
ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ  
Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) 

“PENEDÈS SOSTENIBLE I SALUDABLE” 



La clau del progrés sostenible es basarà en la inversió, pública i privada, que es 

destini als generadors d’idees –el capital humà– i a la innovació.  

(Paul M. Romer, Nobel d’Economia 2018) 

 

El Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial 

“PENEDÈS SOSTENIBLE I SALUDABLE” planteja, com a punt de 

partida,  la creació d’un Ecosistema d’Innovació* al territori 

centrat en el sector agrari i agroalimentari.  

 

 
 

 



L’ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ 

L’Ecosistema  és una eina sistèmica que permet estimular la innovació i 

que serveix per identificar els reptes i/o aspiracions del territori, així 

com buscar solucions innovadores - amb una metodologia basada en 

els conceptes d’innovació oberta.  

L'Ecosistema d'Innovació del Penedès aposta per una evolució 

del territori cap a la sostenibilitat ambiental i l’economia circular.  

Busquem idees disruptives pel desenvolupament de projectes 

innovadors en el sector agrícola i agroalimentari. 

 

 



BASES PER PARTICIPAR 

Podeu presentar solucions seguint el següent guió (màxim 10 pàgines 

en ppt o pdf): 

1. Identificació de la necessitat a la que respon la solució aportada 

2. Quina és la solució aportada 

3. Beneficis de la solució 

4. Motivació per a presentar aquesta solució 

5. Destinataris/clients/usuaris de la solució 

6. Pla d’acció per a la seva execució 

7. Pressupost aproximat 

 

 



BASES PER PARTICIPAR 

Es valoraran especialment aquelles solucions que s’adeqüin als valors 

de l’Ecosistema:  

• Sostenibilitat ambiental. Quin és el benefici a nivell ambiental i 

social? 

• Utilitat. Respon a les necessitats reals detectades? 

• Impacte social. Quin és l’impacte esperat per a la societat? 

• Temporalitat. És executable a curt-mig termini? 

• Viabilitat. És viable econòmicament i a nivell de recursos humans? 

 

 



VALORACIÓ I PREMIS  

Aquest 2019 s’escolliran 3 solucions guanyadores, 

una per cada repte, per a prototipar-les en la 

primera prova pilot. 

El jurat estarà format per 5 experts de les següents 

àrees: aigua, agricultura, alimentació, innovació i 

sostenibilitat. 



VALORACIÓ I PREMIS  

Els premis consistiran en:  

Dotació econòmica de 1000€ per cada una de les 3 

solucions guanyadores. 

Suport tècnic material i logístic per a la posada en 

marxa de la solució, el seu prototipatge i prova per un 

valor de 5000€. 



 

#REPTE 2 
Com podem contribuir a la mitigació i a l'adaptació al 

canvi climàtic? 

L’objectiu és generar solucions que ens ajudin a 

contribuir en la mitigació i en estratègies que ens 

permetin adaptar-nos al canvi climàtic 

 

Amb aquest repte apostem per seguir treballant per assolir la sostenibilitat 

ambiental i la implementació de sistemes basats en l’economia circular, 

concepte que es basa en l’aprofitament i la posada en valor de tot el que es 

genera en un procés de producció (residus i/o subproductes com a recursos). 

 

 

 



 

#REPTE 2 
Com podem contribuir a la mitigació i a l'adaptació al canvi 

climàtic? 

Tipus de solucions que es poden aportar: 

• Solucions vinculades a l’economia circular (idees per a reaprofitament i 

posada en valor de subproductes i co-productes generats en els sistemes de 

producció, reaprofitament de residus...).  

• Solucions que ens ajudin a reduir i ser més eficients en el consum 

d’energia.  

• Solucions que ens ajudin a reduir l’emissió de CO2 i/o productes 

contaminats a l’atmosfera.  

• Solucions per fomentar i incrementar la consciència sostenible i ecològica a 

través de tots els àmbits: empresa, entitats , educació... 

• Solucions que ens ajudin a la presa de decisions relacionades amb el clima i 

l’aigua. 

 

 



 

DOCUMENTS DE REFERÈNCIA 

Estratègia catalana 

d’adaptació al canvi climàtic 

(ESCACC) 2013 - 2020 

Tercer informe 

sobre el canvi 

climàtic a 

Catalunya 

 

Life Clinomix 

Economia verda i 

circular 

Projecte Life Vinyes 

per Calor 

Article: 

