Europa amb els dels USA; Proposta d’incentius 
fiscals a Irlanda (Política Nacional); recomanacions al Govern per 
l’informe Cox 2005 (Design Council) quant al tractament de les 
inversions en recerca per les hisendes públiques.     

(1) 
Resultat de les votacions: 4 

 

39 
Programa per un Model de bona utilització del bon del disseny 

Iniciatives conduint a l’elaboració d’eines per a la gestió i bona 
utilització del bon disseny així com també de materials bibliogràfics i 
documentació que expliquin clarament què és un bon disseny en 
termes similars i comparables a les condicions de qualitat estàndard 
Accions: Projecte específic 
Antecedents: plans de gestió de la qualitat     

(12) 
Resultat de les votacions: 3,4 

 

40 
Programa per a la Promoció de la regulació afavoridora del bon 
disseny  
Iniciatives conduint a l’establiment en els diversos àmbits de 
l’administració pública dels elements de regulació que obliguin a 
considerar el disseny com un element determinant en la contractació 
per part de l’administració pública 
Accions: Projecte específics 
Antecedents: directrius europees cara a polítiques de compres (APCI, 
París 2007).     

(10) 
Resultat de les votacions: 3,6 

 

 

 

 

a – Posicionament del disseny català 

41 
Programa per la Consolidació del model de promoció dels 
resultats del disseny local 

Iniciatives conduint a la consolidació internacional del disseny català. 
Suport a les empreses que obren seus internacionals, a l’exportació 
de productes catalans ben dissenyats i a la internacionalització dels 
serveis de disseny 
Accions: Projecte específic 
Antecedents: primeres polítiques COPCA, programa BCD Catalan 
Design for Export dels anys 80: Pla d’activitats SIDI     

(8) 
Resultat de les votacions: 3,8 

 

                                          
3 Des que es plantejà i es dugué a terme l’estudi fins al moment de la 
seva redacció, seguint indicacions de la UE, l’INE ha incorporat el disseny 
entre les activitats econòmiques CNAE (primavera 2007). 
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42 
Programa de Reforçament de les seus internacionals del 
disseny amb seu a BCN 

Iniciatives conduint a reforçar les seus d’entitats internacionals del 
disseny a Barcelona facilitant-los l’activitat i afavorir-ne el 
coneixement i el seu ús. Utilitzar-les per reforçar la promoció de 
Barcelona com a centre de referència del disseny al Sud d’Europa  
Accions: Projecte específic 
Antecedents     

(11) 
Resultat de les votacions: 3,6 

 

43 
Programa d’Incentius per al manteniment i l'establiment de les 
unitats de disseny de les multinacionals a Barcelona 

Iniciatives conduint a valorar les seus de les unitats de disseny de 
multinacionals a Catalunya, les que ja hi són, i a incentivar i donar 
facilitats per tal que se n’instal·lin d’altres creant esdeveniments que 
siguin una coartada per a la seva presència.  
Accions: Projecte específic 
Antecedents: seus ja existents; Recomanacions de l’Informe Cox 
2005 per a Gran Bretanya; Política fiscal i d’incentius posada en 
marxa per Irlanda; propostes de la regió Llombarda per a atraure 
multinacionals i showrooms d’empreses prestigioses.     

(14) 
Resultat de les votacions: 3,4 
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Annex 1 Model de qüestionari. Resultats  
  

L’enquesta corresponent a la Ronda 1 del treball de camp de l’estudi va ser proposada i processada totalment 
on-line. Un cop resposta, des de la intranet de l’estudi, cada participant ha pogut consultar els resultats i 
comparar-los amb les seves respostes. Es reprodueix el lloc web amb les mitjanes obtingudes un cop tancat 
l’estudi però mostrant les respostes d’un dels participants anònims com a exemple.   

 

 Nom i cognoms, 

 Benvingut/da a la intranet de l’estudi. 

