L’ecodisseny aplicat a la indústria
Concepte, oportunitats i noves tendències

Lloc:
Data:
Horari:

On-line
19 de novembre 2020
de 15.30 a 17.30 hores

L’economia circular s’erigeix com una de les principals estratègies de competitivitat
industrial a Europa per la present dècada. Aquest nou paradigma productiu forma part de
les estratègies de desenvolupament comarcal, contemplada dins el Pla Industrial del
Bages i el Pla d'Accions per al Desenvolupament Econòmic del Bages.
L'ecodisseny, estratègia clau dins el marc de l’economia circular, és el disseny que
considera accions orientades a la millora ambiental del producte o servei en totes les
etapes del seu cicle de vida, des de la seva creació en l'etapa conceptual, fins a la seva
tractament com a residu. Són nombroses i diverses les motivacions i raons que poden
impulsar a utilitzar l'ecodisseny: avantatge competitiu, màrqueting ambiental, diferenciació,
valor afegit, reducció de costos i, especialment la reducció de l'impacte ambiental.
La sessió pretén presentar eines, idees i propostes per al teixit empresarial i les
associacions de polígons d’activitat econòmica de la comarca, per tal d’abordar el
concepte i les oportunitats que l’ecodisseny ens brinda.
Programa:
15.30 h

Benvinguda
 Núria Masgrau Fontanet, regidora delegada d’Indústria, Comerç i Activitats de
l’Ajuntament de Manresa

15.35 h

L’ecodisseny a la indústria. Estratègia clau en el model d’economia
circular.
L’Ecodisseny des del punt de vista del consumidor
 Ton Aymemí, comunicació, investigació i gestió per la sostenibilitat

Com aplicar l’ecodisseny a la indústria
 Roger Segarra, consultor sènior a EcoIntelligentGrowht

La bioeconomia circular aplicada a la recuperació de matèries primeres
 Xavier Gamisans, responsable del departament Smart Suatainable Resources
de la UPC

16.15 h Casos pràctics a l’empresa
Decapulp: disseny i fabricació de solucions específiques pel packaging de
cel·lulosa
 Jordi Franquesa, gerent / Ramon M. Gendrau, product manager

Technitiger: ecodisseny i economia circular en roba tècnica de protecció
 Anna Rovira, responsable de projectes de sostenibilitat

Anviplas: recuperació i transformació de matèries plàstiques
 Aleix Vintró, General Manager

17.00 h

Oportunitats de finançament i polítiques públiques
Acció, Agencia per la Competitivitat de l’Empresa, Generalitat de Catalunya:
L’Estratègia Catalana d’Ecodisseny; les oportunitats a Europa (Green Deal i
Pla de Recuperació) i ajuts per a projectes d'implementació de l’economia
circular a les empreses.,
 Maite Ardèvol, coordinadora d'economia circular d'ACCIÓ

17.20 h Cloenda
 Marta Viladés i Ribera, consellera de Desenvolupament Comarcal del Consell
Comarcal del Bages

Organitzat per:

Amb la participació de:

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

