
Candidatura  

MicroEcoRegió Catalunya 2018 
Comunitat econòmica d’alimentació ecològica  

 

 Invertim en el nostre futur 
 Cultivem la sobirania alimentària  

 Creem ocupació i economia sostenible 
 

 

 

 

 
 

 

  



 
 

Què és EcoRegió? 

EcoRegió és una Comunitat econòmica d’

Els ciutadans inverteixen en una 
Des d’empreses de producció, a aquelles de 
beneficis econòmics, socials i ambientals a la regió.

EcoRegió replica el model de Regional

 

EcoRegió Catalunya  

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.

 

MicroEcoRegió 

EcoRegió Catalunya es desenvoluparà en MicroEcoRegions, com estratègia 
local i ecològic, i la cadena de valor implicant producció, comerç, turisme i serveis.

 

ó és una Comunitat econòmica d’alimentació ecològica  regional. 

Els ciutadans inverteixen en una Xarxa de Empreses Ecològiques de tota la cadena de valor de la regió. 
a aquelles de comercialització, distribució, i serveis. Aquesta Xarxa genera 

beneficis econòmics, socials i ambientals a la regió. 

ió replica el model de Regionalwert a Alemanya  on 700 persones han invertit 4M

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 

entals, socials i ecològics a la regió. 

EcoRegió Catalunya es desenvoluparà en MicroEcoRegions, com estratègia 
local i ecològic, i la cadena de valor implicant producció, comerç, turisme i serveis.

de tota la cadena de valor de la regió. 
comercialització, distribució, i serveis. Aquesta Xarxa genera 

700 persones han invertit 4M€  

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 

EcoRegió Catalunya es desenvoluparà en MicroEcoRegions, com estratègia per impulsar el producte 
local i ecològic, i la cadena de valor implicant producció, comerç, turisme i serveis. 



 
 

El 2017 hem impulsat la MicroEcoRegió
amb el suport de la Diputació de Girona
d’Arbúcies, i 4 municipis. I s’ha realitzat un estud
col·laboració de l’Ajuntament de Montornès del Vallès.

Objectius generals: 
 Atraure, retenir i multiplicar el talent ca
 El nostre objectiu principal és crear ocupació  i 

Ecològica. 
 Crear productes gastronòmics innovadors per consumidors que demanen aliments nutritius, 

ecològics i locals amb 
desenvolupament local. 

Objectius estratègics: 
 Alineats a estratègia RIS3CAT i Horitzó 2020.

 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 

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

 

Objectius específics: 

 
 Atraure inversió en projectes d’alimentació 

ecològica al territori:  

 MicroCapital invertit la Cooperativa 
EcoRegió Catalunya 2018: 500.000

 Coinversió pública privada als 
projectes del la MicroEcoRegió
territoris pilots: 1M

 

 Creació de llocs de treb

 Creació de llocs de treball per a 
persones amb risc d’exclusió social: 10.

la MicroEcoRegióTer Gavarres, liderada per l’Ajuntament de Celrà
amb el suport de la Diputació de Girona; i la MicroEcoRegió Vall d’Arbúcies, liderada per l’Ajuntament 

s’ha realitzat un estudi per la MicroEcoRegió Serralada litoral
l’Ajuntament de Montornès del Vallès. 

Atraure, retenir i multiplicar el talent cap al desenvolupament sostenible
El nostre objectiu principal és crear ocupació  i sinergies dins l’ecosistema de l’Alimentació 

Crear productes gastronòmics innovadors per consumidors que demanen aliments nutritius, 
amb una marca i distintius propis del la MicroEcoRegió

 

Alineats a estratègia RIS3CAT i Horitzó 2020. 

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

er la ciutadania 

de l’alimentació de productes Km 0 i ecològics. 

Invertir en salut, impacte social i ambiental. 

Participar de la dinamització econòmica regional. 

