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 “Posar les persones en cubicles és un deliri 
monolític” 
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Què és? 

 Els nous espais de treball són tendències recents en l'organització dels 
entorns laborals que tenen l'objectiu de superar algunes de les 

mancances dels models tradicionals. L'estreta vinculació de l'organització 
d'aquests espais amb les noves tecnologies de la informació i amb les 

noves formes de treball flexible fa que algunes persones expertes parlin 
de l'Oficina 3.0 o del nework. Les crítiques més freqüents als espais 
tradicionals són: 

 Mar de cubicles: criticat pels seus efectes uniformadors i alienants, 

el cubicle actua com un mur simbòlic que promou l'individualisme per 
sobre de la col·laboració. 

 Planta oberta: espais diàfans sense murs ni separacions. Les 

crítiques més freqüents a aquesta organització de l'espai són que 

causa moltes distraccions, tant visuals com sonores, i que no ofereix 
prou confidencialitat motiu pel qual moltes persones tenen una vaga 
sensació d'estar sent observades en tot moment. 

 Les principals característiques comunes a les recents tendències sobre 

els espais de treball són: 

 Pluralitat: hi ha una pluralitat d'espais i de configuracions, produint-

se una combinatòria o mix de tipus de mobiliari i de disposicions 
espacials. Sovint l'ús dels espais és multifuncional i pot reordenar-se 

en funció del projecte. Són espais híbrids, és a dir, combinen els 
espais oberts amb els independents amb més privacitat. 

 Sense seient assignat: hi ha diferents maneres d'implantar aquest 

concepte segon les necessitats de l'organització. 

 Free seating: les persones empleades escullen el lloc i l'espai 

on volen asseure's en funció de les necessitats d'aquell dia o 

moment concret. És un arranjament on normalment hi ha més 
seients que treballadors/es i que es fa viable gràcies a 
tecnologies com els ordinadors ultraportàtils, la telefonia sense 

fils i l'eliminació del paper (digitalització). 

 Hot seating: diverses persones comparteixen un mateix espai 

de treball i els seus recursos tecnològics. És un arranjament on 
hi ha menys seients que persones. És útil en el cas 

d'organitzacions amb molta flexibilitat horària i/o col·laboradors 
externs que només passen puntualment per les oficines. 

Suposa un important estalvi econòmic en ciutats amb un alt 
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cost immobiliari. Es veu afavorit per un sistema d'hoteling 
(prereserva de l'espai abans d'anar a l'oficina).  

 Personalitzables: en aquest punt hi ha una aparent contradicció, 

com personalitzar un espai que no tenim assignat i no és propi? La 

solució és passar a entendre la personalització en un sentit més ampli 
que les tradicionals fotografies familiars a la taula. Personalització és 
també per exemple poder modular els llums LEDs a la intensitat o 

temperatura de la llum que respongui al nostre gust personal. També 
ho és entendre els equips i projectes com a "persones" de manera que 

la personalització dels espais reflecteixi les fites aconseguides o 
l'esperit del grup (per exemple, tenir cura de manera col·lectiva d'una 
planta que representi el projecte). 

 Segons diversos estudis, com el de Steelcase, hi ha una gran correlació 

entre satisfacció amb l'espai de treball i compromís laboral. Una visió 
contrària l'ofereixen algunes persones expertes que adverteixen dels 
riscos inherents als espais que poden tendir a una sobrecàrrega 

col·laborativa (excés de reunions i de distraccions). 

 Als anys cinquanta el moviment arquitectònic Bürolandschaft (“paisatge 

d'oficina”) anticipà algunes d'aquestes tendències en proposar un 
arranjament orgànic i no jeràrquic dels espais i la disminució de la seva 

densitat d'ocupació.  

Eines 

 Gestió del soroll: 

 Quiet zones: espais lliures de soroll que promouen la concentració 

per a tasques crítiques. Molt necessaris en dissenys que responen al 
model de planta oberta. 

 Phone booths: espais on poder fer trucades o videoconferències de 
manera confidencial i sense que la conversa destorbi altres 

companys/es. 

 Avanços tecnològics: auriculars cancel·ladors del soroll ambient, 

mampares i materials fonoabsorbents.  

 Confort tèrmic: pautes d'ús raonable en l'ús de l'aire condicionat i 

calefacció. Algunes innovacions interessants van en la línia de 
l'adaptabilitat immediata. Per exemple, Crowd Comfort ha dissenyat un 

sistema de votació per codis QR mitjançant el qual les persones poden 
votar en una escala de l'1 al 5 si la temperatura ambient és massa freda 

o massa calorosa.  
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 Digitalització: una de les barreres físiques més persistents a les oficines 

han estat les prestatgeries i calaixos de paperassa. La digitalització i la 
tecnologia cloud ens permet alliberar molts espais i dotar-los d'una 

flexibilitat que abans era impensable.  

 Eco-disseny: ús de materials orgànics, com la fusta, i de tonalitats 

associades a la natura, per exemple els ocres. Aprofitar al màxim la llum 
natural.  

