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2a sessió del cicle de tallers Economia circular al món local, organitzats per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona. Amb la col·laboració i suport de la Fundació Fòrum Ambiental i Inèdit.
2. Servitització (12 i 19 de febrer del 2021)

[2]
[3]Sessió 1: Servitització, Alinear empresa, client i planeta a través d’una transformació del model de
negoci [3]

[4] Els nous models de negoci: l’accelerador cap a una economia circular.
- The circulariy GAP summary (resum executiu en catala) [5]

[6] Què és la servitització ?
- VÍDEO: La servitització. Què és i per què és important en el panorama actual ? [7] PIMEC
- VÍDEO: La servitització. Casos d'èxit i beneficis [8] PIMEC

[9] Aplicació de la servitització a les pimes catalanes.
- Web de PIMEC sobre servitització [10]

[11] Experiències del món local en l’impuls de la servitització
Recursos
- Models de negocio ecoinnovadores [12]. Laboratori d'Ecoinnovació
- Informe Circular advantatge [13]. Accenture
- Circular design guide [14]
- Eines PPS del projecte Proteus [15]

[16]
[17]Sessió 2: Servitització: Anàlisi de casos pràctics [17]
- Casos pràctics: web del Laboratori d'Ecoinnovació [18]
- Servei d'il·luminació de Phillips [19]
- Servei de lloguer de texans de Mud Jeans [20]
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- Solucions integrals de teixits quirúrgics reutilitzables d'Axioma [21]

[22] Enregistraments de les sessions virtuals [23]
Categories: Ponències i documentació

[24]
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