 

 

     La teva resposta    
    

     Empresaris    
    

      Dissenyadors   

    

      Cultura    
    

      Tots els participants     
 El disseny a Catalunya 

 
 

 

 

A.1 Diagnosi / Estat del sector Disseny 

A.1.1 El disseny vist per l’empresa 

1 El disseny és un sector d’activitat econòmica amb identitat pròpia 

Tant sols en part amb totes les de la llei  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

2 El disseny com a activitat en el context de l’empresa 

hi ha moltes maneres d’entendre’l i 
considerar-lo 

hi ha un cert consens sobre el que és  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    
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3 L’impacte del factor disseny en l’activitat econòmica  

és secundari és cada vegada més rellevant  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

4 En general, el nivell de preparació actual dels dissenyadors  

és òptim hauria de millorar  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

A.1.2 El disseny a l’empresa 

5 Les empreses catalanes en general  

no es pot dir que apliquin el disseny la majoria aplica el disseny  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    
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6 La major part de les empreses catalanes que utilitzen el disseny 

ho fan tant sols a nivell de maquillatge el tenen com a factor d’ innovació  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

7 Les empreses tenen definida una àrea específica de disseny 

en pocs casos gairebé sempre  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

8 Les empreses catalanes apliquen el factor disseny  

Com a complement en sincronia amb la seva activitat  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    
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9 Les empreses avaluen el resultat de l’aplicació del factor disseny  

Intuïtivament amb criteris ben establerts  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

B.1 Diagnòstic / Identificació de mancances, fortaleses i actius 

B.1.1 Demanda del factor disseny 

10 La promoció que es fa del disseny resulta pràctica per als empresaris 

Poc Molt  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

11 L’empresa troba el dissenyador adequat quan el necessita  

costa de trobar li és molt fàcil  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    
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12 El factor disseny al sistema i als plans de recerca i innovació 

sembla que no hi sigui s’identifica amb facilitat  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

13 La propietat intel·lectual a la cultura de l’empresa  

no s’encaixa és una eina estratègica  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

14 L’existència a Catalunya d’un conjunt d’empreses que apliquen el disseny de 
forma estratègica  

no constitueixen una massa crítica 
suficient 

és un actiu a aprofitar  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    
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B.1.2 Oferta del factor disseny 

15 La promoció que es fa del disseny resulta pràctica per als dissenyadors. 

Poc Molt  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

16 La incorporació dels criteris mediambiental en el procés de disseny  

és una moda passatgera és un valor essencial de la marca  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

17 La incorporació dels criteris de disseny per a tothom al procés de disseny  

és una moda passatgera és un valor essencial de la marca  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    
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18 Els dissenyadors coneixen els processos d’innovació de l’empresa 

hi estan familiaritzats no en són conscients  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

19 Les empreses de serveis de disseny apliquen processos d’innovació 

no s’hi pensa tenen estratègies d’innovació en el seu 
negoci

  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

20 Que els dissenyadors estiguin al marge del sistema d’innovació i recerca  

és el que correspon és una mancança greu  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    
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21 El reconeixement de la propietat intel·lectual per a les empreses de serveis de 
disseny 

no aporta gran cosa és una eina estratègica  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

22 La formació bàsica del dissenyador  

és l’adequada té moltes mancances  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

23 La formació al llarg de la vida del dissenyador  

ja funciona prou bé no es pot dir que existeixi  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    
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B.1.3 Subsistema de la cultura del disseny* 

  (*) Anomenem subsistema cultura del disseny totes aquelles entitats, persones i activitats 
que, sense dedicar-se a dissenyar treballen en el món del disseny o bé promocionant-lo, o 
bé difonent-lo, o bé elaborant el discurs del disseny  

24 Pel que fa a les entitats dedicades a la promoció i a la cultura del disseny a 
Barcelona 

manquen entitats el nombre és suficient  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

25 El resultat del conjunt d’iniciatives de les entitats dedicades a la promoció i a la 
cultura del disseny a Barcelona 

és satisfactori no se’n treu tot el rendiment  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

26 El fet que el discurs de disseny que es promociona sigui el del “star system” 

és l’únic mediàticament acceptat avui ja és contraproduent  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    
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27 Els organismes internacionals del disseny amb seu a Barcelona  

el sector disseny els ha aprofitat són desconeguts  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

