El 54% de la població mundial actual
resideix en àrees urbanes i es preveu
que per al 2050 arribarà al 66%,
segons dades d’un informe de l’ONU.
“El creixement de la població urbana
seguirà encoratjat per dos factors:
la persistent preferència de la gent
de mudar-se d’àrees rurals a altres
d’urbanes i el creixement de la
població durant els propers 35 anys.
Aquests dos factors combinats
afegiran 2.500 milions de persones
a la població urbana cap al 2050.
Gairebé el 90% d’aquest increment
es produirà a Àsia i Àfrica”.

Durant aquesta jornada volem
visualitzar iniciatives que estan
treballant en aquesta línea, aquí
i arreu del món. Ho volem fer d’una
forma critica però alhora oberta
i positiva, tenint com a premissa
que la primera sostenibilitat
necessària és la social. Una ciutat
“verda” que gentrifica no és un
model sostenible. Disseny social
i sostenibilitat han d’anar plegats
per a resoldre els reptes que com
a societat tenim plantejats.
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Aquesta situació fa que, malgrat
relacionem sostenibilitat en entorns
rurals, natura, etc, qualsevol
iniciativa que vulgui tenir una
incidència real en la població mundial
haurà de ser pensada per a les grans
ciutats. Del contrari, s’estan creant
entorns còmodes i bucòlics però
amb una limitada efectivitat pel
conjunt planetari.
Explorar les possibilitats de reduir
la nostra empremta ecològica vivint
a ciutat és doncs més necessari que
mai. Un model de ciutat densa pot
ser més sostenible que un model de
ciutat dispersa però alhora genera
unes necessitats energètiques i
agroalimentàries que no poden ser
abastits pel territori proper i per
tant genera una servitud amb el
transport de mercaderies. Serà a
les grans urbs on és més necessari,
tant per nombre d’habitants com
per la urgència de millorar la
qualitat mediambiental.
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PROGRAMA
9:30–10:00h.
Inscripcions

10:00–10:30h.

Obertura a càrrec de Pilar Vélez, directora
del Museu del Disseny de Barcelona i
Òscar Guayabero, paradissenyador
i coordinador de la Jornada.

10:30–12:00h.

Conferència Inaugural a càrrec
d’Ezio Manzini, fundador de la xarxa
internacional DESIS: Disseny per a la
Innovació Social cap a la Sostenibilitat
i professor del Politecnico di Milano.

CIUTATS COSMOPOLITES
RESILIENTS.
DISSENY PER ENRIQUIR
ELS ECOSISTEMES URBANS
Les ciutats són uns ecosistemes complexos. Com més ric sigui l’ecosistema,
la ciutat serà més resilient i viceversa.
Per tant, la resiliència de la ciutat depèn
en gran mesura de l’existència d’una
complexa xarxa de comunitats arrelades
en espais i connectades horitzontalment,
entre elles, i verticalment, amb organitzacions més grans i institucions públiques.
Actualment es tendeix a la desertització
de les ciutats.
Aquesta tendència és desafiada
perprocessos que construeixen llocs i
comunitats amb la voluntat de regenerar
la xarxa social. El disseny podria i hauria
de jugar un rol significatiu per tal que això
fos realitat, coproduint entorns favorables
en els quals podrien emergir organitzacions col·laboratives i connectar i desenvolupar sistemes flexibles més grans.

museudeldisseny.barcelona.cat
facebook.com/museidel disseny
twitter.com/museudeldisseny

12:00–14:00h.

16:00–18:00h.

19:30–21:30h.

