
 

 

 

Ecotendències CosmoCaixa, un espai de difusió de la cultura 
socioambiental que permet la participació d’emprenedors, entitats 
i empreses 

 

Si tens una idea innovadora i sostenible  
per «Moure’s volant», participa en  

la segona convocatòria Ecotendències.IDEA 
 

• Ecotendències CosmoCaixa és un 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. Aquest nou espai se centra en les darreres 

tendències ambientals i les seves implicacions socials, 

econòmiques i polítiques.  

• Ecotendències constitueix una plataforma activa de debat amb un 

alt caràcter participatiu. Inclou un espai virtual en el qual es 

recullen les informacions més rellevants sobre la temàtica 

tractada i es fomenta el debat, que es manté sempre viu i en 

xarxa. 

• Per tal que tothom que tingui una idea innovadora que suposi una 

contribució sostenible en el camp de l’aeronàutica hi pugui 

participar, l’Obra Social ”la Caixa” obre la convocatòria .IDEA. El 
termini de presentació de projectes acaba el 13 de gener de 2012. 

 

Barcelona, desembre de 2011. La segona Ecotendències està dedicada al 
futur de l’aviació i té com a objectiu acostar-se als grans interrogants del futur 
d’aquesta indústria estratègica, especialment a les solucions presents i futures 
per millorar-ne la sostenibilitat.  
 
El primer cicle d’aquest nou programa impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”, 
dedicat a la mobilitat sostenible, va girar al voltant del tema «La revolució del 
cotxe elèctric», i ara és el torn de «Moure’s volant». 
 
La plataforma Ecotendències CosmoCaixa consta de tres sessions 
presencials amb formats diferents per suscitar la inquietud de públics diversos, 
del més especialitzat al més general, a partir de tres tipologies de sessions: 



 
El 31 de gener, a les 19 hores, tindrà lloc la sessió .tecno, la primera de 
les tres previstes. En aquest cas, la cita s’adreça a professionals, 
especialistes, docents universitaris, etc., però també al públic general. La idea 
és dotar la temàtica d’una dimensió global. Tres alts directius de la indústria 
aeronàutica participaran en la sessió, que posarà l’accent en l’evolució i els 
avenços en temes com ara materials, aerodinàmica, combustibles i vols 
supersònics. Es tracta de Paul Steele, director executiu d’Air Transport Action 
Group (ATAG) i director de l’Àrea de Medi Ambient d’International Air 
Transport Association (IATA); Johan Steelant, director de la Divisió d’Anàlisi 
de Propulsió i Aerotermodinàmica d’ESA-ESTEC, i Juan José Benito 
Martínez, cap de Medi Ambient d’Airbus Espanya. Jordi Angusto, director del 
Centre de Tecnologia Aeroespacial (CTAE), s’encarregarà de la moderació. 
 
El 21 de febrer serà el torn de la sessió .idea, en la qual es presentaran 
projectes innovadors sobre el món de l’aviació. La convocatòria de 
presentació de projectes estarà oberta fins al dia 13 de gener de 2012. Podeu 
consultar-ne les bases a l’apartat «Participa» del web d’Ecotendències. Gloria 
Garcia-Cuadrado, directora del Clúster Aeroespacial de Catalunya BAIE, 
moderarà la sessió, en la qual els representants dels projectes seleccionats 
podran exposar breument les característiques i els usos principals de la seva 
idea. 
 
El 13 de març, finalment, tindrà lloc la sessió .tu, en la qual tres ponents 
de referència respondran d’una manera propera a les preguntes que els 
ciutadans els formulin. Francesc Muñoz, doctor en geografia i director de 
l’Observatori de la Urbanització (UAB); José María Casillas Barral, cap del 
projecte d’avaluació ambiental de SENASA, i Germà Bel, catedràtic 
d’economia de la Universitat de Barcelona, discutiran sobre l’actual model 
aeroportuari pel que fa als impactes de les diferents formes d’explotació de 
les companyies i l’aviació sostenible. 
 
Convocatòria Ecotendències.IDEA 
Les persones interessades a presentar el seu projecte a Ecotendències 
CosmoCaixa poden fer-ho a través de la convocatòria Ecotendències.IDEA 
fins al 13 de gener de 2012.  
 
S’hi poden presentar iniciatives que incloguin des de projectes de recerca fins 
a projectes de promoció i impuls per volar d’una manera sostenible. Així 
mateix, s’hi poden presentar emprenedors, entitats i empreses, tant a títol 
individual com col·lectiu o corporatiu.  
 
Selecció de projectes 

Entre els projectes presentats, se seleccionaran els que tinguin un grau més 
alt d’innovació, diferenciació i interès. Les propostes guanyadores tindran 



l’oportunitat d’utilitzar Ecotendències com a plataforma de difusió i intercanvi 
amb altres agents. Aquests projectes es presentaran a la sessió presencial 
.idea davant d’un públic especialitzat i amb un alt caràcter empresarial i 
emprenedor, i participaran en el debat previst al final de la sessió. A més, 
seran presents a la plataforma virtual. La convocatòria .IDEA no preveu cap 
compensació econòmica.  
 
Criteris de valoració 

Es valorarà l’interès global del projecte, el seu caràcter innovador i la seva 
diferenciació en el sector de l’aviació. 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 aspectes que també es tindran en 
compte. 
 
Resolució de la convocatòria 
Una comissió formada per diversos agents i especialistes en l’àmbit de la 
sostenibilitat i l’aeronàutica, composta per l’Oficina Live (Ajuntament de 
Barcelona), l’Estudi Ramon Folch i Associats, SL, i ”la Caixa”, amb 
representants de l’Àrea de Ciència, Recerca i Medi Ambient de l’Obra Social, 
i de l’Àrea d’Emprenedoria, valorarà les candidatures i proposarà els 
projectes seleccionats i els 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.  
 

Ecotendències 

 

Bases de la convocatòria i formulari d’inscripcions a:  

 www.ecotendenciescosmocaixa.org  
 

 

 

Més informació:  
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”   

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

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de premsa multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 


