
MicroEcoRegió Ter Gavarres 
 Invertim en el nostre futur 

 Alimentem  el territori i la salut 

 Creem ocupació i economia sostenible 

 

JUNY 2017  
Centre de Promoció econòmica de Celrà  

 
EcoRegió, la comunitat econòmica d’alimentació ecològica. 

Sembrem i cultivem la sobirania alimentària! 
Alimentem-nos de la comunitat de productors, elaboradors,  comercialitzadors,  

restauradors i consumidors d’aliments ecològics i km0  
 

Inscripció: info@ecoregio.cat · Tel. 972 492567· Carrer de les Bòbiles, 9 
www.ecoregio.cat/tergavarres 
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La MicroEcoRegió Ter Gavarres  

És un projecte per impulsar el producte local i ecològic, i la cadena de valor implicant producció, 
comerç, turisme i serveis. 

És una marca per la dinamització econòmica del territori d’EcoRegió,SL i l’agrupació de Municipis 
Ter Gavarres, liderat per l’Ajuntament de Celrà i amb el suport de la Diputació de Girona. 

 

Què és EcoRegió? 

EcoRegió és una Comunitat econòmica de 
alimentació ecològica  regional. 

Els ciutadans inverteixen en una Xarxa de 
Empreses Ecològiques de tota la cadena de 
valor de la regió. Des d’empreses de 
producció, comercialització, distribució, i 
serveis. Aquesta Xarxa genera beneficis 
econòmics, socials i ambientals a la regió. 

EcoRegió replica el model de Regionalewert a 
Alemanya  on 700 persones han invertit 4M€ en 3 EcoRegions 

 

La Missió de l’EcoRegió és  promoure l’alimentació ecològica enfortint l’economia local 

mitjançant la implicació ciutadana amb microcapital com a copropietaris de les empreses que 
generen beneficis ambientals, socials i ecològics a la regió. 

Què volem amb la MicroEcoRegió Ter Gavarres?  

 Posar en valor el patrimoni natural i cultural del Ter-Gavarres, i vincular 
l'agricultura i la gastronomia del nostre entorn.   

 Impulsar una xarxa local, que permeti apropar els productes km.0 als veïns i 
veïnes del poble, volem identificar-los i a la vegada, trobar noves oportunitats 
econòmiques per a persones aturades i emprenedores. 

 Crear un Fòrum de participació en el marc del procés d’execució del Pla Estratègic. 

 Dissenyar estratègia per crear valor in situ, els productors, els comercialitzadors, 
restauradors i transformadors en què tots hi guanyem. 



 
 

Objectius:  

 El nostre objectiu principal és crear ocupació  i sinergies 
dins l’ecosistema de l’Alimentació Ecològica. 

 Atraure, retenir i multiplicar el talent cap al 
desenvolupament sostenible. 

 Crear productes gastronòmics innovadors per consumidors 
que demanen aliments nutritius, ecològics i locals.  

 Crear productes ecològics i Km 0 i una marca i distintius 
propis del Ter Gavarres, i ajudar al desenvolupament de la 
marca Ter-Gavarres 

 Incrementar la sobirania alimentària de la regió 

 Generar ocupació vinculada al sector a partir de la recuperació d’espais de conreu en desús 
i del foment de la creació de cooperatives o petites empreses que transformin productes.

 

Per què: 

 És línia estratègica del PE 2013/2020 de l’Agrupació de 
Municipis Ter Gavarres.  

 Ajudar a la diversificació econòmica 

 Sector a l’alça 

 Presència de 2 distribuïdors de productes ecològics 

 Alineats a estratègia RIS3CAT i Horitzó 2020. 

