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BCD Barcelona Centre de Disseny és una entitat privada amb més de 40 anys
d’història que té com a missió promoure l’ús del disseny entre empreses i organitzacions com a eina de transformació per ser més innovadores, internacionalitzades i sostenibles, així com contribuir a fer de la marca Barcelona un referent
internacional en el camp del disseny.

Durant el 2016, amb la seva activitat BCD Barcelona Centre de Disseny ha contribuït a apropar el disseny a la societat i les empreses i ha
continuat posicionant la marca Barcelona com
a referent internacional en l’àmbit del disseny. I
ho ha fet mitjançant 18 projectes i més de 100
activitats.

El disseny té la capacitat de transformar les organitzacions, de provocar canvis
en l’estratègia o proposar models de negoci sostenibles, de millorar processos,
d’entendre millor les necessitats de les persones, d’aplicar metodologies de
co-creació amb els usuaris, de millorar els serveis o de definir-ne de nous.

La iniciativa més rellevant ha estat, un any més,
la Barcelona Design Week (BDW), que ha celebrat la seva 11a edició amb un èxit rotund: més
de 20.000 participants en una setmana rècord de
disseny. La BDW es consolida així com l’esdeveniment més important del sector, no només a la
ciutat, sinó també a la resta de l’Estat, i una de
les cites de referència internacionals. De fet, cal
destacar que la BDW és una de les fundadores
de la nova xarxa global World Design Weeks,
juntament amb les design weeks de San Francisco, Toronto, Mèxic DF, Hèlsinki, Holanda, Beijing,
Tòquio i Seül, una aliança estratègica per a la
nostra presència internacional.

Aquesta és la visió de BCD que es materialitza en un programa anual d’activitats
emmarcades en quatre àmbits d’actuació: la promoció, la projecció internacional,
la innovació i l’emprenedoria.
BCD compta amb el suport de la Cambra de Comerç de Barcelona, l’Ajuntament
de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d’Economia, Indústria i
Competitivitat com a patrons vitalicis de l’entitat.

Altres projectes de gran impacte que s’han
realitzat durant el 2016 han estat l’organització
de dues accions comercials de projecció internacional del disseny de Barcelona amb la participació de 18 empreses a les Design Weeks de
Nova York i Dubai, així com el lideratge de cinc
projectes d’innovació impulsada pel disseny amb
10 empreses participants.
A més a més, a finals d’any, vam iniciar la transformació del Club d’Empreses BCD -que va
tancar amb 165 membres i més de 1.700 milions
de facturació- en el que a partir de 2017 serà el
Clúster Disseny de Catalunya.
No vull acabar sense abans destacar que els
èxits assolits durant l’any 2016 han estat possibles gràcies als patrocinadors i les empreses
membres del Club d’empreses BCD que han
apostat pel disseny i la innovació.
La Cambra de Comerç de Barcelona manté el
seu recolzament a BCD com a centre referent en
la promoció del disseny com a eina de transformació per a la innovació, en el foment de l’emprenedoria i en l’impuls de la marca i el talent de
Barcelona en el món.
President del Patronat de BCD
President de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona
Miquel Valls i Maseda
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El Club
d’Empreses BCD

El Club d’Empreses BCD ha tancat el 2016 comptant amb 165 membres de diversos sectors amb interessos comuns: la internacionalització, la innovació, el coneixement, la visibilitat i les oportunitats de
negoci.
En aquest context, durant l’any, s’han dut a terme més de 70 actuacions, entre les que destaquen:
∙∙ actes empresarials i de networking per propiciar oportunitats de negoci
∙∙ conferències i tallers amb reconeguts experts
∙∙ accions de promoció internacional agrupades sota la marca Barcelona
∙∙ connexió entre oferta i demanda i projectes d’innovació i visibilitat de marca.
Per la seva banda, el Barcelona Design Innovation Cluster (BDIC) ha rebut, per tercer any consecutiu, el
Cluster Excellence Initiative Bronze Label Certificate, un segell de qualitat que atorga l’European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA).
A finals d’any s’ha iniciat la fusió del BDIC amb el Club d’Empreses BCD que a partir de 2017 serà el
Clúster Disseny de Catalunya.
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Fem promoció
del disseny

