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DynamisLAB 
És un laboratori viu (living lab)  on compartir espais i coneixement entre empreses, 
l’administració, la ciutadania i l’administració. 

El nostre objectiu principal és crear ocupació  i sinergies dins l’ecosistema 
DynamisLAB. 

I benefici que generem és atraure, retenir i multiplicar el talent cap al 
desenvolupament sostenible. 

Manual per la Triformació Social · Setembre 2016 
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DynamisLAB, un laboratori viu per la Sostenibilitat 
 

És un laboratori viu (living lab)  on compartir espais i coneixement entre empreses, 
l’administració, la ciutadania i l’administració. 

El nostre objectiu principal és crear ocupació  i sinergies dins l’ecosistema 
DynamisLAB. 

I benefici que generem és atraure, retenir i multiplicar el talent cap al 
desenvolupament sostenible. 

Dynamislab, aporta la metodologia del Living Lab per la Sostenibilitat, en el marc de 
l’estratègia SmartCAT impulsada per la Generalitat de Catalunya preveu desplegar 
projectes en col·laboració amb les iniciatives locals i supralocals per impulsar el 
desplegament de projectes de ciutats intel·ligents a Catalunya. 

 
El manual per la Triformació Social és un referent pels Dynamitzadors de l’Economia 
Sostenible.  Un programa formatiu de DynamisLAB Business School of Youth. 

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.   

Volem impulsar els Pobles i Territoris Savis, Ciutats Sàvies, com evolució de les Smart 
Cities. Els Territoris Savis desenvolupen l’estratègia SmartCATalonia centrant-se en la 
qualitat de vida de les persones i la sostenibilitat. I el marc de l’Estratègia 
d’Especialització Intel·ligent RIS3CAT.  

 



 

DynamisLab · www.dynamislab.com  3 

Marc lògic del projecte 
El Marc Lògic del Projecte sintetitza els objectius generals, específics, resultats i accions, amb els 
seus corresponents indicadors, medis de verificació i les suposicions importants pel seu bon 
desenvolupament. 
 

 Indicadors Medis de verificació Suposicions 
importants 

Objectius generals 
 
 
Per Fomentar l’economia 
sostenible 
 
Impulsar l’EcoRegió 
 
Consolidar un Living Lab, per 
esdevenir un Territori Savi 
 

Nombre de llocs de treball creats 
 
Població implicada amb inversió: nº 
de persones 
 
Municipis / administracions 
implicades: pressupost 
 
Número d’Empreses participants/ 
Capital mobilitzat:  
 
Número d’empreses 
inversores/Capital mobilitzat 

Informe d'activitats 
formatives, i divulgatives 

Informe sobre l’atur i la 
creació d’ocupació 

Capital escripturat, préstecs 
participatius, subvencions i 
donacions. 

 

Objectius específics 
 
Crear nous llocs de treball 
Crear noves empreses 
Crear sinèrgies entre les empreses 
existents 
Incrementar les vendes i beneficis 
de les empreses existents 
 
Millorar de la cadena de valor local: 
implicar transformadors, 
comercialitzadors, gastronomia i 
serveis 
 
Millorar la salut de les persones, 
incorporant hàbits més saludables. 
 
Fomentar els productes locals, i 
ecològics i varietats locals 

 
Llocs de treball 
Noves Empreses 
Nombre de col·laboracions entre 
empreses 
 
Nº de consumidors implicats online 
i grups de consum 
 
Facturació  
 
Superfície CCPAE, i en reconversió 
 
 
Nº d’empreses implicades en la 
cadena de valor: amb capital o 
col·laboradores 
 
 

 
Dades oficials d’atur i 
creació d’empreses. 
Registre local, diputació. 
 
Registre d’usuaris en 
plataformes online o grups 
de consum local. 
 
Evolució de clients de 
restaurants i paquets 
turístics  locals. 
 
Informe d’empreses de 
nutrició, serveis mèdics i 
psicològics. 
 
