
Amb la col·laboració de:

Cicle Tendències
d’ecodisseny



Contextualitzem
Dijous 1 d’octubre, de 10 h a 
12 h

"Contextualitzem" és l'esdeveniment d'obertura del cicle en ecodisseny.
Aquest esdeveniment busca donar a conèixer i fer reflexionar sobre la situació
actual en la qual vivim, la necessitat d'un canvi per ser més sostenibles, i les
forces de canvi, motivacions i barreres per a l'ecodisseny. Un cop ja ens hem
posat en context es donarà a conèixer quines són les tendències del moment i
del futur en l'ecodisseny.

Ecodissenyem? 
Dijous 8 d’octubre, de 10 h a 
12 h

Un dia després de veure diversos casos pràctics, passem a l'acció. És el
moment d'aprendre treballant nosaltres mateixos. "Ecodissenyem?" és un
taller de dues hores on els participants podran comprendre millor en què
consisteix l'ecodisseny i definir futurs plausibles entorn aquest, tenint en
consideració la situació actual i el context de l'entorn.

Casos pràctics
Dimecres 7 d’octubre, de 10 h 
a 12 h

El dimecres 7 d’octubre serà el moment de conèixer casos i iniciatives reals
de persones que treballen cada dia per aconseguir un món més sostenible a
partir de l'ecodisseny. L'esdeveniment "Casos pràctics" busca donar a
conèixer casos reals d'ecodisseny en sectors diferents i del nostre territori.
Això es durà a terme a partir de 5 micro ponències i una taula rodona en la
qual el públic podrà opinar i preguntar.



10.00 h Benvinguda institucional amb
Mercè Rius i Serra (directora 
general de Qualitat Ambiental i 
Canvi Climàtic)

10.05 h Introducció i contextualització de 
l’esdeveniment.

10.15 h Context global Forces de canvi, 
motivacions i barreres per a 
l’ecodisseny amb Clara Navarro

10.45 h Preguntes del públic

11.00 h Tendències d’ecodisseny amb
Raul Garcia Lozano

11.45 h Interacció amb el públic

12.00 h Fi de la jornada

Contextualitzem
Dijous 1 d’octubre, de 10 h a 12 h

Clara Navarro 
Co-fundadora de Ship2B, una acceleradora 
de empreses emergents amb impacte per a 

millorar la qualitat de vida dels col·lectius 
vulnerables. Professora a IL3-UB en 

innovació, design thinking i impacte social. 

Raul Garcia
Co-fundador i director de disseny d'inèdit, un 
estudi d'ecoinnovació i ecodisseny que 
acompanya tant el sector privat com el 
públic en la transició cap a un model
econòmic circular.

Quan? 01/10/20 (10 h-12 h)
Lloc? Virtual amb l’eina Zoom
Idioma? Català

+ Inscriu-te

https://zoom.us/meeting/register/tJMtcOyvrDsvHtY7V9Lvblk5UuTZt9qeXSvf


10.00 h Introducció i contextualització de 
l’esdeveniment.

10.15 h Casos pràctics en ecodisseny 5 
casos, 15 minuts per cas .

11.40 h Taula rodona Com afecten les 
tendències en ecodisseny a 
l’empresa catalana? 

12.15 h Fi de la jornada 

Casos pràctics
Dimecres 7 d’octubre, de 10 h a 12 h

Quan? 07/10/20 (10 h-12 h)
Lloc? Virtual amb l’eina Zoom
Idioma? Català

+ Inscriu-te

Iaios
Gemma Barbany
Cas d’èxit en el 
sector textil i moda.

Escofet
Enric Pericas
Cas d’èxit de 
d’elements urbans i 
urbanisme.

reWINE
Gabriela Benveniste
Cas d’èxit en el sector 
del vi.

OxyGEN
Lluís Rovira 
Cas d’èxit en el 
sector tecnològic.

M114
Gabriel Moragas
Cas d’èxit en 
mobiliari.

ZICLA
Alfredo 
Balmaceda
Cas d’èxit en 
mobilitat.

https://zoom.us/meeting/register/tJMtcOyvrDsvHtY7V9Lvblk5UuTZt9qeXSvf
https://iaios.com/pages/sobre-iaios
https://www.escofet.com/proyectos/paisaje-urbano
http://www.rewine.cat/
https://www.oxygen.protofy.xyz/
https://www.mobles114.com/empresa/
https://www.zicla.com/en/


Ecodissenyem? 
Dijous 8 d’octubre

10.00 h Introducció, contextualització de 
l’esdeveniment.

10.30 h    Inici de les activitats.

11.40 h Repàs als resultats i conclusions 
principals. 

12.00 h Comentaris, preguntes i 
aportacions dels assistents.

12.15 h Fi de la jornada

Quan? 08/10/20 (10 h-12 h)
Lloc? Virtual amb l’eina Zoom
Idioma? Català

+ Inscriu-te

https://zoom.us/meeting/register/tJMtcOyvrDsvHtY7V9Lvblk5UuTZt9qeXSvf

