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Curs de disseny de 

MOBILIARI 
Curs de Doctorat I Tercer Cicle 

Escola Eina i 
Escola d'Arquitectura de Barcelona I 
Universitat Politècnica de Catalunya 

L'arquitecte que vol dissenyar els 
objectes de mobiliari per a les seves obres 
es troba amb problemes infreqüents. De 
fet, l'actitud respecte el projecte és 
bàsicament idéntica a la de la pràctica 
arquitectònica, però el canvi d'escala, de 
materials, de sistemes de fabricació i de 
funcions delimita una especialitat, dins 
del camp del disseny. que podria situar-se 
entre l'arquitectura i el disseny industrial. 
L'objecte d'aquest curs és aprofondir en 
aquest camp, oferint una formació adient 
per al disseny de peces úniques o de sèries 
limitades, petites, i que serveixi com a 
introducció per al disseny d'objectes de 
producció industrial en sèries més 
importants. 
Volem que els alumnes del Curs de 
Mobiliari, a més de desenvolupar la seva 
capacitat creativa, s'acostumin a exercir 
llurs facultats d'anàlisi i reflexió sobre 
l'evolució dels seus productes i els 
objectius que es proposen. 
Per tal de faci litar aquest procés, 
s'organitzaràn cins Tallers independents, 
dirigits cada un d'ells per diferents equips 
de professors els quals desenvoluparan 
diversos projectes. Els responsables 
d'aquests Tallers podràn completar-los 
com creguin oportú amb altres 
professionals, tant dissenyadors, com 
crítics o industrials. 

T A L L E R 

e 8 de gener /5 de febrer 
RAMÓN BEN EDITO, dissenyador 
industrial. 

e 10 de febrer /lO de març 
RAMÓN ISERN, dissenyador 
industrial. 

e 12 de març/19 d'abril 
EDUARD SAMSÓ, arquitecte. 

e 21 d'abril/14 de maig 
PEP BONET I 
ANTONI DE MORAGAS I 
LLU IS SAMARANCH, arquitectes. 

e 19 de maig / 11 de juny 
MIGUEL MILA, dissenyador 
industrial. 
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MATRICULA 

La inscripció es farà a l'Escola EINA, a 
l'Avinguda de Vallvidrera, número 44 
bis, de l'I al 19 de desembre de 1986. 
El preu de la inscripció serà de 80.000,
pessetes per a tots els assistents al curs. 
Per a obtenir l'escolaritat del curs com a 
Curs de Doctorat segons la normativa de 
la Universitat Politècnica de Catalunya. 
caldrà formalitzar la matrícula a l'Escola 
d'Arquitectura de Barcelona a partir de 
l'I de gener de 1987. El preu d'aquesta 
matrícula serà de 5.800,- pessetes. 
La escolaritat obliga a fer els treballs de 
tots els Tallers. 
El lloc de treball dels Tallers serà l'Escola 
EINA, a l'Avinguda de Vallvidrera, 
número 44 bis. 
L'horari de treball dels Tallers serà de 19 
a 21 hores, dimarts i dijous. Els idiomes 
castellà i català. 

1986/1987 
EINA Escola de Disseny i Escola 
d'Arquitectura de Barcelona I Universitat 
Politècnica de Catalunya. 