 

 
Conscienciació, i 
participació dels 
usuaris, 
consumidors, 
inversors. 
 
Participació de les 
entitats socials, 
empreses i 
comprensió de 
l’economia 
associativa. 
 
 
Implicació política i 
tècnica municipal, i 
supramunicipal. 

Resultats 
Acceleració d’empreses:  
Incrementar facturació 
Millora dels recursos humans. 
 
Millora indicadors socials, 
ambientals i econòmics de les 
empreses del territori 

Nº de projectes analitzats / 
informats 
Nº de beneficiaris de programes 
d’acceleració i assessorament 
(hores) 
% de capital mobilitzat/ invertit 
Indicadors de l’Agenda 21 
Indicadors de l’economia del Bé 
comú / EcoRegió 

Registre de sol·licituds 
(administratiu i online) 
Informe de les entitats 
socials.  
 
Certificació 
administrativa/tècnica.  
 
 
Memòries de les empreses 

 
Capacitat dels 
agents socials. 
Eficiència en la 
gestió de recursos. 
 
Sinèrgies entre la 
cadena de valor. 
 
 

Activitats 
Formació a tècnics dinamitzadors 
en economia associativa i social. 
Dinamització d’emprenedors 
mitjançant, biografia associativa, 
biografia social, economia 
associativa, i coinversió. 
 
Cerca de finançament 
 
Coworking, compartir espais i eines 
 
Fomentar l’economia circular  

Hores de formació,  
Nombre de dinamitzadors 
Assessorament realitzat 
 
Nombre d’agents col·laboradors 
implicats. 
 
Número de Fons d’inversió i 
programes i capital disponible. 
 
Nº Espais utilitzats i disponibles en 
coworking 
 
Nº de col·laboracions entre 
empreses dels polígons. 

 
Informe dels Serveis tècnics 
 
 
Memòries, SCRUM 
 
Projectes conjunts 
 
 
 
 
 
 

Qui farà tota 
aquesta feina? 
 
Tècnics 
municipals, 
empreses de 
serveis, regidors, 
col·laboradors 
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PROJECTE EN CREACIÓ I AVALUACIÓ CONTINUADA 
Per avaluar el desenvolupament del projecte es proposa utilitzar aquest marc lògic del 
projecte.  

Avaluem la gestió de projecte amb SCRUM: mensualment (cada 2-4 setmanes) 

Avaluem el marc lògic del projecte, trimestralment  

Avaluem el model de negoci CANVAS: semestralment. 

Avaluem els 4 factors del projecte (Valors, Relacions, Processos i Recursos): anualment 

Avaluem Pla estratègic: bianualment. 

DyamisLab  com a COWORKING 
En aquest marc, impulsarem la creació de Coworkings com un servei de treball 
col·laboratiu per a iniciatives emergents. 

DynamisLab  Coworking s’ha dissenyat a partir de 4 línies prioritàries d’actuació:  

1.1. Economia Social, per impulsar l’economia associativa. 
1.2. Economia Sostenible, per impulsar empreses que Territori més sostenible 
1.3 L’Economia Circular, per l’optimització dels recursos del territori 
1.4 EcoRegió, per empreses d’alimentació ecològica 
 

 

DyanamisLab  integra, per una banda, l’espai de coworking dirigit a emprenedors i 
professionals, i per altra banda, la incubadora/acceleradora d’iniciatives empresarials. 
Dínamis, ofereix serveis de gestió d’empresa, laborals, fiscals i contable. 

A nivell territorial, DynamisLab té per objectiu d’atraure, retenir i potenciar talent d’agents 
cap al desenvolupament sostenible. 

