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Confirmació assistència:
mireia@forumambiental.org
foment@terrassa.cat

Amb la col·laboració de:

Museu Nacional de la Ciència i
la Tècnica de Catalunya
Rambla d'Ègara, 270. 08221 Terrassa
Tel. 93 736 89 66

Tram de la Rambla d'Ègara tallada per obres.
Via alternativa pel carrer d'Arquímedes.
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LEcoinnovació és la resposta intel·ligent als nous reptes derivats del
canvi climàtic. Una gran oportunitat per canviar el nostre model productiu,
per fer-lo més eficient, més competitiu, més exigent amb els nous
temps i les noves demandes de la societat. Una àmplia gamma
doportunitats que cal explorar amb talent, innovació i compromís. Tal
com afirma el secretari general de les Nacions Unides, Ban Ki-Moon,
cal que tots prosperem amb una marea ascendent duna economia
verda.
Lecotecnologia, és a dir, laplicació de totes aquelles tecnologies que
ajudin a millorar ambientalment els nostres sistemes productius, i
especialment les que han de permetre reduir la intensitat energètica
associada als nostres productes; i la innovació entesa com la capacitat
de produir noves idees, noves formes dorganització, nous dissenys,
nous productes, està propiciant un nou referent: lecoinnovació (o la
innovació ecoeficient) que significa, segons Domingo Jiménez Beltran
(Observatorio de la Sostenibilidad en España), qualsevol innovació
real o potencial que crea valor afegit i ajuda a reduir lús dels recursos
naturals i en conseqüència la degradació ambiental. En definitiva, que
permet la modernització ecològica de la nostra economia.
La Fundació Fòrum Ambiental conjuntament amb lAjuntament de
Terrassa, a través de Foment, de lÀrea dInnovació i Desenvolupament
Estratègic i Econòmic, organitzen aquesta jornada temàtica que té
com a objectius:
· Donar a conèixer les possibilitats de lecoinnovació per millorar la
competitivitat i la responsabilitat social de les empreses.
· Compartir exemples on lecoinnovació és un factor de canvi i generador
de noves oportunitats en tots els processos (disseny, producció,
distribució, comercialització i consum), i de noves ocupacions i perfils
professionals.
· Difondre les pràctiques dincorporació de solucions ecoinnovadores,
i dels programes de suport de la UE.
· Promoure una actitud proactiva de les petites i mitjanes empreses
en relació als reptes i oportunitats derivats del canvi climàtic.

9h 30

9h 15

Paraules de benvinguda a càrrec de:
Sr. Víctor Magrans, administrador del mNACTEC
Presentació de la jornada a càrrec de:
Sr. Manuel Pérez, tinent dalcalde de lÀrea dInnovació i
Desenvolupament Estratègic i Econòmic
Sr. Carles Mendieta, director de la Fundació Fòrum Ambiental

Recepció i lliurament de la documentació

PROGRAMA
Dijous, 17 d'abril 2008

9h 45

14h 30 Lunch

14h 00 Cloenda, a càrrec del Sr. Màrius Massallé, regidor de Medi Ambient de
lAjuntament de Terrassa

13h 30 Col·loqui

12h 45 Leconomia del canvi climàtic, a càrrec del Sr. Iñaki Gili, secretari tècnic
de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic del departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya

11h 45 Casos pràctics
 Circutor: Sr. Ramon Comellas, president
 Vidal Gomà: Sr. Carles Tomey, director tècnic
 INGENIABIOSYSTEMS (empresa sorgida dels grups de recerca i
innovació de la UPC): Sr. Jordi Morató, Director Tècnic i de Projectes

10h 45 Estudis / Teoria
 Ecodisseny i innovació, a càrrec del Sr. Joan Rieradevall, investigador
ICTA (UAB)
 Ecoinnovació i sostenibilitat, a càrrec del Sr. Jaume Cendra, professor
de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC
 Indicadors decoinnovació, a càrrec del Sr. José Luis Liébana, gestor
de innovación de la Fundación LEIA - Centro de Desarrollo Tecnológico

10h 30 Pausa cafè

L'ecoinnovació. Què és i quins avantatges comporta per a les empreses.
Sr. Lluís Otero, director de prospectiva y desarrollo tecnológico.
Hera Holding.

innovació

