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ECONOMIA CIRCULAR
NOUS MODELS DE PRODUCCIÓ I
CONSUM MÉS SOSTENIBLES

pROGRAMA 2018

www.ideeseconomiacircular.com

Organitza:

Patrocina:

Amb el suport de:

Col·labora:

Programa de generació i
desenvolupament d’idees en economia
circular
Actualment s’està produint un canvi de paradigma en el model econòmic imperant. El
tradicional concepte lineal d’extreure, produir, consumir i tirar, insostenible davant
el creixement constant de la població i de la
demanda, està donant pas a models més innovadors basats en la circularitat dels recursos
i en productes dissenyats per durar i tornar
a entrar en la cadena de valor, incorporant
l’eliminació de tòxics i l’ús d’energies renovables: una economia regenerativa per disseny.
Tanmateix, la capacitat de l’economia d’adaptar-se i convertir-se en un model eficaç i
alhora competitiu requereix d’una transformació profunda de tota l’activitat social i
econòmica, acompanyada de canvis tecnològics,
legislatius i culturals. L’ecodisseny, la reutilització dels subproductes, l’ecoinnovació en materials i processos productius o els
nous models de negoci dissenyats per cobrir
les necessitats del consumidor actual, generen oportunitats per a projectes innovadors
orientats a modificar els models de producció
i consum i facilitar aquesta transformació.
Amb un mercat global estimat en 30 milions
d’euros anuals que s’espera triplicar abans
de 2030, l’economia circular representa una
gran oportunitat per impulsar la competitivitat i la creació d’ocupació a les economies
europees i mundials.
Davant d’aquest repte, el Parc de Recerca UAB
i la Departament de Territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya posen en
marxa aquest programa destinat a empreses,
investigadors i doctorands que vulguin emprendre en aquest sector, generant projectes
innovadors en economia circular.
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Calendari
De l'1 de juny al
5 de juliol 2018

inscripció oberta
Fins el 28 de
maig 2018

HORARI
De 10:00h a 13:00h
Sessions de matí

idiomes
Català, castellà i
anglès

Localització
Ed.Eureka del Parc
de Recerca UAB

Grups de treball
Equips de treball
multidisciplinaris

preu
Curs gratuït
Places limitades

Participants
Investigadors,doctorands,
entitats i empreses del
sector

PROGRAMA
TALLER
INICIAL
18/05/2018

1
01/06/2018

Taller inicial d'Empatització amb la temàtica

A través de dinàmiques de Design Thinking, aquest taller vol
escoltar l’opinió dels consumidors i usuaris per tal de comprendre
millor l’entorn actual. Les conclusions serviran per definir
projectes ja que d’aquesta manera serà més senzill establir
connexions, identificar oportunitats, dificultat i fortaleses que
actualment no s’estan tenint en compte.

Fase 1:
Generació d’Idees
Taller d’ideació: treball de co-creació per idear nous projectes i solucions disruptives

La finalitat d’aquest taller és la creació d’equips
multidisciplinaris, amb experts i participants del curs, amb
l’objectiu de desenvolupar idees i projectes en economia circular
mitjançant dinàmiques de treball co-creatiu. La llista d'experts que
participen està publicada al web.
A càrrec d’Irene Lapuente de La Mandarina de Newton
04/06/2018

De la idea al model de negoci

Un cop definides les propostes, es farà una aproximació al model de
negoci de cada projecte. L’objectiu és que els participants pensin
més enllà de la proposta tècnica i defineixin quin model de negoci
s’hauria de desenvolupar.
A càrrec de Victor Moyano i Jordi Vinaixa

2
06/06/2018

Fase 2:
Sessions formatives
Marc legal i incentius de l’economia circular

Explicarem el paquet d’economia circular de la Comissió Europea
i altres estratègies i propostes normatives des d’Europa.
Iniciatives internacionals. Estratègia d’impuls a l’economia verda
i a l’economia circular de la Generalitat i projectes europeus per
a l’aplicació pràctica de l’economia circular.
A càrrec de Mireia Cañellas
Empatització social i experiència de l’usuari