Dins dels objectius globals (d’àmbit català i internacional), DynamisLab  vol buscar 
complicitats en projectes internacionals i locals que busquen desenvolupar el 
desenvolupament sostenible, i pobles i territoris savis. Buscant la identitat pròpia del 
territori amb una visió global. 
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Programes d’acció: 

Suport a l'emprenedor/a: acompanyar les iniciatives d’emprenedoria  

Foment de l'emprenedoria i l’economia social: promoure l'emprenedoria a través de 
diverses accions de sensibilització de l’esperit emprenedor i de formació en economia social. 
Relacions internes del coworking: Potencial l’espai com a centre que aporta sinergies, 
col•laboració i suport entre els diferents agents del Living Lab per la Sostenibilitat . 
Acceleradora d’empreses: acompanyament a la captació de inversió, subvencions i 
creació d’economies d’escala, assignació de mentors, convenis amb escoles de negoci. 

 
Coworking per impulsar l’EcoRegió 
A nivell global 
La proliferació d’espais de coworking arreu de les ciutats catalanes ha permès anar 
introduint una nova i productiva filosofia de treball on es fomenta la col·laboració, el treball 
en un espai comunitari i multidisciplinari, i el treball en xarxa. Això no obstant, en poques 
ocasions aquests espais integren una estratègia complementària d’incubació d’iniciatives 
empresarials. EcoRegió pretén fusionar les dues estratègies i, per tant, no només facilitar 
un espai col·laboratiu per a emprenedors i professionals del sector alimentari i 
gastronòmic sinó aportar una estratègia d’impuls a l’emprenedoria amb serveis de: 

 Assessorament i suport en la creació d’empreses en l’espai de la interacció entre els 
sectors de l’alimentació i la gastronomia 

 Acompanyament en les diferents fases en la creació d’una empresa: des de la 
generació de l’idea al desenvolupament i creixement de l’empresa.  

 Facilitar l’accés als diferents recursos per a l’emprenedor/a  
 Connexió amb el ecosistemes d’EcoRegions Locals i internacionals. 

 

A nivell local 
DynamisLab  donarà suport a la pla de promoció econòmica en els diversos eixos d’activitat 
econòmica: 

 Política industrial sostenible i l’economia circular 
 Pla de dinamització comercial i turística 
 Política agrícola  
 Conservació de l’espai naturals 

 
DESTINATARIS DE LES ACCIONS 
El Living Lab mobilitzarà Centres de formació, universitaris o instituts, iniciatives 
empresarial, amb la complicitat de les administracions públiques i la ciutadania com 
emprenedors, consumidors i inversors: 

 Programa de dinamització de les 4 hèlix: coneixement, govern, empresa i ciutadania. 
 Pla de comunicació pels usuaris de cada hèlix. 
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DEFINICIÓ DE LA SINGULARITAT DEL PROJECTE:  
LA METODOLOGIA  
Des de DynamisLab, com a Think Tank per la sostenibilitat, s’aporta una metodologia 
amb 10 plans de treball. 

1. Living Lab per desenvolupar polítiques públiques sostenibles.  

DynamisLab és un Living Lab per la Sostenibilitat, és a dir un Laboratori Viu per 
crear productes o serveis mitjançant la cooperació entre Universitat, Administració 
Pública, La Societat i l’Empresa. La missió del nostre Living Lab és accelerar la 
sostenibilitat ambiental, social i econòmica mitjançant la innovació social i 
tecnològica. 

El repte no és crear una smart city, com un gran cervell ple de domòtica i sensors. 

El desafiament és crear un Territori Savi, una Ecoregió, una Ecociutat, un EcoPoble, 
un poble Savi, creant Viles Connectades … per tenir uns ciutadans més savis i 
feliços.  
 

DynamisLab  com a Living Lab explorarà el potencial extraordinari del treball conjunt de 
tots els agents que actuen en el territori. Unint tota la cadena de valor, des de la 
producció, transformació, comerç, gastronomia i serveis en l’àmbit de l’alimentació. I 
posteriorment en altres àmbits: la biomassa, energies renovables... 

 

2. Introduir noves eines de gestió de processos, objectius i gerència municipal.  

Mitjançant inceptions, o tallers de conceptualització de 3 a 6 hores, sincronitzem el 
potencial del Living Lab amb els agents del territori per dissenyar projectes de 3 a 6 
mesos.   