28 El paper dels agents de l’administració pública en relació al disseny  

ha estat insuficient ha estat el correcte  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

B.2 Diagnòstic / Indicadors d’evolució del sector disseny 

B.2.1 "Inputs" de disseny a l'empresa 

29 Dissenyar bé constitueix un element de competitivitat 

a la llarga ho deixarà de ser sempre ho serà  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    
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30 El disseny ha de formar part del talent propi de l’empresa  

no forçosament Sempre  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

31 El dissenyador com a integrador vertical. Hi ha situacions en les que s’ha de 
confiar en el dissenyador com a integrador d’activitats verticals de l’empresa: 

en cap cas Sovint  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

B.2.2 Creixement de l'empresa 

32 Per créixer, les empreses han d’aplicar disseny  

tant sols algunes en general, totes  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    
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33 En el pas de producte a producte-servei el factor disseny a l’empresa 

és un factor com qualsevol altre pot ser determinant  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

34 En el pas de desenvolupar producte-servei a desenvolupar producte-experiència, 
el factor disseny 

és un factor com qualsevol altre pot ser determinant  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

35 En el pas de venda indirecta a venda directa per mitjà de franquícies, show-
rooms, e-comerç etc., el factor disseny 

és un factor com qualsevol altre pot ser determinant  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

 

 

 



  >> disseny_cat:     III part. Conclusió 

 

                   289 
 

 

B.2.3 "Outputs" de disseny de l'empresa 

36 El registre de patents i marques serveix per a mesurar la maduresa de la 
utilització del disseny com a innovació  

calen altres indicadors és un bon indicador  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

37 La utilització del registre de dissenys mesura la maduresa de la utilització del 
disseny com a factor d’innovació 

calen altres indicadors és un bon indicador  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

B.2.4 Subsistema cultura de disseny 

38 S’ha de normalitzar el discurs del disseny 

insistint en el que s’ha fet fins ara superant el discurs basat únicament en 
la dimensió cultural

  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    
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39 El subsistema cultura ha de facilitar la connexió entre empresaris i dissenyadors 

no és el més important es imprescindible  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

40 El subsistema cultura es una eina del sector per a orientar les preferències del 
consumidor 

no forçosament aquesta funció és clau  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

C.1 Món/Posició relativa de Catalunya 

41 Barcelona continua essent un referent internacional del disseny  

ben consolidat s’està perdent  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    
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42 Catalunya és una denominació d’origen en termes de disseny 

no gens és un referent  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

43 La marca “Espanya” és una denominació d’origen en termes de disseny  

no gens és un referent  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

44 El disseny que es fa a Catalunya és present al panorama internacional 

poc Molt  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    
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45 Catalunya exporta serveis de disseny a nivell internacional:  

molt Poc  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

 

C.2 Món/Països o regions de referència 

46 Identifiqueu 3 països o regions que es puguin prendre com a model del que cal fer 
a Catalunya en l’àmbit del disseny  

 

 

47 L’estratègia del sector català del disseny passa per l’Euroregió 

és un inconvenient és el que més ens convé  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

48 L’estratègia del sector català del disseny està lligada a la del sector espanyol 

tant sols en part és el que més ens convé  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    
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49 La difusió del disseny català a l’exterior 

és un aspecte més és una prioritat  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

 

D.2 Futur/ Objectiu del sistema disseny 

D.2.1 Estatus del disseny 

50 El disseny ha de ser reconegut explícitament com un sector econòmic 

és una qüestió secundària és una prioritat  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

51 El disseny ha de ser reconegut explícitament com un factor determinant de 
l’estratègia de l’empresa 

no és important És un concepte en el que s’ha d’insistir  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    
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52 El disseny ha de formar part de l’àmbit de la direcció de l’empresa 

ha d’estar en un segon pla participant en tots els projectes des del 
principi

  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

D.2.2 Innovació i recerca 

53 Les empreses han de poder mesurar en quin nivell i amb quina eficàcia apliquen 
el disseny en els seus projectes i activitats 

no es pot mesurar s’ha de fer  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