 

Beneficis Per la ciutadania 

 Gaudir de l’alimentació de productes Km 0 i ecològics 
 Invertir en salut, impacte social i ambiental 
 Participar de la dinamització econòmica regional 

Beneficis per l’inversor 

 L'alimentació ecològica és un sector clau per al desenvolupament rural sostenible 

 Opció de desgravació fiscal del 25% de l'IRPF de les aportacions de capital 

 Reforç de la seva seguretat jurídica i econòmica a llarg termini 

Beneficis per la xarxa d’empreses de la cadena de valors 

 Finançament mitjançant aportacions de capital 

 Fidelització de clients: els socis de la MicroEcoRegió seran socis de l’empresa 

 Generar una comunitat per precompres i prefinançament 

 Incrementar la seva seguretat jurídica i econòmica a llarg termini 



 
 

Estratègia Living Lab és crear comunitats locals d’alimentació ecològica amb la implicació 

de governs locals, universitats, empreses, consumidors i microcapital.  
DynamisLab realitzarà activitats d’assessorament i suport en matèria d’innovació en  matèria de 
processos i d’organització per a pimes. I donarà suport a la generació de nous productes i la 
comercialització directe i canals curts de comercialització. 

DynamisLab, és un Living Lab per la Sostenibilitat que ha desenvolupat projecte per més de 1M€ 
per administracions locals, ha liderat el projecte DINAM de menjadors escolars ecològics, ha estat 
soci del Projecte Llavorae, creant eines per potenciar l’agricultura ecològica. 

El desenvolupament de l’economia social innovadora, ha portat a DynamisLab a ser el referent 
espanyol pel projecte europeu SEFORIS, conjuntament amb el Grup Mondragón i Som Energia. 

EcoRegió està alineats amb l’estratègia de creixement de la UE per la propera dècada Horitzó 
2020. En un món en transformació, volem que territoris tingui una economia intel•ligent, 
sostenible i integradora.   

EcoRegió desenvolupen l’estratègia SmartCATalonia centrant-se en la qualitat de vida de les 
persones i la sostenibilitat. I el marc de l’ Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització 
intel•ligent de Catalunya   

DynamisLab, com a Living Lab per la Sostenibilitat participa de l’estratègia SmartCat des de la seva 
formulació i de la Xarxa de Livings Labs de Catalunya(2015) 

Més informació de DynamisLab www.dynamislab.com 

Metodologia i gestió del projecte 

Per avaluar el desenvolupament del projecte es proposa utilitzar aquest marc lògic del projecte.  
Avaluem el marc lògic del projecte, trimestralment  
Avaluem la gestió de projecte amb SCRUM: mensualment (cada 3-4 setmanes) 
Avaluem el model de negoci CANVAS: semestralment. 1 i 3 trimestre 
Avaluem els 4 factors del projecte (Valors, Relacions, Processos i Recursos): semestralment 2on i 4rt 
trimestre 
Avaluem document de la Memòria tècnica del projecte: anualment. 
Especialment utilitzarem el SCRUM, com eina de disseny, priorització i gestió de projectes. 

 

El projecte tindrà tres fases: 

 Primer any, Maig a Novembre 2017 (Fase inicial aprovat) creació de la marca, prototips, i generació 
d’un ecosistema  

 Segon any, desenvolupament de producte i la cadena de valor de la MicroEcoRegió. 

 Tercer any, comercialització i consolidació de l’EcoRegió. 

La calendarització s’ha dissenyat i es desenvoluparà seguint el projecte d’innovació gastronómica 
d’EcoRegió, Dynamislab i Krisalia catering. I la Teoria U d’Otto Sharmer, del  Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). www.presencing.com 

1er any · From EgoSystem to EcoSystem 
2on any · From EcoSystem to MicroEcoRegion 
3on any · From MicroEcoRegion to Global EcoRegion 
 

http://www.dynamislab.com/
http://www.presencing.com/


 
 

CAPITAL HUMÀ 

Equip promotor de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Celrà  
 Josep Bartis, Regidor de l’Àrea de Promoció Econòmica i desenvolupament local de l’Ajuntament de 

Celrà. 
 Narcís Torra, Coordinador tècnic del projecte, Geògraf, tècnic de l’Àrea de Promoció Econòmica i 

desenvolupament local de l’Ajuntament de Celrà. 
 Xavier Vallmajó, tècnic del diversificació, Agent de Desenvolupament Local de l’Àrea de Promoció 

Econòmica i desenvolupament local de l’Ajuntament de Celrà. 