Veure la presentació aquí >>   

Especialment utilitzarem el SCRUM, com eina de disseny, priorització i gestió de 
projectes. Especialment l’aplicarem en la gestió dels projectes  significatius del 
territori.  

I aprofitar el potencial d’internet per identificar quins són els processos de creació del 
futur del territori cap a una economia més sostenible. 

 



 

DynamisLab · www.dynamislab.com  7 

3. De la biografia individual a la biografia social. 

Construir la identitat de l’organisme social des de les arrels. Arrelar les 
persones al projecte de la comunitat.  

El principal actiu de qualsevol organisme social viu són les persones. I la 
representació gràfica del capital individual és la seva biografia. Una important 
investigació de DynamisLab és ¿com es generen els organismes socials? Per 
augmentar la consciència social de tot organisme, hem d’incrementar la consciència 
individual. 

Com a projecte a llarg termini, cal incentivar el procés de la biografia associativa 
cap a la biografia social local i regional. Com a metodologia, garanteix el constant 
increment de consciència i evoluciona amb els propis participants. 

La biografia associativa consisteix en compartir la biografia entre persones durant un 
temps determinat i una finalitat determinada. És una potent eina de networking, que 
accelera la confiança i crea arrels emocionals entre persones, augmentant 
l’autoconeixement de potencialitats de cadascú.   

Els espirals o trobades de biografia associativa, poden ser lúdics, terapèutics, o 
efectius networking professionals. Fomentar uns espais públics de trobada per 
barris, sectors d’activitat o perfils socials com joves, jubilats o empresaris té un 
potencial extraordinari. En l’àmbit estrictament polític es realitzarien per regidories i 
barris, incidint en què m’agrada del territori i què en milloraria que estigui dins  àmbit 
d’activitat de cadascun dels participants. Mitjançant aquesta metodologia teixirem 
generem la biografia social de LivingLab. Treballant el passat, el present i el futur. 

En la biografia social s’analitzaran els valors, les relacions, processos i recursos de 
cada organisme social. Especialment per la construcció de la identitat  i projecció de 
DynamisLab cap a la rendibilitat sostenible, i analitzant les aportacions recíproques 
amb els agents implicats. 

4. De la biografia social a l’economia social: la Innovació social 

Les trobades de biografia associativa entre empresaris que comparteixen el seu 
balanç i compte de resultats són el nucli de l’economia associativa. Per facilitar-ne 
la dinamització, recomanem començar compartint el Canvas o model de negoci en 
un full. 

Quan 3 o més empresaris practiquen l’economia associativa dins un mateix sector 
d’activitat, o dins una cadena de valor (per exemple un hoteler, un restaurant, un 
productor agrícola local i un distribuïdor); llavors practiquen l’economia social. 

  

5. Innovació en tecnologia de la informació, cap a l’economia sostenible 2.0 

Fruit de diversos projectes innovadors hem generat els mercats virtuals com eina 
per fomentar l’economia local, mitjançant el comerç online i les prevendes. 
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Un mercat virtual és un mercat que agrupa botigues online. El mercat pot ser d’un 
territori municipal, regional o per sector d’activitat econòmica. 

Les prevendes consiteixen en vendre a futur una producció local. Per exemple 
cigrons. Qualsevol família pot comprar 1, 2 o 10 Kgr de cigrons. Perquè no ho 
precomprem per produir-ho per encàrrec local i ecològicament?  La plataforma 
www.essavia.com per a productes locals, o www.saviae.com per producció eco, té 
gran implantació per l’alimentació però també serveix en molts altres àmbits 
econòmics com el turisme, la cultura o la indústria. 