54 Les empreses han d’incrementar l’ús del registre de la propietat intel·lectual 
(Patents, Marques i Disseny) 

no és el més urgent s’ha d’arribar aviat als estàndards 
europeus

  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    
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55 S’ha d’articular la transferència de tecnologia i la recerca en l’àmbit del disseny  

no és el més urgent és una assignatura pendent  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

56 S’ha de donar a conèixer i fer entendre la presència del disseny en el sistema 
i+d+i 

ja s’entén i es fa servir cal donar-ho a conèixer i articular 
mesures per a fer-ho servir

  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

D.2.3 Formació 

57 S’ha de reformar el sistema de formació bàsica en disseny: 

s’ha de renovar a fons en el fons ja està bé  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    
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58 S’ha d’articular el sistema de formació al llarg de la vida en l’àmbit del disseny 

ja funciona s’ha de crear un sistema específic  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

D.2.4 Polítiques de promoció 

59 Cal treballar per a consolidar Barcelona com a referent internacional del disseny:  

és innecessari és imprescindible  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

60 Cal articular territorialment en el context de l’economia catalana el lideratge 
internacional de Barcelona:  

és innecessari és imprescindible  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    
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E.1 Actuacions/ Valoració de les actuacions anteriors 

 

E.1.1 Polítiques de promoció 

 

61 Les actuacions que s’han fet fins ara per a la promoció del disseny :  

en part han fracassat han anat molt bé  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

 

62 En relació al fracàs de les actuacions de promoció del disseny que s’han fet fins 
ara, valora la importància dels possibles motius: (6 = màxima importància) 

  

Excés d’èmfasi en el component cultural  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

 Manca d’interlocutor a l’empresa 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    
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 Manca d’identificació dels dissenyadors 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 Manca de connexió amb el sistema de formació i recerca 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

E.1.2 Accions de promoció 

63 Les actuacions d’actualització de coneixements orientada als dissenyadors  

no s’ha plantejat de forma sistemàtica s’ha fet el que corresponia  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

64 L'actualització de coneixements sobre disseny orientada al món de l'empresa 

no s'ha plantejat de forma sistemàtica s'ha fet el que corresponia  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6       
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65 S’han promogut suficientment les eines de gestió del disseny 

no sí  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

66 S’han promogut suficientment les eines d’innovació al servei del disseny  

no sí  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

67 Les actuacions de promoció que s’han fet i es fan en la promoció del disseny  

han estat prou visibles no se n’ha obtingut prou rendibilitat  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    
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68 La Generalitat de Catalunya per a impulsar el sector del disseny català 

ha estat poc valenta ha fet el que li tocava  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

E.3 Actuacions /Actuacions que cal fer 

E.3.1 Eixos directors de les actuacions 

69 Fer del disseny català una bandera reforçant la marca Barcelona 

no és essencial ha de ser un eix de la política de 
promoció

  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

70 El disseny s’ha de connectar amb el sistema d’innovació i recerca.  

no és essencial ha de ser un eix de la política de 
promoció

  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    
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E.3.2 Propostes d'actuació 

71 Les actuacions per facilitar que les empreses inverteixin en recerca i innovació 
orientada al disseny 

no són necessàries cal tenir propostes en aquesta línea  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

72 Les actuacions per afavorir que l’oferta de serveis de disseny inverteixi en recerca 
i innovació. 

no són necessàries cal tenir propostes en aquesta línea  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

73 Les actuacions en favor d’una major cultura de la propietat intel·lectual i 
industrial a l’empresa 

no són necessàries cal tenir propostes en aquesta línea  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    
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74 Les actuacions en favor d’una major cultura sobre la sostenibilitat mediambiental 
en el disseny i la dinàmica de l’empresa. 

no són necessàries cal tenir propostes en aquesta línea  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

75 Les actuacions en favor d’una major cultura del disseny per a tothom en el 
desenvolupament de productes de l’empresa 

no són necessàries cal tenir propostes en aquesta línea  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6    

 

 

76 Entitats de referència. Les entitats públiques o privades de referència en el món 
del disseny (dedicades a la promoció, a la recerca, els museus, etc.) 

ja estan bé com estan s’han de reorientar  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1       2       3       4       5       6     
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