Equip promotor d’EcoRegió  

 Oriol Costa Lechuga, Director d’EcoRegió, és President de DynamisLab, des d’on implica 
Universitats, Administracions, ciutadans, empreses i el microcapital per la Sostenibilitat.  

 Isidro Luelmo, Comercial de professió, ara agricultor per vocació. Liderarà el impuls per consolidar 
l'Agricultura Biodinàmica a EcoRegió. 

 Alex Thaler, Metge, actor i empresari de la restauració austríac. És el responsable de les relacions 
internacionals d’EcoRegió. 

 Àngela Puigrrodón, Project Manager en Sostenibilitat i Gastronomia. Assessora a Krisalia Càtering. 
 Abbas Ibrahim, Engi. Agrícola. Assessor en Desenvolupament Sostenible per UNESCO i UE al 

mediterrani. 
 José Orestes, Enginyer Agrícola, Investigador brasiler. Màster en AgroEcologia per la Universitat de 

Còrdoba. Investigador de la triformació social a EcoRegió.  
 Doris Knickmeyer, Graduada en Dret i Gestió empresarial, Erasmus d’Econòmiques de la UAB. Ara 

com  "Erasmus for young Entrepreneurs" coordina EcoRegió Internacional. 

Consell Assessor d’EcoRegió  

 Cristina Hiss. Agricultor, fundador de Regionalwert a Friburg. Emprenedor social Ashoka.  
 Tomislav Rimac, expert en empresa social del SEFORIS i Univ. Luiss (Roma)  
 Antoni Narbona, Creador d'universitats, exDegà del Col·legi de Fisioterapeutes. Director del grup 

formatiu Blancafort  
 Roc Lleixa, Advocat, economista i auditor, director de Dínamis. 
 Marius Rubiralta, Professor i exDirector del Campus de l'Alimentació UB, ExRector UB. 
 KonstantinosKourkoutas. Coordinador CORE Ciutats Intel.ligents i Sostenibles UAB 
 David Saulina. Empresari. Activista d’horts urbans i divulgador del cànnabis. 
 Gerhard Bräunling. Economista i Sociolèg. Expert en emprenedoria i innovació a Europa. 
 Juli Gutiérrez Deulofeu, Eng. Agrícola i Historiador. Divulgador de la Matemàtica de la Història. 

Cocreador de la nova remença. 
 



 
 

Networking i promoció 

econòmica 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Productors, transformadors, hostaleria, 
alimentació i turisme 
El Ter Gavarres aglutina: 
90 empreses de la cadena de valor de l’alimentació. 
10 ajuntaments 
2 distribuïdors de productes ecològics 
2 consorcis de promoció i conservació de la natura. 
 
 

Entitats i agents del projecte 
Nom Categoria Telèfon Més informació 

Ajuntament de Celrà Regidoria de Promoció Econòmica  972492567 www.celra.cat 

Àrea de Promoció Econòmica Diputació de Girona  Www.ddgi.cat 

EcoRegió Ter Gavarres EcoRegió Catalunya 972 428 700 www.ecoregio.cat 

Dynamislab Living Lab per la Sostenibilitat 972428700 www.dynamislab.com 

  

 

 

  

Nom Categoria Telèfon Més informació 

De l’Eric Melmelades i conserves 972 490 052 www.deleric.net  

Aleix Perearnau 
 

Vedella ecològica TerGavarres 
639 665 632 
 

 

Carnisseria Sergi Carnisseria i xarcuteria ecològica 972 490 052 
www.carnisseria 
sergi.cat  

Idària Horta i carbó amb inserció social 972 830043 www.idaria.cat  

javascript:void(0)
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javascript:void(0)
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MARC LLÒGIC DE PROJECTE Indicadors Medis de verificació Suposicions 
importants 

Objectius generals 
 
1 Desenvolupar  la marca EcoRegió com  a 
referent per enfortir tota la cadena de valor del 
sector gastronòmic, des de la producció eco i 
local fins a la cuina. 
2. Enfortir el sector i reconeixement de la 
gastronomia amb producte  local i ecològic. 
Agrupant el sector i consolidar un Living Lab, com 
a model de col·laboració públic-privat. 
3. Desenvolupament de productes gastronòmics 
innovadors que apostant per una alimentació 
saludable potenciïn el gaudi en l’acte d’alimentar-
se. 

