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dijous 07/02

Taller de com fer més sostenible
el cicle de vida del menjar ràpid

AUDITORI DEL FAD a les 18H

ENTRADA GRATUÏTA!

FAD - Plaça dels Àngels 5-6 
Aforament limitat // Cal reservar plaça

Organització:

Coordinació: Amb la col·laboració de:

Vine a jugar i a passar una bona estona participant amb nosaltres en el taller
REPIENZZA mentre aprens i comparteixes coneixements sobre el disseny per
al reciclatge i l'ecodisseny.

Aquest  taller, organitzat per l'Agència de Residus de Catalunya i l'Associació
de Disseny Industrial (ADI-FAD), amb la col·laboració de la xarxa social
d'ecodisseny o2Spain promou la creativitat entre grups interdisciplinaris per
fer més sostenible el cicle de vida del servei de menjar ràpid a domicili, incorporant
conceptes com el cicle de vida i l'ecodisseny.

En què consisteix?
REPIENZZA és un taller dinàmic i lúdic, amb un potent component tècnic.
L'element clau del taller és el treball interdisciplinari que es vehicularà a partir
d'equips de 6-8 persones. Cadascun d'aquests equips haurà de repensar una
de les etapes del cicle de vida del servei de pizzes a domicili.

A qui s'adreça?
Dissenyadors industrials, arquitectes, ambientòlegs, biòlegs, sociòlegs,
comunicòlegs i tots els professionals que realitzin activitats relacionades amb
el disseny sostenible de serveis, productes i processos o, senzillament, que hi
estiguin interessats.

Quin és l'objectiu?
REPIENZZA pretén que els participants aprenguin i comparteixin coneixements
en un entorn distès i agradable que permeti generar un networking interessant
al voltant del disseny sostenible. A més, és una bona oportunitat per rebre
informació de primera mà sobre els Premis Disseny per al Reciclatge 2013.
El termini de presentació de candidatures acaba de començar!
El taller finalitzarà amb un debat i valoració de les propostes sorgides en el taller
i, com moltes altres activitats que coordinem, el factor sorpresa està assegurat.

Durada: aprox. 2 hores

INSCRIPCIONS >> www.arc.cat/dxr2013/repienzza/inscripcio.asp

MÉS INFORMACIÓ:
Agència de Residus de Catalunya
Tel. 935 673 300 (ext. 1048) // premidxr2013.arc.tes@gencat.cat

Vine a participar al REPIENZZA!
Ripensare le quattro stagioni


