
Programa 
10:30-17:00 Manufactura circular


10:30-12:00 Taller 1: Calcula el teu tresor


10:30-13:30 Taller 2: Economia circular 
personalitzada


12:30-16:00 Consum col·laboratiu. Mercat 
d’intercanvi d’objectes infantils 

16:00-18:00 Mostra de nous productes creats a 
l’ECO ESPAI 


Per saber-ne més 
Segueix-nos a www.creaidealab.com/eco-space 

Més informació del projecte Urban Wins:


 https://www.urbanwins.eu

Esdeveniments a l’ECO ESPAI 
26-27 Gener 2019: Sabadell, pl. del Dr. Robert


16-17 Febrer 2019: Sabadell, pl. Pi


16-17 Març 2019: Sabadell, Av. Barbera


Tot pot circular creant un valor. 
Construeix el teu tresor a través 
de l'economia circular.

http://www.creaidealab.com/eco-space
https://www.urbanwins.eu
http://www.creaidealab.com/eco-space
https://www.urbanwins.eu


Economia circular 
personalitzada 

Quantifica el valor de compartir i intercanviar. Amb una 
senzilla fórmula t’ajudarem a calcular el valor d’allò que 
tens en desús, o fins i tot del teu temps, idees o 
contactes. Un cop ja coneguis el valor “del teu tresor” et 
preguntaràs com convertir-ho en diners. T’oferim 
participar en una sessió pràctica per optimitzar els teus 
recursos. 


Què és l’ECO ESPAI? 
És una de les 3 accions pilot emmarcades en el 
projecte europeu Urban Wins, en què Sabadell 
participa i és ciutat pilot amb 7 ciutats europees 
més. 


La iniciativa va sortir votada durant un procés 
participatiu, mitjançant àgores ciutadanes.


L’objectiu és crear un espai itinerant dedicat a 
sensibilitzar i millorar el coneixement general en 
relació als residus. On els ciutadans experimentin en 
temps real la transformació d’objectes en desús en 
nous productes i participin en el procés de 
transformació propi d’una economia circular.


Què pots trobar a l’ECO 
ESPAI? 
La impressora 3D Circular és una màquina única 
que permet als usuaris experimentar l'economia 
circular  de manera totalment real i tangible. 
Imprimeix directament objectes a partir del plàstic 
d'ampolles d'aigua, esmicolant en primer lloc les 
ampolles i posteriorment imprimint directament amb 
els flocs de plàstic com a matèria primera. Sense 
cap generació de residus ni utilització de nous 
materials.


Pots provar tu mateix la impressora 3D circular al 
dom de l’ECO ESPAI. Porta la teva ampolla i 
imprimeix el teu regal especial.

Gràcies a eines de fabricació digital, també podràs 
crear d’altres objectes personalitzables a partir de 
residus de fusta o vidre.

Consum col·laboratiu 
Mercat d’intercanvi d’objectes 
de nens i nenes 
Porta el que ja no necessitis i intercanvia-ho per d’altres 
objectes. 


Coneix a famílies amb qui intercanviar el que els teus fills 
i filles ja no necessiten i aconsegueix objectes adaptats 
a les necessitats actuals de la teva família.


Mostra de nous productes 
creats a l’ECO ESPAI 

Durant els diferents actes s’aniran creant objectes que 
podreu veure exposats a l’ECO ESPAI. 


Els Col·laboradors 


