Fira /
Workshop
El disseny eina per a la innovació. El disseny eina de canvi.
Idea és una trobada de dos dies impulsada des de l’associació professional
disseny=igualada, que posarà en contacte experts del disseny industrial amb
empresaris, industrials, i inversors tant d’Igualada com de la resta de Catalunya.
L’objectiu principal és identificar la diversificació de l’activitat productiva i generar
sinergies que permetin potenciar la reindustrialització del territori.
La disposició dels espais i la seva estructura estan pensats per fomentar un
diàleg obert entre dissenyadors de producte, industrials i empresaris per trobar
noves oportunitats de negoci;
- Descoberta de nous productes
- Coneixement de nous processos de disseny
- Desenvolupament d’iniciatives empresarials
- Detecció de necessitats del mercat
- Estudi de nous productes per a nous mercats
- Alternatives de producció...
Reindustrialització!
Idea és les preguntes. Idea és les respostes.
Més informació:
ideaigualada.cat
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Jordi Milà Studio
Jordi Milà Studio és una empresa especialitzada en conceptualització, disseny i
desenvolupament de producte.
Amb una dilatada experiència de més de 20 anys hem desenvolupat projectes
de sectors industrials molt diversos com l’equipament mèdic, electrodomèstics,
oci, electrònica de consum o maquinària industrial.
Ens caracteritzem per oferir dissenys innovadors i industrialment viables.
Combinem esforços per donar als nostres clients la millor solució per als seus
productes en cada etapa del procés de disseny.
Comerç, 2
08107 Martorelles (Barcelona)
T: 93 593 81 85 (Esther Plazas)
eplazas@jordimila.com
www.jordimilastudio.com
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LÚCID Product Design
Som una Agència de Disseny de Producte de Barcelona que té com a propòsit
dissenyar i desenvolupar productes innovadors que estimulin, inspirin i resultin
útils per al consumidor. Ens centrem en ajudar a les empreses a créixer i adquirir
un avantatge competitiu sostenible.
Un equip format pels dissenyadors més tècnics i els enginyers més creatius, que
vol ajudar-te a llançar nous productes que contribueixin a l’èxit del teu negoci i
responguin amb claredat a les aspiracions i exigències de la teva consumidor i el
seu entorn.
Cada repte requereix una gran solució.
Transformem les idees en productes innovadors, rendibles i que superaran les
expectatives del consumidor. Ajudem a la teva empresa a demostrar lideratge
amb nous i millors productes.
C/Camí Del Castellar 118, 1a Planta
08226 Terrassa (Barcelona)
T: 937224565
info@lucid.pro
www.lucid.pro
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estudi Ribaudí
A estudi Ribaudí treballem mesclant creativitat i matèria. Creem idees, les fem
créixer i les transformem en objectes amb identitat.
L’estudi Ribaudí té la seva seu en una antiga adoberia restaurada del barri del
Rec d’Igualada.
C/ del Rec, 15
08700 Igualada (Barcelona)
T: 93 805 34 58
estudi@ribaudi.com
www.ribaudi.com
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Grocs Estudi Creatiu
Grocs és una empresa de disseny industrial, col·laborem amb empreses
fabricants que necessiten treure nous productes adaptats al mercat o bé millorar
els existents. Desenvolupem projectes des de la idea fins a la fabricació.
Ens agrada treballar amb nous sectors perquè hi aportem un punt de vista
diferent. Hem treballat en els sectors del wellnes, la salut, l’alimentació,
el mobiliari, entre altres.
Som rigurosos en els timings i el nostre mètode de treball permet avançar, de
forma conjunta amb el client, en tot el procés fins a assolir els objectius establerts.
C/ de la Llotja, s/n
08500 Vic (Barcelona)
T: 660653678
estudi@grocsdisseny.com
www.grocsdisseny.com
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theTRIGGER.
Equip innovation

Generem idees, ens envoltem de la gent que sap fer les coses, busquem els
equips i les posem en marxa. Cada cas es un món.