 

6. Impulsar el Projecte Educatiu de Poble, crear una comunitat educativa.  

Impulsarem l’EcoEducació en la formació reglada. L’EcoEducació és l’educació que 
fusiona la promoció de la intel·ligència emocional, social i ecològica.  

o Intel·ligència Emocional: Autoconeixement, psicologia i gestió de les 
emocions. Foment de la creativitat, esperit crític i emprenedoria.  

o Intel·ligència Social: Implicació amb els agents socials de l’entorn 
educatiu, gestió de projectes, aprenentatge servei, servei a la 
comunitat, valors de l’escoltisme o esplais, cultura participativa 

o Intel·ligència Ecològica: Implicació amb l’entorn natural, gestió de 
residus, eficiència energètica, escola del bosc, la cadena de valor de 
l’alimentació sostenible. 

Per desenvolupar l’EcoEducació, es formularà el Projecte educatiu de poble  

Fase de biografia associativa: Identificar i implicar els actors 

o Fase de biografia social: Diagnosis de Valors, Relacions, Processos i 
Recursos. 

o Fase d’Economia Associativa: Pla de promoció de l’EcoEducació 

Impulsarem la formació en economia sostenible com a medicina per la “crisis 
econòmica”. Impulsem una formació presencial i online. S’estudiarà la implantació de 
la formació dual orientada a eixos de treball: Economia Sostenible, Agricultura 
ecològica, Marketing. En aquest marc es desenvoluparà la Business School of Youth. 

 

7. Introduir la l’economia associativa dins l’Administració local, per augmentar 
la consciència econòmica del Ajuntaments com a organisme viu. 

Recomanem iniciar les pràctiques de la Guia per la reforma comptable 2015. 
Novetats i claus pera la seva aplicació l’Administració Local. Diputació de Barcelona. 
Més informació>>  

I practicar l’economia associativa entre els tresorers i regidors d’economia de 
municipis veïns, o amb objectius i projectes compartits. 
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Generar el balanç del bé comú a nivell municipal. Enllaç>> 

Introduir la comptabilitat al Informe de Sostenibilitat de l’Agenda 21, o Pla d’Acció 
Local per la Sostenibilitat. 

8. Constitució d’una EcoRegió, comunitat econòmica d’alimentació ecològica 
Impulsem el projecte de Global d’EcoRegió. I especialment la MicroEcoRegió. 
Volem crear una xarxa d’empreses de tota la cadena de valor: des de l’agricultura, indústria, 
gastronomia, distribució... amb l'objectiu de ser un territori cohesionat i on s'impulsa el 
desenvolupament social.  

El desenvolupament de l’economia social innovadora, ha portat a Dynamislab a ser 
una de les 3 empreses estatals seleccionades pel projecte europeu SEFORIS, 
conjuntament amb el grup Mondragón i Som Energia. 

Fruit d’aquesta experiència, ara impulsem el projecte Regionalwert AG, que hem 
traduït i representem com a Ecoregió Catalunya SA. La síntesis de Regionalwert és 
que 600 ciutadans, han aportat 3M€ a una Societat Anònima per invertir en 
participacions d’empreses de la cadena de valor de l’agricultura ecològica de la regió 
de Friburgo. És a dir que han invertit en productors, botigues, elaboradors, 
distribuïdors i  empreses de serveis ecològiques. 

EcoRegió utilitza 64 indicadors per valorar el rendiment ambiental, social i econòmic 
de les empreses. 
 

El DynamisLab  podrà impulsar les fases per la creació de cada MicroEcoRegió, una 
comunitat econòmica per transitar cap a un Territori Sostenible, i territori més Savi. 

9. eCO-working 

DynamisLab  impulsarà el eCO-working però també la cocreació, la col·laboració, la 
cooperació empresarial i veïnal. 

 

10. Volem escoltar, ajudar i acompanyar. Construïm junts ? 

El desafiament és crear un Territori Savi, una Ecoregió, una Ecociutat, un EcoPoble, 
creant Viles Connectades … per tenir uns ciutadans més savis i feliços.  
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LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA 
Actualment DynamisLab té centres d’activitat a Montornès del Vallès, Girona, Caldes de 
Montbui i Barcelona 

 

 

  ORGANIZA:         COL·LABORA:  

  

 

 

 

 


