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#nextworkplace Diferents punts de vista d’experts en espais de treball, procedents de diversos àmbits 
professionals serviran de preàmbul per a iniciar una taula rodona transdisciplinar, en la qual es debatrà 
què està passant i cap a on podrien anar encaminats els nous espais de treball. 

En el disseny interior de les oficines ja fa algun temps que s'utilitza el terme “workplace” que, com tants 
altres anglicismes, hem incorporat al nostre vocabulari d'una manera totalment natural. 

Però que és realment  el “workplace”? 

Si ho traduïm literalment de l'anglès, “workplace” significaria lloc de treball de manera que aquesta 
accepció no es circumscriuria exclusivament al món de les oficines.  

El concepte d'oficina moderna és bastant recent, amb només de 100 anys i va néixer com un annex a les 
fàbriques, associat a elles com un mer complement. 

Així doncs, “workplace” o lloc de treball, és la ubicació física on algú treballa. Aquest lloc pot variar des 
d'una oficina, a una casa o a un gran edifici d'oficines fins i tot al lloc virtual.. 

Per a les societats industrialitzades, el lloc de treball és un dels espais socials més importants i constitueix 
un concepte central per diverses entitats: el treballador i la seva família, l'organització que empra, els 
clients de la organització, i la societat en el seu conjunt. Els espais de treball estan evolucionant 
constantment per adaptar-se als nous hàbits i noves estructures organitzatives. A més a més, el 
desenvolupament de noves tecnologies de la comunicació ha portat al desenvolupament del lloc de treball 
virtual, un lloc de treball que no es troba en qualsevol dels espais físics. 

Compartir, cooperar, intercanviar ... són conceptes cada cop més centrals per empreses del anomenat 
"treball del coneixement" i que focalitzen molts dels seus esforços en l'atenció al client, el disseny i la 
innovació. És per això, que cal pensar en conceptes nous i en com dur a terme els canvis. 

Una nova filosofia, una nova estructura organitzativa empresarial, comporten la necessitat d’uns nous 
espais de treball. 

Però aquests canvis no s'imposen i implementen, sinó que abans s’han de pensar i definir col·lectivament. 
Però... Com es gestiona un procés de planificació, disseny i implementació? Quina és la millor estratègia 
de disseny? Les decisions de disseny s'han de tenir en exclusiva per l'arquitecte director del projecte? Cal 
que l'arquitecte responsable del projecte coordini un equip interdisciplinari per dissenyar amb ell els nous 
entorns de treball, recolzant-se en els diferents responsables de la companyia d'estudi? Aquestes 
repercuteixen en el treball i la productivitat? 



A aquestes i altres qüestions és a les que es vol donar resposta a la trobada #nextworkplace. Arquitectes, 
dissenyadors, formadors, gestors, consultors en recursos humans i organitzacions, especialistes en 
facility... creuaran el seu coneixement per tal d’enriquir el discurs i donar una visió global.  

 

 Miquel Àngel Julià 

Arquitecte per l’ Escola Tècnica Superior d’ Arquitectura de Barcelona (ETSAB UPC) i màster en Teoria i 
Pràctica del Projecte d’Arquitectura. Actualment és Director de Disseny i responsable de Nuklee. Combina 
la pràctica professional amb l’activitat docent. 

 Josep Ferrando  

Arquitecte per l’ Escola Tècnica Superior d’ Arquitectura de Barcelona (ETSAB UPC). El seu treball ha 
sigut exposat en EEUU, Suïssa, Suècia, Noruega, Portugal i Japó, entre altres països. Combina la pràctica 
professional amb l’acadèmica, destacant escoles com: ETSAB, Chicago (UIC), Eina, Escola da Cidade in 
Sao Paulo, entre d’altres. 

 Roger Vancells  

Dissenyador Industrial format a ESDAP LLotja i Escola Massana, dedica la seva activitat al disseny de 
producte i espais dins de l'estudi Nuklee. Amb els seus dissenys per Lavazza, Sharp, Made Design, Banc 
Sabadell, Estiluz, Gaes o Envatech busca generar connexions entre marques i persones. 

 Cristina Camps Colomer 

Treballa en el món de la llum des de fa mes de 25 anys. Te al seu càrrec la responsabilitat sobre la 
formació de la filial espanyola de ERCO i es responsable del departament de  projectes. Durant aquest 
temps ha col·laborat en cursos de postgrau sobre luminotècnia a la UPC, i ha participat en Màster de 
diverses universitats.  

 Maite Moreno  

Psicòloga i CEO de Monday Happy Monday. Especialitzada en Organització, Màster en Direcció de 
Recursos Humans per EADA i cursos formatius en IESE i ESADE sobre polítiques de salut i seguretat.  
Vint anys d’experiència en direcció de recursos humans en empreses de la construcció, indústria i salut.  

 Ricard Guasch 

Arquitecte PhD. Coordinador de l’àrea de màsters a ELISAVA. Director del postgrau en Disseny de l’Espai 
de Treball i Director del màster en Disseny d’Interiors per Hotels, Bars i Restaurants d’ELISAVA.  

 Felip Neri  

Arquitecte per l’ETSAB. Especialista en Manteniment d'edificis i Facility Management. Director del postgrau 
en FM de l’Escola Sert. Professor al màster de sostenibilitat i gestió de l’edificació del sector turístic de la 
Universitat de Girona i del postgrau de disseny de l’espai de treball de l’Escola Elisava. 

 

Escrivim junts quin serà el #nextworkplace? Us hi esperem! 
 
Es prega confirmació d’assistència al següent link: 

https://congres.manners.es/arquitectura2016/iniciInscripcio.php?tipus=inscripcio&idioma=CA 

 

 

 