Barcelona Design Week
Del 2 al 12 de juny s’ha celebrat la 11a edició de
la Barcelona Design Week (BDW), la cita anual
emmarcada en els àmbits del disseny, la innovació
i la creativitat en la ciutat. L’esdeveniment ha potenciat l’intercanvi de coneixement i les oportunitats de negoci entre empreses i professionals, i ha
servit per apropar el disseny al públic en general,
projectant la marca Barcelona al món.
La BDW 2016 va oferir un programa multidisciplinar en el que van destacar la conferència
inaugural ‘I si el disseny fos la solució?’ impartida
per Alice Rawsthorn, crítica a l’International New
York Times i Frieze; l’exposició INTERFACES de
SIMON que celebrava els 100 anys de l’empresa;
el ‘Design is Future: Innovation Through Design
Congresstival’ amb 15 ponents de reconegut prestigi internacional; així com les activitats que van
formar el programa BDW City, activitats paral·leles
organitzades per entitats, empreses i establiments
que van obrir la BDW a la ciutat.

Activitats

Participants

Participants
Acte inaugural
Visibilitat:
notícies
publicades
Audiència
potencial

70
20.000
1.500
590
7.292.765

BDW membre fundador
de la World Design Weeks
La xarxa World Design Weeks es va constituir el passat octubre com a plataforma global que connecta
les principals Design Weeks internacionals amb l’objectiu d’intercanviar continguts i bones pràctiques,
potenciar la comunicació, identificar col·laboracions i facilitar les oportunitats empresarials.
El Comitè Executiu està format per les setmanes del disseny de Barcelona (BCD), Hèlsinki, Holanda,
Mèxic, San Francisco, Toronto, Tòquio, Beijing i Seül, membres fundadors de la xarxa.

Jornades
“Disseny i Retail”
En el 2016 s’han realitzat dues presentacions de
nous formats, noves tendències i nous models del
sector retail com a conseqüència dels canvis de
valors, enfocats a la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental i de la integració de la tecnologia en les nostres vides.
La primera sessió “Nous formats en disseny i
retail”, realitzada el 28 de gener, va tenir com a
ponents a Rut Martín, professora d’Elisava; Joan
Gomis, director de disseny de Misui-Unión Suiza;
Oriol Vañó i Jordi Calbetó socis de CAVAA Arquitectes i Nieves Torres, directora de Coshop.

BCN Design Tour
El BCN Design Tour és el mapa de referència del
disseny i l’arquitectura de Barcelona que recull
una selecció de més de 300 punts d’interès de la
ciutat. El mapa, que va néixer l’any 2009, recull
una selecció d’emplaçaments amb una visió contemporània, que ha estat realitzada per professionals independents i per BCD i que ajuden a entendre per què Barcelona ha esdevingut un referent
internacional del disseny.
La iniciativa, que té el suport de l’Ajuntament de
Barcelona, compta amb una app gratuïta i un
mapa imprès que es distribueix a totes les oficines
de Turisme de Barcelona i a la xarxa Qltura de la
ciutat.

La segona sessió, “Noves formes de vendre. Tot
s’hi val?”, organitzada el 29 de novembre, va
comptar amb Ignasi Bonjoch, interiorista; Martí
Guixé, dissenyador; Nino Alvarez, director de la
botiga del mateix nom; Piero Mucellini i Santiago
Inat de l’estudi Lázaro Rosa Violan i Enric Estruga.