Economia 

circular 

http://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/home/campanyes_i_comunicacio/publicacions/publicacions_de_canvi_climatic/Planificacio_i_estrategies_cc/escacc.pdf
http://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/home/campanyes_i_comunicacio/publicacions/publicacions_de_canvi_climatic/Planificacio_i_estrategies_cc/escacc.pdf
http://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/home/campanyes_i_comunicacio/publicacions/publicacions_de_canvi_climatic/Planificacio_i_estrategies_cc/escacc.pdf
http://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/home/campanyes_i_comunicacio/publicacions/publicacions_de_canvi_climatic/Planificacio_i_estrategies_cc/escacc.pdf
http://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/home/campanyes_i_comunicacio/publicacions/publicacions_de_canvi_climatic/Planificacio_i_estrategies_cc/escacc.pdf
http://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/home/campanyes_i_comunicacio/publicacions/publicacions_de_canvi_climatic/Planificacio_i_estrategies_cc/escacc.pdf
C:/Users/NMORRAL/Desktop/1.	http:/cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/tercer-informe-sobre-canvi-climatic-catalunya/TERCER_INFORME_CANVI_CLIMATIC_web.pdf
C:/Users/NMORRAL/Desktop/1.	http:/cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/tercer-informe-sobre-canvi-climatic-catalunya/TERCER_INFORME_CANVI_CLIMATIC_web.pdf
C:/Users/NMORRAL/Desktop/1.	http:/cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/tercer-informe-sobre-canvi-climatic-catalunya/TERCER_INFORME_CANVI_CLIMATIC_web.pdf
C:/Users/NMORRAL/Desktop/1.	http:/cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/tercer-informe-sobre-canvi-climatic-catalunya/TERCER_INFORME_CANVI_CLIMATIC_web.pdf
http://lifeclinomics.eu/ca/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/economia_verda/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/economia_verda/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/economia_verda/
http://vineyards4heat.eu/ca/
http://vineyards4heat.eu/ca/
https://www.sostenible.cat/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/economia_verda/
https://www.sostenible.cat/especials/economia-circular
https://www.sostenible.cat/especials/economia-circular
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/economia_verda/


 

IDEES INSPIRADORES I 

PROJECTES EN MARXA 

Entrem-hi.  Grup de cooperatives 

referent de l’economia social, 

cooperativa i inclusiva de la Vegueria 

Penedès. 

 

MEC Carsharing.  

Servei de vehicles elèctrics per 

hores a la comarca del Penedès 

Bio Bean recupera les deixalles de cafè produïts en llars i restauració i els transforma 

en energia; biogàs, briquetes per a calderes i xemeneies i bioquímics 

Vigga és una marca que permet als pares llogar roba prenatal i infantil. Model de 

negoci premiat per a una economia circular en la indústria tèxtil.  Estalvia temps, 

diners i recursos. 

Zero waste (“zero malbaratament”) Web canadenca amb experiències de tots els 

sectors en economia circular.  

BioCarbon Engineering  proporcionen solucions analítiques i de plantació integrades 

per a projectes de restauració d'ecosistemes a gran escala.  Poden plantar fins a 

100.000 arbres en un sol dia, deixant que la comunitat local se centri en la cura dels 

arbres joves que ja han començat a créixer. 

http://www.entrem-hi.com/serveis/
http://www.entrem-hi.com/serveis/
http://www.entrem-hi.com/serveis/
http://www.meccarsharing.com/
https://uma.deab.upc.edu/ca/presentacio/Equip
https://www.bio-bean.com/
https://vigga.us/
http://www.nzwc.ca/Pages/default.aspx
https://www.fastcompany.com/40450262/these-tree-planting-drones-are-about-to-fire-a-million-seeds-to-re-grow-a-forest


 

IDEES INSPIRADORES I 

PROJECTES EN MARXA 

Comestible, però lleig. Imperfect Produce. 

Iniciativa de San Francisco per combatre el malbaratament d’aliments. Venen directament al 

consumidor fruites i verdures fresques que mai no arriben als prestatges de les botigues de 

queviures pel seu aspecte. 

Planteja propostes per rescatar menjar del malbaratament alimentari, i aconseguir-ne la 

distribució social 

 Recopilació d’exemples d’iniciatives catalanes de reducció del malbaratament alimentari, prevenció i 

aprofitament dels aliments 

De menjar, no en 

llancem ni mica.  Som gent de profit 

Fundació real dreams ha creat donalo.org perquè les Entitats sense ànim de lucre (ENL) 

puguin accedir a excedents d'empreses (mobiliari, restes d'existències ...) sense cost. 

https://www.elvalordelsaliments.cat/calcula-el-valor-del-que-menges/
https://www.elvalordelsaliments.cat/calcula-el-valor-del-que-menges/
https://www.elvalordelsaliments.cat/calcula-el-valor-del-que-menges/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/malbaratament-alimentari/eines-reduccio/iniciatives-prevencio/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/malbaratament-alimentari/eines-reduccio/iniciatives-prevencio/
https://nollencemnimica.wordpress.com/tallers/
https://nollencemnimica.wordpress.com/tallers/
http://somgentdeprofit.cat/
http://www.fundacionrealdreams.org/
https://donalo.org/es/


 

CONTACTE 

Si teniu dubtes o suggeriments sobre els reptes , com presentar els projectes o sobre 

l’Ecosistema d’Innovació podeu contactar amb: 

 

Promoció Econòmica. Ajuntament de Vilafranca.  

Núria Morral - nmorral@vilafranca.cat - T. 93 817 11 69 

 

Per dubtes i/o suggeriments sobre la plataforma digital, podeu contactar amb: 

Tessa Schwartzmann - tessa.schwartzmann@dime-network.com 
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