✓ El nou edifici de 1.500 m2 està situat al costat de l’estació de FGC de Peu del
Funicular i estarà plenament operatiu al febrer de 2022.
✓ La fase de construcció de l’edifici integra la participació d’estudiants i
professors amb projectes que van des del disseny de mobiliari fins al disseny
gràfic aplicat a l’espai.
✓ Les noves instal·lacions s’han concebut com a una plataforma on
desenvolupar activitats per a la creació i l’experimentació més que un espai
escolar o taller a l’ús.
✓ El nou edifici integrarà espais verds i dinàmiques naturals tant al seu interior
com al seu exterior, amb l’ecologia circular com a propulsora de nous
processos artístics i de disseny.

Barcelona, 1 de juliol de 2021 - EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, adscrit a la
UAB, amplia les seves instal·lacions amb l’obertura d’EINA Bosc, un nou edifici que obrirà les seves
portes al febrer de 2022. Aquest nou equipament, de 1.500 m2 i proper a l’actual ubicació d’EINA als
jardins de Can Sentmenat, permet ampliar el programa pedagògic del centre des d’una òptica
d’innovació permanent i dinàmiques creatives.
EINA Bosc serà un taller obert i un espai de creació, amb tot el suport espacial, humà i logístic
necessari per desenvolupar l’oferta de l’escola en tots els nivells formatius. Es tracta d’un edifici
adaptable i dúctil, una plataforma on desenvolupar activitats més que un espai escolar o taller a l’ús.
Des de la Fundació EINA es vol posar èmfasi en el compromís amb l’aprenentatge, la pràctica i la
recerca del disseny i l’art que van definir els orígens del centre. “EINA Bosc contribuirà de manera
decisiva en el posicionament d’EINA com a agent singular en el diàleg del disseny amb l’art, així com
en els àmbits de la tecnologia, l’artesania i les humanitats, identificades com a crucials en les
dinàmiques contemporànies”, explica Miquel Molins, president de la Fundació EINA.

L’actual fase de construcció de l’edifici està oberta a l’experimentació, ja que hi participen estudiants
i professors amb projectes que van des del disseny de mobiliari fins al disseny gràfic aplicat a l’espai.
Els dies 6, 7 i 8 de juliol els alumnes del Grau de Disseny presentaran els seus projectes finals en
aquest nou espai.
EINA Bosc albergarà tallers versàtils i oberts a l’experimentació no disciplinar, arts gràfiques digitals i
tradicionals, platós per a pràctiques audiovisuals i espais per portar a terme programes expositius i
performatius, tots ells integrats en el programa docent. A més, el nou edifici desenvoluparà espais
verds de continuïtat amb el Parc Natural de Collserola, en el que s’inscriu físicament, així com
dinàmiques naturals tant en el seu interior com en el seu exterior. Sostenibilitat, diversitat,
transformació digital i ecologia circular apareixen com a propulsores de nous processos artístics i de
disseny. “La proximitat amb la natura és fonamental en un moment en el que la recerca creativa i les
necessitats de sostenibilitat convergeixen plenament. L’atenció al benestar es fa patent en entorns
capaços d’integrar dinàmiques indoor-outdoor, intra i extramurs”, senyala Pau de Solà-Morales,
director d’EINA.
La pròpia construcció de l’edifici anirà acompanyada d’una sèrie d’intervencions artístiques i
actuacions organitzades des d’EINA IDEA, el think tank amb el que la Fundación EINA vol portar la
formació en art i disseny més enllà dels seus llenguatges habituals. En el programa Emboscades,
diversos agents convidats de la comunitat artística i creativa de Barcelona portaran a terme
intervencions en col·laboració amb estudiants d’EINA. Entre ells es troben els artistes Sergi Aguilar,
Julia Spínola, Marc Vives i Pep Vidal, així com els col·lectius Sociedad 0 i MAIO. “La vocació d’aquest
programa serà la d’activar els espais, la seva estructura i la seva memòria, així com anar generant
idees claus per a fases posteriors de la construcció i també de la implementació”, apunta Manuel
Cirauqui, director d’EINA IDEA.
Amb aquest nou edifici, EINA aposta per la transversalitat dels processos creatius, posicionant-se com
a agent dinamitzador del barri de Sarrià i far cultural de Barcelona. Així, EINA Bosc visibilitza el nou
enfocament pedagògic d’una escola, amb més de 50 anys d’història, que, aposta per un diàleg
innovador del disseny amb l’art, amb la sostenibilitat, l’experimentació i la transformació digital com
a eixos estratègics.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------→ Imatges EINA Bosc
→ https://www.eina.cat/ca/eina-bosc
→ Per a més informació (entrevistes, visites a les instal·lacions):
Departament de Comunicació
Silvia Brenes · comunicacio@eina.cat · 670 367 767
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobre EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona
EINA ofereix una formació integral en disseny en totes les etapes del desenvolupament professional:
Grau de Disseny, Màsters i Postgraus en diferents àrees (disseny gràfic, disseny d’espais, curadoria,
fotografia, il·lustració, emprenedoria...), cursos d’especialització i Doctorat, que està estretament
vinculat al Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny.
En el centre de tota aquesta activitat es troba el desenvolupament d’una de les competències que
avui en dia, entrat el segle XXI, resulta imprescindible: la capacitat d’identificar i resoldre problemes
creativament, en qualsevol context, a través de la pràctica del disseny.
La metodologia d’EINA fomenta el pensament analític, l’aprenentatge actiu, la creativitat i la iniciativa
permanent, capacitats crítiques de futur en un context canviant i competitiu en el que l’èxit
professional radicarà en la convergència entre l’humanisme, l’emprenedoria i la tecnologia.
EINA està a l’avantguarda de la cultura i la creativitat i porta més de 50 anys impartint una formació
oberta i plural en un ambient participatiu i dinàmic.
www.eina.cat
@einabcn