Premios Nacionales
‘Función y Forma.
de Diseño 2016
Un any més, BCD va assessorar i donar suport al
Una mirada al diseño
Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, a
través de la Secretaria d’Estat de R+D+i, en l’orgay la innovación en
nització de la convocatòria dels ‘Premios Nacionales de Diseño’, que suposen un reconeixement per
España’
a empreses i professionals que han destacat per
la seva trajectòria exemplar en l’àmbit del disseny.
El jurat, presidit per la secretària general de Ciència, Tecnologia i Innovació, María Luisa Poncela
i format per María Luisa Castaño, Jaime Moreno,
Pati Núñez, Pau Borrás, Ricardo Marzullo i Gemma Bernal va concedir dos premis:
∙∙ Professionals: a Mario Ruiz, per la seva trajectòria brillant i consolidada i haver aconseguit una identitat de reconegut prestigi en el
sector del disseny.
∙∙ Empreses: a SIMON, per la seva llarga trajectòria empresarial i àmplia projecció internacional, fent del disseny i la innovació una
constant estratègica d’empresa.

El 12 de novembre es va estrenar a La2 de TVE
el documental ‘Función y Forma. Una mirada al
diseño y la innovación en España’, produït per
La Chula Productions i TVE, finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat i amb la
col·laboració de BCD.
Un documental pensat per a la promoció dels
Premios Nacionales de Innovación y Diseño que
ha permès a l’audiència valorar la importància del
disseny en les seves vides. Realitzat en un format
d’entrevistes, fa un recorregut cronològic i explicatiu del disseny a Espanya des dels inicis a l’actualitat, a través de les opinions de les empreses i
els professionals guardonats amb els PNID.
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Fem promoció
internacional

NYCxDESIGN

Dubai Design Week

Del 14 al 17 de maig, l’Ajuntament de Barcelona i
BCD, amb la Barcelona Design Week, van participar a la NYCxDesign, amb una presència destacada a la International Contemporary Furniture Fair
(ICFF).

Del 25 al 28 d’octubre, el disseny de Barcelona va
ser una de les principals atraccions de la quarta
edició de la fira Downtown Design - esdeveniment
destacat de la Dubai Design Week. La BDW es va
presentar de la mà dels estudis de disseny:
Andreu Carulla Studio (sota la marca CRU.), Estudi
Ribaudí (amb la marca TORU) i APPARATU, que
van estar convidats a participar-hi i a exposar una
selecció dels seus productes més destacats en
l’àmbit de l’hàbitat.

La delegació de Barcelona va comptar amb una
missió de 7 empreses que van viatjar amb el
suport d’ACCIÓ. En total, una selecció de quinze
marques i dissenyadors referents van exposar a
l’espai Barcelona: Andreu Carulla Studio; Bloomint
Design; Carpyen; Estiluz; Faro Barcelona; Figueras
International Seating; Marset; Mobles 114 Editions; nanimarquina; Nutcreatives; Roca Tile USA;
RS Barcelona; Santa&Cole; Teixidors, i Tothora
time sculptures.

També en el marc de la Dubai Design Week, Roca
i BCD van fer la presentació del setè Concurs
Internacional de Disseny jumpthegap.

jumpthegap
Roca International
Design Contest
El 26 de setembre es va obrir el període d’inscripció de la 7a edició del concurs internacional de
disseny jumpthegap, promogut per Roca amb la
col·laboració de BCD. Es tracta d’una edició molt
especial que coincideix amb la celebració del centenari de Roca en el 2017.
jumpthegap ofereix una plataforma internacional
perquè joves professionals i estudiants d’arquitectura i disseny de tot el món mostrin el seu talent,
tot creant conceptes sostenibles i innovadors per
al bany del futur. En aquesta edició, el president
del jurat és Patrik Schumacher, director de Zaha
Hadid Architects (Regne Unit).
D’altra banda, el jurat del premi especial We Are
Water Foundation està presidit per Xavier Torras,
director d’aquesta fundació.

