
 

 

 

Desembre 2018 

MANIFEST PER A L’ADHESIÓ A L’ECOSISTEMA 

D’INNOVACIÓ DEL PENEDÈS - PROJECTE 

D’ESPECIALITZACIÓ I COMPETITIVITAT 

TERRITORIAL “PENEDÈS SOSTENIBLE I 

SALUDABLE”- 
 

El projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) 

‘Penedès Sostenible i Saludable’ cofinançat pel Fons Europeu de 

Desenvolupament Regional (FEDER), planteja la creació d’un 

Ecosistema d’Innovació (EI) al territori, centrat en el sector agrari i 

agroalimentari, i en l’ús de recursos energètics sostenibles. L’EI ha 

de servir per avançar en l’objectiu de convertir la producció 

d’aliments al Penedès – amb el vi i el cava com a productes 

capdavanters - en una producció amb els mínims residus nocius per 

la salut i en base a un model energètic que minimitzi les emissions 

de carboni, per viure en un entorn el més saludable possible per a 

tots aquells que compartim aquest territori. 

L’EI ha d’esdevenir una eina sistèmica que permeti estimular la 

innovació a través de la  identificació dels reptes i/o aspiracions del 

territori, la cerca de solucions innovadores -amb una metodologia 

basada en els conceptes d’innovació oberta donant suport a les 

solucions seleccionades a accelerar-se per apropar-les al mercat- fent 

que puguin ser provades al territori a partir de la metodologia ‘Living 

Lab’ (banc de proves reals i entorn d'experimentació). 
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Els objectius de l’Ecosistema d’Innovació són: 

- Identificar reptes i solucions. Que els agents i empreses del territori, tant 

públics com privats del Penedès, plantegin els seus reptes en les àrees 

identificades, i puguin cercar i provar les solucions més adequades a partir 

d’una metodologia basada en el  concepte d’Innovació Oberta..  

- Fomentar la relació público-privada.  L’EI és una oportunitat per 

aglutinar esforços entre les administracions, entitats, centres de formació, 

de recerca i empreses.  

L’EI s’estructurarà entorn a grans àrees d’expertesa claus 

per al futur del Penedès tenint en compte les noves 

tecnologies i TICs per cercar eines vinculades a un ús més 

eficient i sostenible dels recursos: 

a) Clima i Aigua: cercar reptes, aspiracions i/o oportunitats 

relacionades amb la mitigació, adaptació i resiliència al 

canvi climàtic; 

b) Productes saludables: cercar oportunitats vinculades a 

una producció ecològica, de proximitat i saludable, junt 

amb l’objectiu de residu mínim. 
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- Afavorir i adquirir una nova metodologia de treball que el territori se la 

faci seva, més transversal, cohesiva, eficient, flexible i dinàmica que ajudi a 

generar nous coneixements i una transformació social en les polítiques 

públiques locals.   

- Treballar de forma coordinada per donar resposta a les necessitats de la 

societat enfront el canvi climàtic entre els diferents agents de la quàdruple 

hèlix (administració, empresa, sector de la recerca, formació i educació i el 

sector de les entitats). 

- Posar en valor els coneixements, els projectes i les iniciatives de les 

persones participants i aprofitar el recursos existents i la feina que s’està 

fent en aquesta matèria al nostre territori. 

- Impulsar idees i projectes que es puguin prototipar, provar i 

promocionar. 

- Creació d’un entorn permanent de coneixença i de treball col·laboratiu 

entre els diferents agents que actualment es troben dispersos. 

La creació de l’EI inclou les següents fases de treball:  

- La identificació i ordenació de reptes vinculats a les tres àrees d’expertesa 

identificades. 

- El llançament de crides (“calls”), en cadascuna de les àrees d’expertesa 

identificades, i la selecció de solucions innovadores, especialment presents 

al territori català, però que també inclogui altres solucions internacionals. 

- La pre-acceleració de les solucions seleccionades per cadascuna de les 

àrees, que inclogui l’acompanyament i la mentorització dels projectes fins al 

prototipatge, prova i validació de les solucions.  
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- L’adequació d’un espai per la creació d’un laboratori “open living lab” on 

poder prototipar les solucions seleccionades a l’Ecosistema d’Innovació. 