 Softseating: tendència en decoració consistent en decorar les oficines 
de manera que recordin a una llar (sofàs, pufs, tamborets, colors càlids). 

 Anti-sedentarisme: la pluralitat de seients i el caràcter nòmada dels 

treballadors i de les treballadores evita alguns dels perills del 
sedentarisme. També la possibilitat de treballar una estona dempeus si 
ho desitgem (amb taules altes), una tendència que va prenent força i és 

molt saludable.  

 BYOD (Bring Your Own Device): tendència a facilitar que les persones 

treballadores facin servir els seus propis dispositius com ara ordinadors o 
tablets. Si planteja qüestions de seguretat, una solució intermèdia entre 

els ordinadors en espais assignats i el BYOD és oferir taquilles on els 
treballadors i les treballadores, en començar la jornada, poden agafar els 

dispositius facilitats per l'organització i asseure's a l'espai que escullin. 

 Touchdowns: oficines d’ús rotatiu a diverses ciutats d'un país o del món 

on una persona col·laboradora d’una organització pot passar a treballar 
durant un període curt, normalment en trànsit cap a algun altre lloc o per 

tancar un acord urgent. Un concepte similar és entendre l’oficina com 
una estació de servei: es visita quan cal i per poc temps. 

 Espais d’interacció informal: lounges, sales de jocs, terrasses... han 

adquirit preeminència darrerament en imitació dels espais dels gegants 

tecnològics californians. Els llocs d’interacció informal fomenten la 
companyonia entre les persones treballadores i la interacció entre 
persones de diferents àrees. 

La dada 

Segons un estudi d'Ofita, fabricant de mobiliari per a llocs de treball, en les 

oficines actuals el nombre de zones comunes i multifuncionals registren una 
demanda creixent. El ràtio "1 persona treballadora = 1 lloc de treball assignat" 
està quedant obsolet, i la tendència es cercar ràtios més eficients i planificar els 

espais en funció de la presència real de les persones empleades. Aquest 
enfocament podria suposar fins a un 40% d'estalvi en costos immobiliaris 

segons les seves estimacions. 
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Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP A UN NOU ESPAI 

 

 Un dels conceptes fonamentals dels nous espais és el seu caràcter híbrid. 

Sovint no cal redissenyar tota l'oficina per alinear-se amb aquestes 
tendències (és la solució òptima, però és costosa). Podem partir d'un 
diagnòstic de l'estat del nostre espai. 

Implantació 

 

 Els espais no són neutrals, responen i fomenten una certa idea de la nostra 
organització. Un canvi en els espais ha d'anar acompanyat també d'un canvi 

cultural. Per tant no es pot fer amb garantia d'èxit sense un suport decidit 

en tots els àmbits. 

 Sovint seran necessaris canvis tecnològics i en els processos per fer-ho 
possible (digitalització, replantejament dels departaments, estratègia de 
treball col·laboratiu).  

Diagnòstic 

 

 A quin model respon l'espai actual, despatxos, planta oberta, mar de 

cubicles? Això ens dirà les mancances i cap a quina banda compensar per 
arribar a un model híbrid (si tenim molts despatxos, potenciar les zones 
cooperatives i comunes; si no tenim espais privats, potenciar les quiet zones 
o les zones per fer trucades i videoconferències). 

 Diagnòstic lumínic, sonor i tèrmic: fonamental oferir un cert grau 
d'adaptabilitat i mecanismes per tenir present el feedback de la plantilla. 

 Materials i cromatisme: tendir als materials i a les gammes de colors 

orgànics. Alerta amb els colors corporatius cridaners perquè produeixen 
fatiga visual. 

 Mobiliari: introduir varietat, opcions de softseating, taules i cadires 
regulables. 
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L'experiència 

 

 Gallina Blanca, multinacional del sector alimentari d'origen català amb 
prop de 2.000 treballadors/es en el seu grup GB Foods, va estrenar el 

2015 una nova seu corporativa a l'Hospitalet de Llobregat. 

 Cap de les 300 persones que hi treballen té un lloc preassignat. En 

arribar a l'edifici de 5.000 m2 repartits en cinc plantes deixen les seves 
pertinences en una taquilla, agafen l'ordinador portàtil i un auricular 

sense cables que serveix de telèfon IP i trien el lloc on asseure's. L'edifici 
ofereix diferents espais amb configuracions diverses de cadires 
(tamborets alts, sales de reunions, sofàs) fins a arribar a un total de 600 

seients disponibles. 

 Aquest concepte de free seating està pensat per estimular la creativitat i 

la col·laboració entre diferents àrees i departaments. L'eliminació del 
paper mitjançant la promoció de la digitalització és un factor clau per 

permetre aquesta mobilitat. 

 En línia amb els seus programes d'alimentació sana i salut, l'edifici 

disposa de gimnàs, zona de jocs actius (com futbolí o Wii) i oferta de 
fruita fresca. 

 Els conceptes claus de la filosofia del nou espais són, segons l'estudi 
d'arquitectura Batlle i Roig: Open Space, Free seating, Paperless i Agora. 