4

Apostem per la
innovació design-driven

Projectes
d’innovació
empresarial
En el decurs de l’any, s’han impulsat des de BCD
5 nous projectes d’innovació design-driven amb la
participació de 10 empreses. Gràcies a l’assessorament de BCD en la fase d’ideació, les empreses
han pogut donar sortida a nous projectes, tenint
accés a coneixement per part d’experts i assolint
com a resultat la materialització conceptual de les
propostes d’innovació.
Tanmateix, des de l’àrea d’innovació s’han dut a
terme nombroses actuacions per donar a conèixer
casos d’èxit d’empreses que apliquen metodologies del disseny en els processos d’innovació,
i per fomentar entorns o ecosistemes d’innovació heterogenis d’àmbit nacional i internacional,
organitzant sessions de treball per generar oportunitats en projectes d’innovació col·laboratius
(PECT’s, AEI, RIS3, COSME, Horizon 2020, ...).

Disseny
i economia circular
BCD ha continuat treballant per mirar de posicionar Catalunya a Europa en temes de disseny per
a l’economia circular. Fruit d’aquesta feina, l’any
2016 s’ha guanyat un projecte europeu (Erasmus
+) que iniciarà la seva activitat al 2017 i que té per
objecte el foment del consum i de la producció
sostenible de productes i serveis a través de la
generació i co-creació de continguts.
A més, BCD va col·laborar un any més amb
l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) en la
difusió i la promoció dels Premis Catalunya d’Ecodisseny 2017, uns premis que reconeixen els
productes en desenvolupament i les estratègies,
dissenyats/des, fabricats o executats/des a Catalunya que integren en el seu disseny consideracions per millorar el seu comportament ambiental
al llarg del seu cicle de vida.

Ambdues actuacions han comptat amb el suport
d’ACCIÓ.

L’impacte del
disseny en les
estadístiques
europees
d’innovació
Durant el 2016, BCD ha continuat com a membre
actiu de BEDA Bureau of European Design Associations, creant un grup de treball especialitzat
en mesurar l’impacte econòmic del disseny, per
analitzar possibles vies d’inclusió del disseny en
les principals estadístiques d’innovació europees,
més enllà de la consideració com a factor estètic.

Postgrau en Design
Management
La UPC School i BCD han organitzat la sisena
edició del Postgrau en Design Management, un
recurs formatiu que pretén potenciar la figura del
design manager en el sí de les empreses i consolidar Barcelona com a un dels principals centres
formatius en disseny en l’àmbit internacional. En
aquesta edició han participat un total de 21 alumnes.
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Fomentem
l’emprenedoria

MID Mercat d’Idees Disseny
El MID, en la seva sisena edició, ha continuat impulsant l’emprenedoria a través d’una convocatòria dirigida a projectes invertibles, amb el MID_Start Ups, i ha engegat MID_Emprenedors, un programa pilot
de suport a la cultura emprenedora adreçat a joves creatius.

MID_Start Ups

MID_Emprenedors

La convocatòria s’ha centrat en seleccionar
aquells projectes que compten amb perfils creatius en qualitat de socis o cofundadors de l’startup, posant en valor el rol d’aquests perfils amb
capacitat de decisió dins les start-ups per tal de
diferenciar-se i atendre millor les necessitats dels
usuaris.

Aquest projecte pilot de suport a la cultura emprenedora adreçat a joves creatius, inclou formació
específica als 38 participants seleccionats sobre
eines i recursos d’emprenedoria impartida per
professionals experts en l’àmbit del disseny i la
innovació, així com assessorament individualitzat i
mentoring, tot plegat amb la col·laboració de MOB
- Makers Of Barcelona.

Han estat un total de 41 els projectes rebuts en
l’edició 2016, dels quals un jurat multi disciplinar
ha valorat el seu grau en disseny i innovació, el seu
potencial de mercat i la seva viabilitat per escollir
els vuit finalistes que han participat en el Fòrum
MID de les Indústries Creatives. La trobada es va
celebrar el 22 de novembre amb la participació de
més de 200 inversors, empreses, entitats de finançament i d’altres agents de l’ecosistema emprenedor interessats en propostes innovadores.