 
Socis: nº de persones 
Capital social aportat a EcoRegió  
Nombre de restaurants 
col·laboradors: 
 
Universitats col·laboradores: 
Investigadors implicats: Municipis / 
administracions implicades: 
pressupost 
Nombre de llocs de treball creats 
Número d’Empreses participants/ 
Capital mobilitzat:  
Crear noves empreses 
Crear sinèrgies entre les empreses 
existents (economia circular) 
Nombre de productes innovadors: 

Capital escripturat 
Registre de col·laboradors 
Convenis 
Informe I+D+I 
Informe la creació d’ocupació 
Implicar transformadors, 
comercialitzadors, gastronomia i 
serveis 
Incrementar les vendes i 
beneficis de les empreses 
existents 
 
Informe de validació 
gastronòmica,  

 

Objectius específics 
1 Desenvolupament tecnològic.  
2. Potenciar la gastronomia nutricional com a 
eina per avançar cap a una alimentació més 
saludable i, per tant, com element clau en la 
preservació i millora de la qualitat de vida. 
3.1 Recuperació de finques abandones o en 
desús.  
3.2 Reconversió de terres a l’agricultura ecològica 
 

 
Desenvolupar tecnològicament les 
empreses per incrementar el seu 
valor afegit.  
Usuaris de la plataforma tecnològica. 
Crear productes alternatius al tofu i 
el seità, amb proteïna vegetal com el 
cànem o pèsol. 
Desenvolupar la qualitat 
gastronòmica de l’ortiga. 
Inventari de finques abandonades o 
en desús. 
 

 
Millores als plans de negoci. 
Projectes tècnics de inversió i 
millora de les empreses. 
Dades d’ús de la Plataforma 
tecnològica 
 
Estudi nutricional del producte 
innovador.  
 
Registre del CCPAE 
 
 

 
Potencial nutritiu del 
cànem i de l’ortiga. 
 
Disponibilitat de finques i 
voluntat de incorporació 
de terrenys a l’agricultura 
ecològica 
 
  

Resultats 
Augment del impacte social de la gastronomia: 
Millora indicadors socials, ambientals i econòmics 
de les empreses (GE.B) 
Fomentar els productes locals, i ecològics i 
varietats locals (Eix3) 
 

Superfície CCPAE, i en reconversió 
Increment de la facturació de la 
cadena de valor 
Increment de balanç social  
% de capital mobilitzat/ invertit 
Fer accessible el producte eco i local 
(OE2) 

Certificació 
administrativa/tècnica. Registre 
d’usuaris en plataformes online o 
grups de consum local.  
Indicadors de l’economia del Bé 
comú / EcoRegió  
 

Conscienciació, i 
participació dels usuaris, 
consumidors, inversors. 
Implicació política  i 

tècnica municipal, i 
supramunicipal 

Activitats 
1. Conceptualització. 
2. Disseny gastronòmic i marketing  
3. Prototipatge, 
4. Desenvolupament i  Acceleració d’empreses  
5. Programació de la producció. 
6. Promoció i Foment de productes de qualitat i 
proximitat del territori pel seu ús gastronòmic 
7. Comercialització local i internacional. 
8. Gestió de projecte i innovació 
9. Coworking, compartir espais i eines 
10. Fomentar l’economia circular 

Hores de formació, Formació a 
tècnics dinamitzadors en economia 
associativa i social. 
Dinamització d’emprenedors 
mitjançant, biografia associativa, 
biografia social, economia 
associativa, i coinversió. 
Divulgació del projecte. Xarxes 
socials · Events. 
Nº Espais utilitzats i disponibles en 
coworking 
Nº de col·laboracions entre 
empreses dels polígons. 
 

