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Vic acull les jornades “I+P Identitats en procés: com afronten els reptes actuals
els dissenyadors i les empreses catalanes?”
• L’activitat s’emmarca dins la programació de VICCC2016 i està promoguda per
l’Escola Superior d’Art i Disseny de Vic

Imatge gràfica de la iniciativa

Els dies 11 i 12 de maig de 10 a 13h i de 15 a 18h, l’Escola d'Art i Superior de Disseny de Vic acull les jornades
que es desenvoluparan sota el títol “I+P Identitats en procés: com afronten els reptes actuals els
dissenyadors i les empreses catalanes?”. Durant dos dies diversos ponents provaran de donaran resposta a
preguntes clau que afronta, actualment, el món del disseny: Quin és el seu present? Com afronten els
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reptes actuals els professionals i les empreses del sector? Podem seguir parlant de disseny i branding
emocional, màrqueting experiencial o disseny per a innovar, o potser ja és considera una obvietat?
En un mercat cada vegada més condicionat per factors com ara una major consciència ecològica i
partidària d’un consum local i responsable, una creixent filosofia maker, la comunicació 2.0 o les
tecnologies big data, estem obligats a repensar les estratègies que hem d’aplicar en el futur.
Aquestes jornades de diàleg han de ser una eina per a conèixer de primera mà les qüestions que es
plantegen i les respostes que assagen avui diverses marques catalanes, diferents estudis i dissenyadors.
Per fer-ho, es comptarà amb la presència de Marta Marín, Cecilia Tham, Albert Cañigueral, Gil
Blancafort, Andreu Carulla, Javier de Riba, curro Claret, Ernest Parera, Daniel Ayuso, Alfonso de la
Fuente, Guillem Marca, Javier Velilla i Núria Bitria, experts professionals del sector que compten amb
una llarga trajectòria i prestigi. Amb les seves intervencions s’intentarà donar resposta als objectius
marcats i mostrar com responen als seus reptes els dissenyadors i les marques catalanes més innovadores
per tal de definir el paper del disseny en un context en què la co-creació, el DIY, la customització,
l’artesania o l’economia circular apareixen com a paraules clau.
La programació completa la trobareu a www.viccc2016.cat
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