Hem vist que podem ajudar a moltes empreses a tirar projectes endavant.
Ajudem a respondre les preguntes que mai s’han fet amb la finalitat de trobar i
posar en producció nous productes o noves direccions estratègiques.
Som esparrings del amos, activem els equips de la pròpia companyia o els
millorem i fem de les idees projectes que ajudem a implantar. Amb el nostres
equips i amb ajuda els estructurem i els dotem de les eines necesaries.
Podem fer-ho perquè ho hem fet moltes vegades a casa nostra, pels nostres
projectes.
Palo Alto
C/ Pellaires, 30-38, nau G01
08019 Barcelona
T: 933 034 660
equip@equip.com.es
www.equip.com.es
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ÀNIMA Barcelona
Estudi de disseny industrial i desenvolupament de producte fundat el 2002
Dissenyem i ajudem a les empreses a crear productes d’èxit al mercat.
Rambla de la Muntanya, 48
08041 Barcelona
T: 34 930 176 975
info@anima.es
www.anima.es
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Jordi Pla Studio

Establert l’any 2008. L’estudi format per Jordi Pla, aposta per
la innovació dels productes quotidians com a valor diferencial i competitiu,
a l’hora de oferir solucions revolucionàries als seus clients d’escala
internacional. Recentment l’estudi s’ha especialitzat en productes de
disseny de luxe i artesania, amb l’objectiu de sumar l’experiència obtinguda
en la sector del disseny de masses i aportar aire fresc aquest prestigiós i
exigent sector.
C/ Mozart, 3
08173 Sant Cugat Vallés (Barcelona)
T: 93 589 23 58 / 608 45 32 35
info@jplastudio.com
www.jplastudio.com
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Cardboard
Furniture and Projects

Carboard Furniture and Projects és un estudi de disseny de mobiliari i
arquitectura efímera que aposta per materials sostenibles creant productes i
projectes personalitzats amb un esperit nou. Innovació i sostenibilitat per a
qualsevol projecte de disseny. Realitzem mobiliari, stands, escenografia,
escaparetisme, packaging, plv, events, senyalització, disseny d’interiors
i showrooms...
Factoría Cultural Paseo de la Chopera , 14
28045 Matadero (Madrid)
T: 627004251 / 911665502
info@cardboard.es
www.cardboard.es
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Intimum
Intimum estudi&shop és un estudi-showroom d’arquitectura d’interiors i disseny
de mobiliari ubicat al barri del Rec a Igualada.
Espai de creació de projectes d’arquitectura i peces de mobiliari, il·luminació i
complements per a la llar.
Dissenyem peces de mobiliari i complements per a la llar utilitzant com a dos
elements principals el ferro i la fusta.
La puresa de la fusta i la contundència del ferro. Barregem aquests dos
materials per crear peces amb un toc artesanal, fent-les úniques.
Cada peça té una especial sensibilitat.
C/ Sant Faust, 2
08700 Igualada (Barcelona)
T: 93 805 19 22
estudi@intimum.es
www.intimum.es
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ROKdesign
ROKdesign és una empresa de disseny industrial ubicada a Barcelona.
Està especialitzada en el disseny de mobiliari i il·luminació.
També ofereix serveis de disseny corporatiu i modelatge 3D.
Es compon d’un equip multidisciplinari provinent de l’àmbit de l’enginyeria,
arquitectura, disseny i màrqueting.
C/ Sant Agustí, 5. Bajo ext. 2
08012 Barcelona
T: 686 310 130
anton@rokdesign.es
www.rokdesign.es
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Crea Product Design
Estudi de disseny industrial ubicat a Barcelona format per Adrià Guiu i Eduard
Juanola. Treballem en sectors com els accessoris esportius, dispositius
electrònics, mobiliari i packaging.
Creiem en el procés de disseny com el resultat de la combinació adequada per
satisfer les necessitats de l’usuari i l’empresa, de manera que el producte
esdevingui una combinació equilibrada d’ambdues parts.
C/ Enric Granados, 77
08008 Barcelona
T: 609 178 682
eduard@creaproductdesign.com
www.creaproductdesign.com
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Gerard Arqué
Dissenyador industrial graduat per l’Escola Elisava de Barcelona. Vinculat a
Escofet 1886 des del 2010, empresa on s’inicia professionalment, ha pogut ser
partícip del desenvolupament i gestació dels nous productes de mobiliari urbà
que han vist la llum al mercat de l’espai públic.
Com a professional persegueix un disseny basat en les experiències viscudes i
observades en l’entorn proper i en les solucions pràctiques i industrials, aquelles
que per a ser evidents passen a ser desapercebudes.
Inquiet i seduït per la creació seriada, experimenta amb materials, tècniques i
motlles per produir objectes únics, que es situen en el punt de confluència de
l’artesania i la indústria. Els seus dissenys han estat seleccionats al Premis Delta
del ADI-FAD els anys 2012 i 2013, assolint el Premi d’Opinió al 2013 pel
projecte Cabinet de Boo in Barcelona.
C/ Via Augusta, 7
08911 Badalona (Barcelona)
T: 646 570 059
arquegerard@gmail.com
www.gerardarque.com
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OVICUO
Design BCN

