
Organitzen:

Àmbits d’aplicació:

Inscriu-te

Crear productes més sostenibles

per una economia circular
La nostra societat basada en el consum està arribant a límits insostenibles pel planeta.

Malgrat que cada vegada s’endureixen més les legislacions per vedat als productes i serveis

que generen petjada de carboni, és el propi consumidor qui està prenent la davantera als

governs, demandant productes més sostenibles i respectuosos. Les empreses han

d’implementar criteris de sostenibilitat des de les fases inicials de conceptualització i

desenvolupament dels seus nous productes i serveis.

Conèixer com abordar els processos de creació,

desenvolupament i industrialització de

productes que siguin més sostenibles per a la

societat i el planeta. Parlarem de:

• Materials sostenibles

• Ecodisseny

• Economia circular

• Anàlisi cicle de vida

• Bateries

• Tendències

Objetius del webinar: A qui es dirigeix:

Responsables d’innovació, disseny i

desenvolupament d’empreses i start-ups amb

producte propi, interessats en millorar la

sostenibilitat dels productes que comercialitzen les

seves empreses.

Webinar tecnològic

ECODISSENYAR 

PRODUCTES SOSTENIBLES

Dimecres 12 de Maig de 2021

de 10:00h a 12:30h

ON LINE / Idioma: castellà
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AGENDA

Colaboradores

10:00h a 10:15h

Benvinguda i Introducció a la Jornada

Valérie Bergeron

Materials library manager a Materfad

Subdirectora a FAD

José Antonio Gago

Market Manager serveis Innovació de Producte

i Design Thinking a Eurecat

BLOC INSPIRACIONAL

10:15h a 10:45h

Materials tabú, en el context d’una sòcio-

economia Intel·ligent i alliberada

Robert D. Thompson

Director científic a Materfad

BLOC MATERIALES

10:45h a 11:00h

Economia circular aplicada als plàstics

Mª Eugenia Rodríguez

Directora unitat Composites a Eurecat

11:00h a 11:15h

Productes tèxtils sostenibles, tendències 

de futur

Francesc Mañosa

Investigador a Eurecat

BLOC ECODISSENY

11:15h a 11:30h

Veritats i mentides sobre la sostenibilitat 

del disseny circular: l’Anàlisi del cicle de 

vida aplicat a productes

José Jorge Espí

Cap de Línia en Impacte Sostenible a la Unitat de 

Residus, Energia i Impacte Ambiental a Eurecat

11:30h a 11:45h

Disseny de producte per la circularitat
Irene Ràfols

Directora d’Innovación i Desenvolupament de 

Producte a Eurecat

11:45h a 12:00h

Implementació sostenible de bateries

Dr. Jordi Jacas

Senior Researcher a IREC

BLOC CASOS I AJUDES

12:00h a 12:15h

De Residu a valor

Sylvia Calvo

fundadora de Sylvia Calvo BCN a Circular Fashion

12:15h a 12:30h

Empresa i ecodisseny al servei de 

lesciutats

Alfredo Balmaceda

Co-Managing Director a Zicla

El cas de la família de productes Zebra

Curro Claret

Dissenyador industrial, Freelance

12:30h a 12:45h 

Premi Catalunya de Ecodisseny i ajudes

Agència de Residus de Catalunya

Alfred Vara

Cap del Departament de Prevenció i Eficiència dels 

Recursos a l'Agència de Residus de Catalunya, 

Generalitat de Catalunya

12:45h

Preguntes i tancament de la Jornada


