EINA inaugura un nou espai de creació artística a Barcelona
✓ EINA inaugura l’ampliació de les seves instal·lacions a Barcelona amb l’edifici EINA Bosc
ubicat dins del Parc Natural de Collserola.
✓ L’acte ha comptat amb l’assistència del Ministre de Cultura i Esports, la Consellera de
Recerca i Universitats, el Tinent d’Alcaldia de Cultura i Educació, i representants de les
principals institucions i entitats culturals.
✓ La jornada s’ha complementat amb un programa amb diversos esdeveniments culturals.

Barcelona, 1 d’abril de 2022 - EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona ha inaugurat
oficialment EINA Bosc, un nou edifici al peu del Parc Natural de Collserola. Aquestes noves instal·lacions es
presenten amb l’ambició de ser agent transformador i expressió de compromís educatiu, cultural i social.
L’acte d’inauguració ha comptat amb l’assistència del Ministre de Cultura i Esports, l’Excm. Sr. Miquel Iceta;
la Consellera de Recerca i Universitats, l’Hble. Sra. Gemma Geis; el Tinent d’Alcaldia de Cultura i Educació,
l’Il·lm. Sr. Jordi Martí; i representants de les principals institucions i entitats culturals. L’esdeveniment ha
estat presidit per Miquel Molins, president del patronat de la Fundació EINA, acompanyat per Pau de SolàMorales, director d’EINA; Manuel Cirauqui, director d’Eina Idea; i Eva Parés, directora operativa d’EINA.
“Vull felicitar i aplaudir el treball que ha fet EINA amb el disseny i donar les gràcies per fer-nos més còmode
la vida”, ha destacat Miquel Iceta, Ministre de Cultura i Esports. Per la seva banda, Gemma Geis, Consellera
de Recerca i Universitat, ha afirmat: “Reconvertir un edifici que té una història darrera és una gran notícia
per a la ciutat i pels estudiants”.
Ubicat al peu del Parc Natural de la Serra de Collserola, a tocar del lloc on es va fundar l'Escola l'any 1967,
EINA Bosc és un nou equipament de 1.500 m² que incorpora tallers versàtils i oberts a l'experimentació
transversal i indisciplinar. Combinant pràctiques digitals i tradicionals, arts audiovisuals i performatives,
espais expositius i de creació oberta, aquestes noves instal·lacions volen generar connexions creatives i
fluides entre la ciutat de Barcelona i l'ecosistema de Collserola, operant així una profunda transformació en
el programa docent i en la activitat cultural d´EINA.
Tal com destacava Jordi Martí, Tinent d’Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat: “EINA no és
només una escola. És un far cultural que contribueix i controla la ciutat i això la fa una escola única”.
EINA Bosc emfatitza la intenció transformadora del projecte pedagògic de l'escola, centrat en el valor del
disseny i l'art, amb unes instal·lacions que donen resposta a l'increment del nombre d'alumnes i ofereixen
noves possibilitats al conjunt de la comunitat en les dinàmiques educatives i culturals de l´escola. “EINA Bosc
vol actuar com ho fa el miceli, un facilitador de la comunicació entre els organismes que configuren un bosc.
EINA Bosc vol ser un espai de cocreació i comunitat, un lloc des d’on es puguin imaginar i dissenyar futurs”,
comenta Miquel Molins, president del patronat de la Fundació EINA.
Coincidint amb la inauguració de l’edifici i dins del programa Emboscades, conduït des de la plataforma Eina
Idea en diàleg amb l’artista Jordi Colomer, s’ha presentat el projecte de Sociedad 0, on el col·lectiu reflexiona

sobre el viure-treballar en comú i la gestió del menjar a partir del nou edifici i les configuracions possibles
d'una cantina, despensa, cuina, espai d'acció i partició col·lectiva. Entenent aquestes funcions de manera
fluida, entre processos significatius i materials, s'imaginen circulacions i composicions transformables in
situ.
L’esdeveniment inaugural es tancarà amb una festa sota el concepte SPRINGY, que comptarà amb
performances i dj sets de Mariona Moranta, Samba Injai, MANS O, vonvon i Synthetic Flower que prendran
l’espai, l'ecosistema i els seus agents com a protagonistes. La paraula SPRINGY designa en anglès el
comportament resilient, allò capaç de tornar a emergir. Igualment, evoca paisatges rics en fonts, llocs on els
fluxos poden brollar de qualsevol racó. EINA Bosc és sens dubte un lloc resilient, un lloc de fluids i
emergències.
Aquest equipament, desenvolupat coralment per arquitectes, professors, alumnes i patrons de la comunitat
EINA, contempla la renovació completa integral de les instal·lacions preexistents, deixant exposades moltes
de les capes històriques de l'edifici i integrant la memòria social a la reflexió ecològica sobre el nostre futur
comú a través de l'art i el disseny.
EINA Bosc acollirà també les noves plataformes Eina Idea i Eina Obra. Eina Idea és un àrea de pensament
estratègic i disruptiu, d'acceleració d'idees i pràctiques artístiques que vol portar la formació en art i disseny
més enllà dels seus llenguatges i escenaris convencionals. Per la seva banda, Eina Obra és la plataforma que,
a través del projecte Lab Collserola, pren el Parc Natural com a entorn d'exploració de nous mètodes
d'interacció responsable amb l'ecosistema per inspirar així noves aliances entre membres de les comunitats
del disseny, l'art, la ciència i l'ecologia.