OVICUO DESIGN és una empresa de disseny de producte, d’interiorisme
especialitzada en l’àmbit del retail i d’espais de treball. La unió entre arquitectura,
enginyeria i disseny facilita el desenvolupament de projectes d’innovació pensats
en ajudar a les empreses a millorar, creant i comunicant valor amb el disseny
com a eina principal.
Av. Ragull, 34
08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
T: 93 675 67 97
info@ovicuo.com
www.ovicuodesign.com
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Preforma design

Preforma design és un estudi de disseny industrial de Barcelona, que replanteja
els productes a través dels nous usos de materials i les seves funcions.
Aprofitant les tecnologies actuals i els processos de producció per a realitzar
edicions limitades, on el concepte pren el protagonisme.
Preforma design va néixer el 2014, a través del bon enteniment de tres
dissenyadors industrials, diferents entre si a conseqüència de les seves
experiències.
C/ Aprestadora, 55, àtic 2n
08902 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
T: 639 78 78 45
info@preformadesign.com
www.preformadesign.com
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Pete Sans

Pete Sans neix a Barcelona (1947) al bressol d’una familia catalana molt
vinculada a l’ambient artístic i intelectual de la ciutat. L’entorn familiar condiciona
notablement la seva formació . En l’etapa d’introducció en el món del disseny
gràfic i tèxtil, tot havent finalitzat els estudis superiors, viatja a Alemania amb la fi
de perfeccionar la seva formació en el camp del disseny industrial.
Torna a Barcelona l’any 1971 per obrir un estudi de disseny gràfic, portant a la
vegada la direcció de la Galería i Escola Nikon. Edita també una revista d’art
(“Papel Especial”), pionera per concepte, contingut i qualitat gràfica en la
comunicació social. El 1979 la productora Snark Design s’interessa per uns
prototips seus i des d’aleshores es dedica al disseny principalment de mobiliari i
il·luminació. L’any 1994 crea la seva pròpia productora Petesans Sistemes
Integrals S.L. Les seves peces han rebut diversos premis nacionals i
internacionals.
pete@petesans.com
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És una associació professional que treballa per potenciar el disseny i la innovació
com a elements de posicionament diferencial i de millora de la competitivitat en
l’àmbit econòmic i en la reactivació del teixit productiu i de serveis.
Funcions:
= Potenciar el disseny com a element de competitivitat per a les empreses
empreses
i com a eina de reactivació
reactivació econòmica.
= Potenciar Igualada com a seu d’esdeveniments relacionats amb el disseny
i la creació.
= Crear espais de debat i formació.
= Organitzar activitats socials i artístiques.
= Promoure relacions amb altres associacions.
= Donar suport a les empreses que formen part de disseny=igualada.
Serveis:
= Disseny gràfic
= Disseny multimèdia
= Disseny industrial
= Disseny d’interiors
Més informació:
dissenyigualada.com
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