 Poden consultar-se fotografies de l'espai a: 

 https://www.arquitectes.cat/iframes/mostra_new/visor.php/obra/2374 

 

 Instagram és una xarxa social de compartició de fotografies amb més de 
600 milions d'usuaris i d’usuàries arreu del món. El 2012 fou adquirida 

per Facebook per mil milions de dòlars quan només comptava amb 13 
persones empleades.  

 El 2016 redissenyà la seva seu a Silicon Valley de la mà de l'estudi  
californià de disseny Gensler amb la intenció de traslladar la seva cultura 

organitzativa i imatge de marca també als espais de treball (branding 
design). 

https://www.arquitectes.cat/iframes/mostra_new/visor.php/obra/2374
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 Les 400 persones que hi treballen actualment ho fan en un entorn en el 

qual les parets estan decorades per les 500 fotografies més valorades de 
l'aplicació. Les àrees de creació, caracteritzades per les gradacions de 

colors subtils (que contrasten amb els colors vius de les fotografies), 
cerquen estimular la inspiració i l'ambient de compartició entre els 

equips. 

 Les àrees amb sofàs tenen un aire de saleta d'estar i disposen de zones 

on prendre cafès Blue Bottle. L'edifici disposa d'una biblioteca per a les 
persones treballadores en la qual cercar la inspiració i una zona on les 

persones visitants poden fer fotografies creatives amb els mòbils tot 
modificant escultures modulars. 

 Poden consultar-se fotografies de l'espai a: 

https://qz.com/804180/photos-instagram-designed-its-new-office-as-a-

blank-canvas-to-spark-employees-creativity/ 

 

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Grech, Christopher; Walters, David (eds). Future Office: Design, Practice and 

Applied Research. Londres: Taylor & Francis, 2007. 

 

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Workforce. A Better Place to Work 

Llibre publicat per a+t 43 que recull algunes de les darreres tendències en 

disseny i arquitectura de llocs de treball. Adquirible en versió digital i física. 

https://aplust.net/tienda/revistas/Serie%20WORKFORCE/A%20Better%20Place

%20to%20Work/ 

 

“Espais de treball saludables”. Gaceta de la protección laboral, 1r Trimestre 

2017. 

Article que s'aproxima als nous espais des del prisma de l'ergonomia i de la 

prevenció. 

http://www.proteccion-laboral.com/espacios-de-trabajo-saludables-2/ 

https://qz.com/804180/photos-instagram-designed-its-new-office-as-a-blank-canvas-to-spark-employees-creativity/
https://qz.com/804180/photos-instagram-designed-its-new-office-as-a-blank-canvas-to-spark-employees-creativity/
https://aplust.net/tienda/revistas/Serie%20WORKFORCE/A%20Better%20Place%20to%20Work/
https://aplust.net/tienda/revistas/Serie%20WORKFORCE/A%20Better%20Place%20to%20Work/
http://www.proteccion-laboral.com/espacios-de-trabajo-saludables-2/
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Flexiworking 

Interessant blog de l'organització d'equipament d'oficines i espais de treball 
LambdaTres. Repassa les darreres tendències en mobiliari i disseny. 

http://www.lambdatres.com/blog/ 

 

Meet Robot Boss, Your Worst Office Nightmare 

Vídeo humorístic sobre una tecnologia ben real que pot impactar en un futur no 

gaire llunyà els llocs de treball: el robot de tele-presència Double. Seran les 
oficines del futur espais de reunió dels nostres dobles robòtics? 

https://youtu.be/s1sReQvU1iI 

 

Human Spaces. Offices 

Recull d'articles sobre el disseny d'espais més naturals (biofílics), amb elements 

més orgànics. 

http://humanspaces.com/category/spaces/offices/ 

 

Postgrau en Disseny de l’Espai de Treball 

Moltes d'aquestes tendències s'han iniciat en el món acadèmic abans d'anar-se 

implantant a les oficines. Títol expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i 
ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona. 

http://www.elisava.net/ca/estudis/postgrau-disseny-lespai-treball 

 

Goula, Jordi. “L’espai com a agent de negoci”. La Vanguardia, 17/04/2016. 

L'oficina no és només un lloc de treball també ho és de trobada. L'espai es 

percep cada cop més com un instrument clau per retenir talent i captar clients. 
La flexibilitat i la polivalència són aspectes vitals, al costat de la tecnologia, en 

l'entorn físic laboral. 

https://factorhuma.org/actualitat/noticias/12331-el-espacio-como-agente-de-

negocio  

 

http://www.lambdatres.com/blog/
https://youtu.be/s1sReQvU1iI
http://humanspaces.com/category/spaces/offices/
http://www.elisava.net/ca/estudis/postgrau-disseny-lespai-treball
https://factorhuma.org/actualitat/noticias/12331-el-espacio-como-agente-de-negocio
https://factorhuma.org/actualitat/noticias/12331-el-espacio-como-agente-de-negocio

