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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 què 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.
 
Escrivim junts quin serà el #nextworkplace? 

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

Treballa en el món de la llum des de fa mes de 25 anys. Té al 
seu càrrec la responsabilitat sobre la formació de la filial 
espanyola de ERCO i és 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. 

Ricardo 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.




