
 

 

 

 

 

Ecotendències CosmoCaixa, nou espai de difusió de la cultura 

socioambiental que permet la participació d’emprenedors, entitats 

i empreses 

 

Si tens una iniciativa mediambiental  
i innovadora, participa en la convocatòria 

ecotendències. IDEA 

 

• L’Obra Social ”la Caixa” posarà en marxa un nou programa de 

divulgació, reflexió i debat sobre reptes ambientals actuals i de 

futur. Una aposta per fomentar el pensament crític i avançar cap 

a un futur més sostenible que començarà a partir del setembre. 

Aquest nou espai se centra en les darreres tendències 

ambientals i les seves implicacions socials, econòmiques i 

polítiques.  

• Ecotendències serà una plataforma activa de debat amb un alt 

caràcter participatiu. Consta d’un espai virtual en el qual es 

recolliran les informacions més rellevants de la temàtica 

tractada i es fomentarà el debat, que es mantindrà sempre viu i 

en xarxa. 

• El primer cicle d’aquest nou programa, que comença a partir de 

setembre, està dedicat a la mobilitat sostenible i s’inicia entorn 

el tema “la revolució del cotxe elèctric”.  

• La convocatòria .IDEA, impulsada per l’Obra Social “la Caixa”, 

s’adreça a iniciatives i projectes innovadors que suposin alguna 

contribució en el camp del cotxe elèctric. El termini de 

presentació finalitza el 22 d’agost de 2011. Els projectes 

guanyadors podran utilitzar Ecotendències com a plataforma de 

difusió.  

 

Barcelona, 7 de juliol de 2011. El primer cicle d’aquest nou programa 

impulsat per l’Obra Social ”la Caixa” està dedicat a la mobilitat sostenible i 

girarà al voltant de la revolució del cotxe elèctric. 



 

Ecotendències CosmoCaixa serà una plataforma que constarà, també, de 

tres sessions presencials en formats diferents per suscitar la inquietud de 

públics diversos, des del més especialitzat fins al més general. Les 

tipologies de sessions presencials són les següents: 

— Tecno, amb experts internacionals de prestigi amb una alta capacitat 

comunicativa.  

— .IDEA, que permetrà als emprenedors presentar-hi els seus propis 

projectes. 

— Tu, on s’oferirà l’oportunitat d’exposar amb antelació preguntes que es 

resoldran en el debat presencial. 

 

• Convocatòria ecotendències. IDEA 

Les persones interessades a participar en el nou projecte Ecotendències 

CosmoCaixa ho poden fer a través de la convocatòria ecotendències. IDEA, 

des d’avui i fins al 22 d’agost. 

S’hi poden presentar iniciatives que incloguin des de projectes de recerca 

fins a projectes de promoció i impuls del cotxe elèctric.  

La convocatòria és oberta a emprenedors, entitats i empreses, tant a títol 

individual com col·lectiu o corporatiu.  

 

• Selecció de projectes 

Entre els projectes presentats se’n seleccionaran 10 en funció del grau 

d’innovació, diferenciació i interès. Les propostes guanyadores tindran 

l’oportunitat d’utilitzar Ecotendències CosmoCaixa com a plataforma de 

difusió i intercanvi amb altres agents. Aquests projectes es presentaran a la 

sessió presencial .IDEA davant un públic especialitzat i amb un alt caràcter 

empresarial i emprenedor que participarà en el debat previst al final de la 

sessió. A més, seran presents a la plataforma virtual. Aquesta convocatòria 

.IDEA no preveu cap compensació econòmica.  

 

• Criteris de valoració 

Es valorarà l’interès global, el caràcter innovador i la diferenciació del 

projecte en el sector del cotxe elèctric. La qualitat de la documentació 

presentada —sobretot en el cas concret del vídeo explicatiu del projecte— i 

l’aportació de prototips experimentals o elements demostratius que es 

puguin mostrar al llarg de la presentació són altres elements que es tindran 

en compte. 

 

• Resolució de la convocatòria 

Una comissió composta per diversos agents i especialistes en l’àmbit de la 

sostenibilitat i el cotxe elèctric, formada per l’Oficina Live (Ajuntament de 

Barcelona), ERF Gestió i Comunicació Ambiental, i la Fundació ”la Caixa”, 

valorarà les candidatures i proposarà els 10 projectes seleccionats i altres 

possibles finalistes que s’inclouran a la plataforma virtual. 



La resolució de les sol·licituds es comunicarà als participants per correu 

electrònic en el termini aproximat d’un mes.  

 

• Exposició a la sessió presencial .IDEA 

Els projectes seleccionats seran exposats pels seus impulsors, o per la 

persona que ells designin, el dia 25 d’octubre de 2011 a la sessió .IDEA que 

tindrà lloc a l’Auditori de CosmoCaixa Barcelona entre les 19.00 i les 21.00 

hores.  

 

Ecotendències CosmoCaixa 

 

Bases de la convocatòria i formulari d’inscripcions: 

www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Més informació:  

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”   

Irene Roch: 93 404 60 27 / 669 45 70 94 / iroch@fundaciolacaixa.es 

www.lacaixa.es/obrasocial  

 

Sala de premsa multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 


