
#deseñogalego
#materiotecadegalicia

@InnovaDeseno
@innova_con_deseno_galego

Neste workshop explorarase a relación destes materiais
co mundo do contract e das súas diferentes aplicacións
para a obtención de texturas e acabados superficiais de
alta calidade e valor comercial. Para isto, contaremos
coas achegas do Workshop Contract -laboratorio de
materiais innovadores para o sector contract promovido
por varias empresas do sector– e do Material Innovation
Hub (MIH) –unha iniciativa promovida polas empresas
Ydemaker e Tattoo–.

Por outra banda, representantes de grupos de

investigación dos centros tecnolóxicos CTAG, CETIM e
ANFACO presentarán diferentes proxectos e
actividades nos que estes materiais toman
protagonismo como recursos de interese para a
industria do automóbil, a obtención de biopolímeros e a
revalorización de residuos da pesca, respectivamente.

Na última parte do workshop, exporase unha selección
internacional de diferentes materiais con base orgánica
a cargo de Materially, que incidirá nas súas aplicacións
e interese industrial.

Workshop online
Materiais orgánicos non vexetais

Xoves, 20 de maio de 2021. De 10:30 a 12:45h.

10:30-10:45h
Presentación da xornada e dos próximos eventos da Materioteca de Galicia
María José Mariño. Directora Área de Centros de la Axencia Galega de Innovación
(GAIN)

10:45-11:00h Presentación das iniciativas Workshop Contract e Material Innovation Hub
Pablo García-Bodaño

11:00-11:15h Innovación con peles e revalorización de residuos da industria alimentaria
Noemí Cortizas. Material Innovation Hub

11:15-11:30h Innovación sobre materiais orgánicos na industria do automóbil
Raquel Ledo. Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia (CTAG)

11:30-11:45h Materiais biopoliméricos a partir de correntes residuais da industria láctea
Julio Fierro. Centro Tecnolóxico de Investigación Multisectorial (CETIM)

11:45-12:00h Materiais con exoesqueletos de crustáceos. Proxecto Fish4Fish
Diego Méndez. ANFACO-CECOPESCA

12:00-12:30h Selección internacional de materiais con base orgánica non vexetal
Unai Etxebarria e Iker Aguirre. Materially

12:30-12:45h Preguntas, conclusións e peche da xornada

O emprego de materiais de orixe orgánica animal remóntase a tempos moi afastados. Ao principio, a función
destes materiais era de carácter utilitario e destinada a facilitar a supervivencia, pero hoxe en día son
empregados en aplicacións de marcado carácter estético, onde son moi apreciados polas súas cualidades
de textura superficial e protección contra a humidade e as variacións térmicas. Ademais, o mundo dos
biomateriais tamén busca solucións sostibles mediante a revalorización dos residuos de orixe orgánica.