Nº de projectes analitzats / 
informats 
Memòries de les empreses 
SCRUM 
Informe dels Serveis tècnics 
Nº de beneficiaris de programes 
d’acceleració i assessorament 
(hores) 
Nombre de dinamitzadors 
Número de Fons d’inversió i 
programes i capital disponible. 
Projectes conjunts 
€ de Residus valoritzats. 

Potenciar la formació a 
professionals a diferents 
nivells,des de la petita 
restauració a l’alta cuina 
(GE.D). 
Eficiència en la gestió de 
recursos. 
Sinèrgies entre la cadena 
de valor del Living Lab. 
 



 
 

APORTACIÓ D’ECOREGIÓ A L’ESTRATÈGIA DE LA COMUNITAT GASTRONOMIA RIS3CAT 

 
EcoRegió Catalunya Innovació Gastronòmica Ecològica incideix en: 

 

 

 

GRANS EIXOS EIXOS D’ACTUACIÓ OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

A. Enfortir la competitivitat del sector 
 i reconeixement de la gastronomia  
amb producte  local i ecològic. 

Eix1: Desenvolupament de 

productes gastronòmics 

innovadors que apostant per una 

alimentació saludable potenciïn 

el gaudi en l’acte d’alimentar-se. 

OE2. Fer més accessible la gastronomia a tota 

la societat, independentment de la capacitat 

adquisitiva. 

 

B. Augment del impacte  
Social de la gastronomia  

Eix2 Desenvolupaments 

tecnològics que aportin valor al 

conjunt del sector. 

 

OE4 Reforçar la marca “gastronomia 

catalana”, que permeti visualitzar-se al llarg de 

tota la cadena de valor del sector 

gastronòmic, des de la producció fins a la 

cuina, amb prestigi internacional. 

D. Potenciar la formació a  
professionals a diferents nivells, 
des de la petita restauració a l’alta cuina. 

Eix 3 Foment de productes de 

qualitat i proximitat del territori 

pel seu ús gastronòmic 

OE5. Potenciar la gastronomia nutricional com 

a eina per avançar cap a una alimentació més 

saludable i, per tant, com element clau en la 

preservació i millora de la qualitat de vida. 



 
 

 

Cronograma  

 

  2017 

 

  mesos 

  TASQUES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

FASE 1 Prototips de nous productes 
saludables ecològics 

1 Conceptualització                          

2. Disseny 

                        

3. Promoció                         

FASE 2: Selecció de proveïdors i 
prototipatge pel Desenvolupament 

industrial de productes 

4. Desenvolupament                         

5. Programació 
                        

FASE 3: Prototipatge per la comercialització 
de proximitat 

6.Venda directe i proximitat 
                        

Fases de disseny conjunt 
7.1: Inception meeting                         

7.2.:Learing Journeys                         

Anàlisis d'opcions de desenvolupament  
8.1Sensing workshops                         

8.2: Secenario workshops                         

 Desenvolupament de les opcions 
8.1. Strategic options 

                        

8.2. Strategic workhops                         

 Diagnòstic i prototipatge 

9.1. Explore Strategic 
options                         

9.2 Strategic diagnostic 
                        

10.  Inspiring strategic 
perspective: prototiping                         

 Líder del projecte 11. Gestió del projecte                         

Kick-off i Fites de Comprovació 
                          

 

 

Pressupost  

Ajuntament de Celrà 5000€ 

Diputació de Girona 15000€ 

Execució de projecte  

EcoRegió SL 20.000€ 

  



 
 

 
 

Promotors d’EcoRegió Catalunya: 

 

 

Col·laboradors:  

  

 

 

 

 

 

 

 

I el suport de: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I més 30 excel·lents col·laboradors persones, empreses i institucions! 



 
 

 
 

MicroEcoRegió Ter Gavarres 

Inscripció: info@ecoregio.cat · Tel. 972 492567· Carrer de les Bòbiles, 9 Celrà 
www.ecoregio.cat/tergavarres 

 

 

 

EcoRegió Catalunya 

Sant Julià de Ramis (Girona) · Caldes de Montbui  

Barcelona · Comte Salvatierra 15 
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