A càrrec de Beatriz Medina de We&B

08/06/2018

PROTECCIÓ DEL CONEIXEMENT

-Conceptes bàsics
-Tipus de proteccions
-Internacionalització de la patent
-Contractes de llicència
-Models de valorització de la tecnologia
A càrrec de Xavier Vallvé, cap de l’Oficina de Valorització i
Patents de la UAB.
Valorització d’un projecte en economia circular

A càrrec de Veronika Kuchinow de Simbiosi
11/06/2018

Sessió de mentoring individualitzada per projecte

Seguiment individualitzat del projecte per experts
15/06/2018

Com finançar el teu projecte

-Conceptes comptables i financers
-Construcció d’un Pla d’Inversions i Finançament
-Previsionals de resultats i tresoreria
-Càlcul del Punt d’Equilibri
-Principals factors de fracàs a nivell financer en un Pla de
negoci.
A càrrec de Lluís Rodriguez, professor associat de creació d'empreses
de la UAB
finançament públic

A càrrec de Juan Fran Sangüesa, cap de finançament del Parc de Recerca
18/06/2018

tècniques de presentació

Aconseguir que els investigadors siguin hàbils a l’hora d’explicar
en públic les seves idees i projectes, sent clars i concisos i
a la vegada capaços de transmetre els aspectes més rellevants i
convincents. Estructuració de la informació i síntesis. Capacitat de
captar l’atenció.
A càrrec de Bibiana Villa

20/06/2018

Sessió de mentoring individualitzada per projecte

Seguiment individualitzat del projecte per experts
29/06/2018

presentació dels projectes i selecció de finalistes

S'escolliran els 5 projectes que passen al concurs final

3
05/07/2018

Fase 3:
Concurs final
presentació finaL i acte de cloenda

Presentació dels projectes i selecció de les idees guanyadores.
Festa de cloenda.

Formadors
Mireia cañellas

Responsable de desenvolupament sostenible de la generalitat

Doctora en biologia és experta en gestió i planificació sostenible per a
administracions públiques. Actualment és responsable de desenvolupament
sostenible del Departament de Territori i Sostenibilitat (Generalitat de
Catalunya) dissenyant projectes en l'àmbit de l'economia verda i la recerca
sostenible per donar suport al sector econòmic ambiental.

VERÓNICA KUCHINOW

Fundadora i directora de simbiosis

Especialista en simbiosi industrial, l'any 2004 funda la seva primera empresa,
ZICLA, especialitzada en productes reciclats i en solucions innovadores en
la gestió de residus. El 2014 cofunda SÍMBIOSY, on actualment treballa com a
responsable dels projectes de simbiosi industrial. A més a més, és presidenta
de la Comissió d'Energia i Residus del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms
de Catalunya i presidenta del Congrés Internacional Rural Smart Grids. A part,
és fundadora i membre de la junta directiva de l'Associació Empresarial EcoEmprenedors, promovent la implementació de l'economia circular a Catalunya.

BEATRIZ MEDINA

Socia i consultora de we&b

Beatriz Medina és màster en Ciències Ambientals per la Universitat d'Alcalá
d'Henares i màster en Comunicació Científica i Ambiental per la Universitat
Pompeu Fabra. Actualment és sòcia i consultora de WE&B treballant com a experta
en l'àrea d'innovació socioambiental.
Té més de 10 anys d'experiència treballant en projectes de comunicació científica
i intercanvi de coneixements, processos de participació pública i anàlisis
sociològiques en percepció de risc i tecnologies emergents.

VICTOR MOYANO

cap de projectes a fundació creafutur

Més de 12 anys d'experiència en màrketing i investigació de mercats. Com a cap de
projectes ha participat en estudis relacionats amb mobilitat i economia circular.
És membre de la xarxa internacional Circulab.
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses a la UPF i Màster en Màrqueting
a IDEC-Universitat Pompeu Fabra. Anteriorment va ser analista en investigació de
mercat a Novartis i executiu de Clients a TNS.

irene lapuente

fundadora i directora de la mandarina de newton

És directora i fundadora de La Mandarina de Newton. A més a més, acumula gairebé
deu anys d'experiència en educació, museus, desenvolupament d'estratègies de
comunicació científica i gestió de projectes. Va ocupar càrrecs com el de Cap
de Comunicació de l'Institut Català de Paleontologia (ICP) i del Departament de
Llenguatges i Sistemes (LSI) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Al llarg de la seva carrera ha dissenyat processos de co-creació en cultura,
art, ciència i educació. També ha organitzat i facilitat tallers per promoure el
metadisseny en el sector cultural. El seu interès principal rau en la intersecció
de les formes d’aprenentatge i és especialista en promoure projectes que potenciïn
i creuïn el mètode científic, el pensament de disseny i els processos creatius.