Atraure inversió en projectes d’alimentació 
  

MicroCapital invertit la Cooperativa 
EcoRegió Catalunya 2018: 500.000€ 

Coinversió pública privada als 
la MicroEcoRegiócom a 

territoris pilots: 1M€ 

Creació de llocs de treball: Mínim 50 

Creació de llocs de treball per a 
persones amb risc d’exclusió social: 10. 

per l’Ajuntament de Celrà, 9 municipis i 
i la MicroEcoRegió Vall d’Arbúcies, liderada per l’Ajuntament 

gió Serralada litoral amb la 

p al desenvolupament sostenible. 
sinergies dins l’ecosistema de l’Alimentació 

Crear productes gastronòmics innovadors per consumidors que demanen aliments nutritius, 
la MicroEcoRegió, i ajudar al 

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



 
 

  



 
 

Reconeixement tècnic internacional
 
Economia verda 
EcoRegió ha estat sel·leccionat d’
Catalunya com un dels 3 prioritaris segons el SOC, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, així com 
seleccionar-ho entre els 10 projectes que més ocupació verd
procés de selecció i promoció conjunt amb la Fundació 
 
Economia Social Innovadora (ESI)
DynamisLab forma part de les 150 empreses d’Emprenedoria Social Innovadora en el programa 
el 2016 va ser triada entre els 3 projectes més representatius de l’ESI a Espanya
conjuntament amb el Grup Mondragón i SOM Energia.  
SELUSI i SEFORIS hi ha participat la London
principal d’aquests programes, forma part ara del Consell Assessor d’EcoRegió, des de la UPF.
 

Calendari 
 
28 de Febrer Termini candidatures i  
2018 · Gener·Març· Sel·lecciói promoció 
2018 · Febrer-Març · Diagnosi i selecció de projectes 
2018 · Abril-Juny · Millora i desenvolupament dels projectes de inversió
2018 · JuliolSetembre · Campanya captació de 
2018 · Setembre –Des. Formalització de la coinversió i creació de llocs de treball.
 

Acció    
 
Soci MicroCapital   
Soci · Promotor   
MicroEcoRegió 1 - 3anys   
EcoRegió    

 
 
 
Empreses promotores 
 
EcoRegió aportarà la metodologia innovadora amb reconeixement internacional
alineada 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
Desenvolupa l’estratègia SmartCATalonia centrant
sostenibilitat. I el marc de l’ Estratègia de recerca i innovaci
Catalunya, i forma part de la comunitat d’Innovació Gastronòmica RIS3CAT del Campus d’Alimentació 
de la UB, Krisàlia i Ibercanem. 

 
 

Reconeixement tècnic internacional 

d’entre 198 projectes internacionals que poden crear ocupació verda a 
taris segons el SOC, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya, així com de nombroses institucions catalanes. A nivell internacional Ashoka va 
ho entre els 10 projectes que més ocupació verda poden crear al sud del mediterrani, 

ció i promoció conjunt amb la Fundació Bosch i el Parlament Europeu.

Social Innovadora (ESI) 
DynamisLab forma part de les 150 empreses d’Emprenedoria Social Innovadora en el programa 
el 2016 va ser triada entre els 3 projectes més representatius de l’ESI a Espanya
conjuntament amb el Grup Mondragón i SOM Energia.  En l’avaluació i desenvolupament dels programes 
SELUSI i SEFORIS hi ha participat la London School of Economics o el IESE. Tomislav Rimac, el investigador 
principal d’aquests programes, forma part ara del Consell Assessor d’EcoRegió, des de la UPF.

Termini candidatures i  Calendari 2018 
i promoció de la MicroEcoRegió 2018 

Diagnosi i selecció de projectes de la MicroEcoRegió 
· Millora i desenvolupament dels projectes de inversió 

· Campanya captació de recursos pels projectes. 
Des. Formalització de la coinversió i creació de llocs de treball.

      Inversió

      300 a 50.000
      2.500
      15.000 
      0,1 -

aportarà la metodologia innovadora amb reconeixement internacional
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.  
l’estratègia SmartCATalonia centrant-se en la qualitat de 

sostenibilitat. I el marc de l’ Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·
forma part de la comunitat d’Innovació Gastronòmica RIS3CAT del Campus d’Alimentació 

e poden crear ocupació verda a 
taris segons el SOC, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

nombroses institucions catalanes. A nivell internacional Ashoka va 
a poden crear al sud del mediterrani, en un 

Bosch i el Parlament Europeu. 

DynamisLab forma part de les 150 empreses d’Emprenedoria Social Innovadora en el programa SELUSI, i 
el 2016 va ser triada entre els 3 projectes més representatius de l’ESI a Espanya pel programa SEFORIS, 

En l’avaluació i desenvolupament dels programes 
Tomislav Rimac, el investigador 

principal d’aquests programes, forma part ara del Consell Assessor d’EcoRegió, des de la UPF. 

Des. Formalització de la coinversió i creació de llocs de treball. 