Foundawtion, Fem escola al Senegal
(David García).
Apps i la innovació citudana, recull d’aplicacions
pensades per col·lectius concrets (Steffan Becker).
Propostes de solucions als problemes de
mobilitat a El Congo, alumnes IED Barcelona
Escola Superior de Disseny - Metges Sense
Fronteres.
Adhocracy, (Ethel Baraona, César Reyes).
Zuloark, projecte del pavelló reciclable del
punt d’informació de Donostia/San Sebastián,
Capital Europea de la Cultura 2016.
Educació del disseny per a la innovació
i la sostenibilitat, (Adrià Garcia i Tània Costa Escola Eina, Luciana Leveratto - IED, Barcelona
Escola Superior de Disseny, Raquel Pelta,
Universitat de Barcelona).
ADG-FAD, Disseny pel bé social, (Raquel Pelta).

RECEPTES & FORKS.
EL-RECETARIO.NET
(MAKEA TU VIDA)

SOSTENIBILITAT URBANA

Presentació de projectes (15’)

14:00–15:30h.
Dinar (lliure)

Taller (Aforament per 20 persones)

Receptes & Forks. El-Recetario.net és
un taller de 2,5 hores de duració en el què
treballarem conceptes d’open source i
reutilització, aplicats al disseny i construcció d’objectes.
Plantegem un taller de construcció
col·lectiva de la plataforma El-Recetario.net
com a fase del desenvolupament de la nova
versió 4.0 en probes. El taller té com a
objectiu analitzar, testar i plantejar millores
a la plataforma per enllestir el seu proper
llançament.

18:00–19:00h.

Visita comentada

15:30–16:00h.

Inscripció Taula rodona

16:00–17:30h.

EXPO REHOGAR +
VISIÓ DELS RESULTATS
DEL TALLER

PechaKucha Night. Barcelona Vol. 27

Darrer PechaKucha organitzat per
Julia Solans i Òscar Guayabero dedicat,
com no podia ser d’una altre forma,
a la sostenibilitat urbana entesa com
a un conjunt d’iniciatives no tant sols
mediambientals sinó també socials.
Des del reciclatge a la bicicleta a les
ciutats, del empoderament dels barris
a la resistència organitzada.
Emiliana Design, Llums per ser vistos.
Joan Morales, Serius games.
Sagar Fornies, Los Vagabundos de la Chatarra.
Ibon Bilbao, Arquitectes de Capçalera.
Karin Du Croo, Dibuja i pedalea.
Francesc Pla + Eva Serrats + Daniel Cid,
Assaig general.
Ana Villagordo, Quincalla-Opcions.
Albert Galeote, Font del Gos. Un barrio olvidado
de Barcelona.
Txiki Trepax, Riudaura Anti-fraking.
Montse Casas, Can Catà Natura. Educació
ambiental.

Taula rodona

SOSTENIBILITAT URBANA DE LES SUPERILLES
A L’ECODISSENY
Coque Claret, arquitecte i professor a
l’escola superior d’arquitectura ETSAV-UPC.
Jesús Angel Prieto, membre del grup de
recerca “Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme”
de la UPC.
Gaia Redaelli, arquitecta i responsable de
Ciudad amable i PAX - Patios de la Axerquía.
Oriol Guimera, director del Master Disseny
Sostenible a l’IED Barcelona, Escola Superior
de Disseny.
Ton Salvadó, director de Model Urbà de
l’Ajuntament de Barcelona, responsable
del Pla Buits Ajuntament Bcn + Superilles.
Moderada per Òscar Guayabero.

Preus i inscripcions

Lloc

CONFERÈNCIA INAUGURAL,
PRESENTACIONS, TAULA RODONA
Entrada gratuïta.
Aforament limitat (no cal inscripció).

Museu del Disseny de Barcelona
Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38
08018 Barcelona
Tel. (34) 93 256 68 00
museudeldisseny@bcn.cat

TALLER RECEPTES & FORKS
Activitat gratuïta.
Aforament limitat a 20 persones.
Inscripcions: hola@makeatuvida.net
PECHAKUCHA NIGHT BARCELONA VOL. 27
Preu: 7€ (Venda d’entrades a partir de la primera
setmana de novembre).

Informació
museudeldisseny.barcelona.cat