JULIA PALMA

RESPONSABLE DE L’ÀREA D’EMPRENEDORIA DEL PARC DE RECERCA UAB

És llicenciada en ciències econòmiques per la UB i postgrau de gestió de l’empresa
Europea a la Universitat de Bournemouth. És responsable d’emprenedoria al Parc de
Recerca UAB i porta 10 anys ajudant als investigadors del Campus de la UAB a crear
i consolidar empreses de base tecnològica. Actualment coordina diversos programes
formatius com el Programa de Generació d’Idees i l'Engega. Tots tenen l’objectiu
de promoure l’emprenedoria i la transfència entre els investigadors ajundant-los
a trobar solucions de mercat a partir de la tecnologia que desenvolupen al mateix
temps que coneixen l’ecosistema emprenedor del sector i es creen sinèrgies amb la
indústria.

Lluís Rodriguez

consultor i Professor de creació d'empreses uab

És llicenciat en Direcció i Administració d’Empreses i ha cursat un Postgrau
d’especialització en Desenvolupament Econòmic Local i Regional i diversos Cursos
d’especialització en l’àmbit de la Creació d’empreses. Ha desenvolupat la seva
carrera professional en l’àmbit de l’assessorament a la creació d’empreses i el
Desenvolupament Econòmic Local. Ha dirigit en aquest marc projectes, programes
i grups de treball en l’administració local, regional i autonòmica. És a més
professor associat de Creació d’Empreses de la uab i consultor d’Emprenedoria i
Models de Negoci a Internet a la UOC. També és CEO i co-fundador de IDaccion.com.

JUAN F. SANGÜESA

RESPONSABLE DE L’ÀREA DE PROJECTES DEL PARC DE RECERCA UAB

És enginyer i doctor en Bioquímica per l’INSA de Lió i la Universitat de
Montpeller, respectivament. Entre 2009 i 2013 va treballar a la Unitat de
Projectes de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC). Al novembre
de 2013 es va incorporar a l’equip del PRUAB per posar en marxa i coordinar
la nova àrea de Finançament i Gestió de Projectes.

XAVIER VALLVÉ

cAP DE L’OFICINA DE VALORITZACIÓ I PATENTS DE LA UAB

Cap de l’Oficina de Valorització i Patents de la UAB. Anteriorment va treballar com
agent de patents i com a investigador en el sector privat. És llicenciat en química
i bioquímica per la Universitat de Barcelona, té un màster en Economia Aplicada i
ha realitzat formació especialitzada en propietat industrial en diferents centres
internacionals. Regularment imparteix cursos a diverses institucions i universitats
de l’Estat espanyol, a més de ser professor en matèria de patents a la UAB. És Agent
Europeu de Patents després de superar l’European Qualifying Examination al 2012.

jordi vinaixa

professor d'esade en innovació i emprenedoria

Des del 2003 és professor d'emprenedoria i direcció estratègica de projectes
a l, de Direcció de Projectes i de Direcció Estratègica a ESADE Business & Law
School. És llicenciat i Doctor en Ciències Químiques per la Universitat de
Barcelona i màster en Direcció i Administració d'Empreses també per ESADE.

BIBIANA VILLA

Coach executiva i formadora

Empresària, Coach, investigadora i facilitadora de trainings de creixement
personal i corporatiu, experta en felicitat a l'empresa, lideratge i
desenvolupament del talent a les organitzacions.
Diplomada en Turisme, màster en Màrqueting i màster en Protocol i Organització
d'Esdeveniments. Té 15 anys d'experiència en empreses multinacionals en
organització de projectes, formació, gestió, recursos humans, etc.

COM ARRIBAR?
L’Edifici Eureka es troba situat a l’entrada del Campus de la UAB,
al costat de les quatre columnes i a prop de la Facultat de Medicina

edifici eureka-campus uab
Avinguda de Can Domènech (Campus de la UAB)
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) - Barcelona
Tel. +34 93 586 88 91

www.ideeseconomiacircular.com

