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L’Acord dels Dissenyadors és una coalició
mundial de dissenyadors, educadors i
líders de negocis treballant junts per crear
un impacte ambiental i social positiu. Fer
de la sostenibilitat una idea dominant en
tots els aspectes de la pràctica del disseny
i la producció mitjançant la potenciació
d’aquesta idea en la comunitat creativa
global
Va ser creat l’any 2007 com un projecte a
cinc anys per generar un corrent cap a la
sostenibilitat en la comunitat creativa global.
Format com una xarxa de coneixement entre
empreses de disseny, universitats i líders
empresarials, l’Acord dels Dissenyadors ha
ajudat a avançar en la conversa al voltant de
l’ètica, les pràctiques i les responsabilitats de
la comunitat creativa.
La següent fase de l’Acord de Dissenyadors
passarà per la construcció d’una comunitat
per a dur a terme projectes seleccionats.
La transició a les intervencions basades en
projectes reals que reflecteixin les necessitats
actuals de la nostra comunitat, el mercat, i
la cultura d’augmentar l’importància de la
sostenibilitat.
Els adoptants de l’Acord dels Dissenyadors
es comprometen a seguir cinc directrius que
proporcionen formes col·lectives i individuals
per integrar la sostenibilitat en el disseny.
La seva atenció es centra en la creació d’un
impacte positiu en la comunitat creativa
mitjançant la connexió d’una xarxa àmplia,
inspirant i motivant els nostres membres
a compartir les millors pràctiques, la
generació d’idees audaçes i estudis de casos
convincents, i permetent noves iniciatives
per créixer a partir de la base construïda per
l’Acord dels Dissenyadors.
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Els tres objectius principals del primer projecte
de cinc anys de l’Acord dels Dissenyadors van
ser:
Involucrar tots els membres de la comunitat
creativa en un diàleg sobre la importància
d’integrar els principis de la sostenibilitat en
tota la pràctica i la producció.
L’evolució de l’ensenyament del disseny, i
donar suport al desenvolupament professional
continu.
Amb el que el poder del pensament sistèmic
i el disseny pensant en ordre superior reptes
estratègics.
L’Acord de Dissenyadors també proporciona
una plataforma participativa amb
manifestacions online i offline per a que els
membres tinguin accés a una comunitat
que comparteix metodologies, recursos
i experiències al voltant de les qüestions
ambientals i socials en l’àmbit del disseny.
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Enfocament
La nostra atenció es centra en la creació
d’un impacte positiu en la comunitat creativa
mitjançant la connexió d’una xarxa àmplia en
tota la comunitat creativa, inspirant i motivant
els nostres membres a compartir les millors
pràctiques, idees audaces i estudis de casos
convincents, i permetent noves iniciatives per
a créixer a partir de la base construïda per
l’Acord dels Dissenyadors.

Objectius
Objectiu 1: Augmentar la consciència en la
comunitat creativa
Involucrar tots els membres de la comunitat
creativa en un diàleg sobre la importància
d’integrar els principis de la sostenibilitat en
tota la pràctica i la producció. Connectar els
principis aplicables a la sostenibilitat en les
empreses i organitzacions a través d’una rica
xarxa de suport offline.
Activitats principals
• Participar en reunions i esdeveniments arreu
del món de forma real i regular
• Comunicar-se regularment amb la comunitat
per compartir informació
• Associar-se amb els mitjans de comunicació
per compartir les millors pràctiques
• Afavorir les pràctiques de reclutament
professional
Els indicadors i mètriques clau
• Augmentar el nombre d’estudis de cas
publicats
• Afavorir a que en els principals premis de
disseny s’integrin requeriments cap a la
sostenibilitat en els criteris d’avaluació
• Facilitar la presència de dissenyadors
participants en l’acord en les principals
conferències i esdeveniments

Objectiu 2: Fomentar l’ensenyament
del disseny i donar suport al
desenvolupament professional
Acompanyar a la propera generació de
pensadors i líders de disseny, proporcionant
un conjunt d’eines per portar la sostenibilitat
a tots els aspectes dels programes de disseny
de grau i postgrau perquè la propera generació
de dissenyadors sigui capaç de practicar-la de
forma sostenible.
Activitats principals
• Connectar amb educadors i líders de
pensament a través de reunions cara a cara i
de taules rodones
• Convocar una cimera mundial sobre el tema
de l’Educació en Disseny i Sostenibilitat
• Fomentar una col·laboració més àmplia amb
les escoles
Els indicadors i mètriques clau
• Reunir les millors pràctiques dels educadors
de disseny i difondre’ls per tal de modificar,
actualitzar i afegir-los al pla d’estudis dels
programes de disseny existents, i / o iniciar
nous programes
• Involucrar els principals professors,
administradors i estudiants per ajudar a
permetre el canvi
• Ajudar a establir organitzacions fortes
estudiantils
• Donar suport al desenvolupament
professional mitjançant la transformació de
les històries d’èxit en exemples de disseny
per a la sostenibilitat que generin unes
millors pràctiques codificades.
Activitats principals
• Coordinar reunions comunitàries i
esdeveniments de trobades personals per a
fomentar la conversa oberta.
• Coordinar tallers d’educació professional.
Els indicadors i mètriques clau
• Publicar les tendències més actuals en
sostenibilitat
• Difondre activament eines, capacitació i
materials
• Crear un arxiu de l’Acord dels Dissenyadors
www.sostenibles.cat
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Objectiu 3: Influència política a través del
pensament de disseny
Portar el poder del pensament sostenible a la
discussió política. L’augment de la rellevància
del pensament de disseny en ordre superior
reptes estratègics.
Activitats principals
• Crear noves aliances amb organitzacions
afins (Net Impact, ASHEE, B Corporation...)
• Estrenyer els vincles amb les organitzacions
professionals i corporacions
Els indicadors i mètriques clau
Donar suport a la inclusió de la veu dels
dissenyadors i la seva perspectiva al costat
de les dels grups de pressió i els economistes
en la creació de polítiques públiques locals i
regionals.

Fonts
Podeu trobar més informació del Designers Accord a la seva
web: http://www.designersaccord.org
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