L’espai estarà ubicat a  l’edifici  ÀGORA de l’Ajuntament de Vilafranca del 

Penedès.  

Els valors que ens regiran pel funcionament de l’Ecosistema i les propostes 

que en sorgeixin són:  

- Innovació 

Apostem per un desenvolupament que posi en valor els seus actius materials i 

immaterials i els seus coneixements, i els gestioni com un patrimoni col·lectiu, 

capaç de millorar la competitivitat del territori a partir d’una mirada oberta i 

emprenedora amb uns valors socials, ambientals i ètics. 

L’objectiu ha de ser implementar un nou model de sistema de treball basat en 

la recerca, la innovació, l’educació, la formació i la capacitació en els diversos 

sectors; tot donant suport i fomentant el sector agrari, molt lligat a la realitat 

cultural i mediambiental del nostre territori. 

- Cooperar vs competir 

Ens basarem en el treball horitzontal, la responsabilitat compartida en el 

procés de producció i en la relació amb els agents dels diferents sectors que 

poden participar i estar implicats de forma directa i/o indirecta amb el sector 

agroalimentari. 

- Sostenibilitat  

Cal potenciar el desenvolupament del teixit productiu amb una gestió que 

tingui en compte  el seu impacte en els àmbits econòmic, ambiental, social, 

laboral i cultural, fent compatible una economia competitiva amb la cohesió 

social, el respecte al medi i la millora de la qualitat de vida. 
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Valorem la proximitat i la qualitat de la producció agrícola. Per això el sector 

agrari i els consumidors hem de trobar estratègies per a un acostament tenint 

en compte l’ús més eficient dels recursos alhora que vetllem per buscar 

qualitat i productes saludables. 

- Responsabilitat social 

Defensem un model de territori que situï els drets humans i la sostenibilitat 

global en el centre de l’activitat del teixit productiu i on tots els agents 

participants tinguin en compte l’impacte social de la seva activitat. 

- Governança 

Volem promoure un diàleg i una concertació entre les parts per tal de crear 

espais de treball que permetin generar sinèrgies en benefici del conjunt del 

territori i millorar-ne la governança. 

Per això,  

L’Ecosistema d’Innovació del Penedès, sense tenir personalitat jurídica pròpia, 

es constitueix com a espai  d’interrelació, transferibilitat de coneixement i 

intercanvi d’idees i experiències entre els seus membres, amb l’objectiu de 

fomentar el treball conjunt per a la generació de projectes i solucions que ens 

permetin tendir cap a una sostenibilitat ambiental, territorial i cada cop més 

saludable per a les persones.   

El 14 de desembre de 2018 l’Ajuntament de Vilafranca, líder del Projecte 

d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) “Penedès Sostenible i 

Saludable” presenta aquest Ecosistema d’Innovació. 
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Les entitats sotasignants ens adherim a l’Ecosistema d’Innovació per a fer 
xarxa, coordinar els coneixements i els esforços dels diferents àmbits 
representats, innovar i cocrear per fer del Penedès un territori referent en 
matèria de sostenibilitat. 

ENTITATS SIGNANTS: 

Ajuntament de Vilafranca  

  

Ajuntament de Subirats Consell Comarcal de l'Alt Penedès 

  

Mancomunitat Penedès Garraf Consorci Turisme Alt Penedès 

  

Agroserra S.L Associació Carretera del Vi 
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Casa Ametller Consell Regulador DO Penedès 

  

COVIDES Escola d'Enoturisme 

  

Federació Empresarial del Gran 
Penedès 

Fundació Pro Penedès 

  

Grup UVIPE - Associació Vinícola 
Catalana 

INNOVI 

  

Institut Català de la Vinya i el Vi 
(INCAVI). Generalitat de Catalunya  

Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA) 

  

http://incavi.gencat.cat/ca/
http://incavi.gencat.cat/ca/
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Institut del Cava Institut Eugeni d'Ors 

  

TAMIC, S.L  TORRES 

  

Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) 

Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC)- Escola Politècnica Superior 

d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú 

  

VITEC Parc Tecnològic del Vi Xarxes de Telecomunicacions 
Altenatives, SL 

  

 

http://www.tamic.es/cat/