El projecte forma part del Programa d’Itineraris
per a l’Emprenedoria Juvenil (PIEJ) de la Fundació
INCYDE, una iniciativa que té per objecte donar
suport a la ocupació dels joves, amb el patrocini
del Fons Social Europeu (FSE).
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Punts en el
BCN Design Tour
Puntos en el
BCN Design Tour

Participants a la
Barcelona Design Week
Participantes en la
Barcelona Design Week

Seguidors
a les xarxes socials
Seguidores
en las redes sociales

Visites al web
Visitas a la web

Membres del
Club d’Empreses BCD
Miembros del
Club de Empresas BCD
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Engineering
4-id Creative Network
8degrees.co
A.P.O.
A Piece of Pie
Àbag Arquitectura i Gestió
Abeldb
Aclam
Adoora System Technology
Aktiva Premiun Design
Alex March Studio
Alòs Idees
Alutec del Vallès
Andreu Carulla Studio
Ànima Barcelona
Anna Cullet
Antoni Riera
Apparatu
Arriola & Fiol Arquitectes
Artimaña
Atipus
Aymerich Comunicació
Bàrbara Flaquer
Batllegroup

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Batua Interiores Creativos
Be&Bo Furniture Design
Bildi Graﬁks
Blanca Beltz
Bloomint Design
Brand Your Shoes
Bulthaup Sant Cugat
Cabero Group 1916 Finocam
Capdell
Carpyen
Carrera Design
Cl3ver
Clase bcn
Closca Design
Coleman CBX Branding
Comuniza
Contenur
Cosy Barcelona
Crea Product Design
Creactivitat
Crevin
Cricursa
DAE Chimeneas
DapoPlay World
Dear Design
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Demano
Diba Product Solutions
DLUX Composites
DOBCN
Elisava Escola Superior de
Disseny i Enginyeria de
Barcelona
Emiliana Design Studio
Equipaje BCN
Escofet 1886
Esiete
Espuny Casa&design
Estal
Estiluz
Estrella Damm
Estudi Ribaudí
Exipple
Felices·Communicology &
PR
Figueras International
Seating
Finsa
G6 Poliuretanos Técnicos
GCA Architects
Gemma Bernal, disseny
Get Barcelona Design
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Grotesk Design Studio
Grotesque
Hidraulik
HP
Ideographia
illycaffè
In Fact Design
Inèdit
Innou
Intarchitects
Integral Design &
Development
Inusual
Joan Bramona/Disseny
gràﬁc
Joaquín Bagan
Josep Mª Monguet
La Caixa
La Casa de Carlota
La Chula
Lagranja Design
Laproduqtora
LCI Barcelona, Escola
Superior Oﬁcial de Disseny
Lékué
Lievore Altherr Molina
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Agency
M2Studio
Magma Design
Marc Guitart Strategic
Brand Management
Marc Martí
Mario Ruiz
Marset
Mayúscula Brands
Mediclinics
Miele
Minimo Vfx
Miquelrius
Mobles 114
Morera Design Consultants
Morillas
Mucho
Muji
Nacar Design
Nan Creatiu
Nanimarquina
Neodi Product Design
Nomon Design
Notegraphy
Novatilu
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Nunue Sitges
Nutcreatives
Octàgon Design
Ovicuo Design BCN
Perspectiva
Protorapid
PuntiApar
Punto Luz
Quadpack
Raima
Ramon Bigas Disseny
Red Vinilo
Rmdisseny
Roca
Rovasi
RS Barcelona
Santa & Cole
Schwartz Recycled &
Ecological
SEAT
Servei Estació
Shad
Siarq Studio Itinerante
Arquitectura
Simon Holding
Stimulo Design

Ÿ Studiocreax Design
Ÿ Suigeneris
Ÿ Susanna Cots Interior
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Design
Tactica
Tandem Company
Tcherassi Vilató
Teixidors
Toormix
Tothora
Tres Tintas Barcelona
Unión Suiza
Unity Watches
Urbanita Barcelona
Vicenç Marco Brand
Design
Villuendas + Gómez
Disseny
We Question Our Project
Whads | Accent
Workplane Design
YLAB Arquitectos
Barcelona
Zabalabosch
Zebra Design & Retail
Zobele España