Inversió 

300 a 50.000€ 
2.500-50.000€ 

.000 - 20.000€ 
- 0,2M€ 

aportarà la metodologia innovadora amb reconeixement internacional. EcoRegió està 
amb l’estratègia de creixement de la UE per la propera dècada Horitzó 2020. En un món en 

ligent, sostenible i integradora.  
 vida de les persones i la 

ó per a l'especialització intel·ligent de 
forma part de la comunitat d’Innovació Gastronòmica RIS3CAT del Campus d’Alimentació 



 
 

Dynamislab, aportarà l'experiència del
ecològics i Llavorae (saviae), de creació d'ocupació en agricultura ecològica amb eines d'internet.

Estratègia LivingLab éscrear comunitats 
locals, universitats, empreses, consumidors i microcapital.

DynamisLab, és un LivingLab per la Sostenibilitat que ha desenvolupat projecte per més de 1M
administracions locals, ha liderat el 
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.

DynamisLab, com a LivingLab per la Sostenibilitat participa de l’estratègia SmartCat des de la seva 
formulació i de la Xarxa de LivingsLabs de Catalunya

 

Més informació de DynamisLabwww.dynamislab.com

  

, aportarà l'experiència dels projectes innovadors del SOC: DINAM
de creació d'ocupació en agricultura ecològica amb eines d'internet.

crear comunitats locals d’alimentació ecològica amb la implicació de governs 
locals, universitats, empreses, consumidors i microcapital. 

DynamisLab, és un LivingLab per la Sostenibilitat que ha desenvolupat projecte per més de 1M
administracions locals, ha liderat el projecte DINAM de menjadors escolars ecològics i
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 
opeu SEFORIS, conjuntament amb el Grup Mondragón i Som Energia.

DynamisLab, com a LivingLab per la Sostenibilitat participa de l’estratègia SmartCat des de la seva 
formulació i de la Xarxa de LivingsLabs de Catalunya (2015). 

www.dynamislab.com 

DINAM, de menjadors escolars 
de creació d'ocupació en agricultura ecològica amb eines d'internet. 

locals d’alimentació ecològica amb la implicació de governs 

DynamisLab, és un LivingLab per la Sostenibilitat que ha desenvolupat projecte per més de 1M€ per 
de menjadors escolars ecològics i ha estat soci del 

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

DynamisLab, com a LivingLab per la Sostenibilitat participa de l’estratègia SmartCat des de la seva 



 
 

Programes i projectes de referència

Guia d’implantació i Manual de l’EcoRegió

Projecte i guia d’actors de la MicroEcoRegió Ter Gavarres

Projecte d’innovació gastronòmica RIS3CAT cànem i ortiga

Programa d’agricultura social d’Humana

Programa d’Horts de la Diputació de Barcelona

Programa de Formació Dual · Casa Moner Pa del Mediterrani

Mercat virtual de la Reserva de la Biosfera del Montseny

EcoInnovació al sector alimentari · AMB Bar

 

 

   
 

Programes i projectes de referència: 

Guia d’implantació i Manual de l’EcoRegió 

de la MicroEcoRegió Ter Gavarres 

ronòmica RIS3CAT cànem i ortiga 

Programa d’agricultura social d’Humana · Dynamislab 

Programa d’Horts de la Diputació de Barcelona 

Programa de Formació Dual · Casa Moner Pa del Mediterrani 

Mercat virtual de la Reserva de la Biosfera del Montseny 

EcoInnovació al sector alimentari · AMB Barcelona 



 
 

 

Equip directiu  

Josep Boatella · Director del Campus de l’Alimentació UB

Isma Prado · Director Acadèmic CIA del Mediterrani

Nacho Pérez · Direcció d’horta biodinàmica · Can Gallina · San Pol de Mar

Àngela Puigrrodón · Directora d’Innovació gastronòmica d’EcoRegió

Oriol Costa · Director d’EcoRegió 

Dades de contacte:info@ecoregio.cat

 

 

Sumem capital humà, econòmic i

Josep Boatella · Director del Campus de l’Alimentació UB 

Isma Prado · Director Acadèmic CIA del Mediterrani 

d’horta biodinàmica · Can Gallina · San Pol de Mar 

odón · Directora d’Innovació gastronòmica d’EcoRegió 

 

info@ecoregio.cat 

econòmic i empresarial per cultivar la teva regióempresarial per cultivar la teva regió 


