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Des de la dècada dels anys 80s del segle XX, ha augmentat el desenrotllament de projectes, 

productes i estratègies que vinculen el disseny amb el benestar humà, i a partir de l'any 2000 

amb la Declaració dels Objectius del Mil·lenni, es produïx un augment important en el nombre 

d'organitzacions que treballen des del disseny amb població vulnerable per pobresa. És en este 

context emergent que es desenrotlla el projecte d'investigació, el qual, a nivell general es 

delimita per la relació entre el disseny i el benestar humà, i a nivell particular, en l'estudi de 

disseny centrat en la pobresa, on s'establix una proposta per a Colòmbia. 

L'estudi de l'evolució de la relació entre disseny i benestar humà, va permetre identificar, les 

metodologies, les línies d'atenció fonamentals i els principals autors, països i escoles que estan 

a l'avantguarda en el tema; per al disseny centrat en la pobresa, es va implementar l'esquema 

de Weis (2010) , el qual té tres components, a. "Diseño per al desenrotllament de les 

capacidades", b. "Diseño per a l'empresa social" i c. "Diseño per a l'ajuda al desarrollo", sent el 

component de disseny per al desenrotllament de les capacitats el que es va aprofundir en esta 

investigació, reportant troballes rellevants de la interacció entre dissenyadors i població 

vulnerable per pobresa; el perfil dels dissenyadors i la conformació de l'equip de disseny; els 

processos, productes i projectes i el benefici per a la comunitat. En la proposta per a Colòmbia, 

convergixen les troballes per mitjà de les categories del model històric proposat per Bonsiepe 

(2009). 

La investigació és de tipus explorador i descriptiu, amb mètodes quantitatius i qualitatius, en els 

quals s'usen dades primàries i secundaris, sent les dades primàries recol·lectats, a partir de 

l'estudi de cas múltiple en què s'analitzen cinc casos, localitzant tres casos a Espanya: Free 

Design Bank, Disseny per al Desenrotllament i Nanimarquina; i dos casos a Colòmbia: Artesanies 

de Colòmbia i Jorge Muntanya Cuellar. També es recol·lecten dades primàries per mitjà de 

l'aplicació d'una consulta a 28 experts en disseny aplicat al benestar humà, provinents de 13 

països, vinculats com a docents i investigadors d'universitats o com a directors d'organitzacions. 

Com a troballes importants, es troba en primer lloc, que el disseny és factor d'innovació no sols 

per al desenrotllament dels productes, sinó també per al desenrotllament d'estratègies i models 

d'actuació; en segon lloc, s'identifica que les accions participatives donen lloc a millors resultats, 

perquè permeten involucrar la població en les diferents etapes de desenrotllament dels 

projectes; una altra troballa important, es troba al reconéixer com les interaccions entre els 

equips de disseny i la població vulnerable per pobresa estan determinades per les 

característiques del territori, el qual atorga matisos específiques a cada població. 

Es ressalta també, que durant l'elaboració de l'estudi es van elaborar deu publicacions a fi de 

contrastar i divulgar els avanços de la investigació amb la comunitat acadèmica. 

Este treball complix amb els objectius plantejats i aporta reflexions per al desenrotllament de 

pràctiques de disseny amb població vulnerable per pobresa. 
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