
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 es vol donar resposta 

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 3 
Com podem produir i consumir productes més 

saludables? 

L’objectiu és generar solucions que ens ajudin a prendre 

consciència de la importància de produir aliments amb 

el mínim de residus possibles i consumir productes de 

proximitat, generant el mínim impacte en el seu 

consum. 

 

 

 

 



 

#REPTE 3 
Com podem produir i consumir productes més saludables? 

Tipus de solucions que es poden aportar: 

• Solucions per saber quins productes saludables es conreen al nostre 

territori. 

– Conèixer què tenim al nostre territori: quins productors tenim, què fan i com ho fan. 

– Dotar d'eines als productors i consumidors per oferir els canals per fer venda directa: 

mercats, cooperatives de consum, bonificacions... 

• Solucions per transmetre l'interès per consumir productes saludables i del 

nostre territori. 

– Potenciar el consum de proximitat. Sensibilitzar per consumir productes saludables. 

– Reduint el consum de productes que vagin envasats i comprant a granel: reutilització 

d'envasos, transformació dels envasos en nous productes. 

– Aprofitament i posada en valor dels residus o subproductes en nous productes i 

oportunitats de negoci.  

 

 

 



 

#REPTE 3 
Com podem produir i consumir productes més saludables? 

Tipus de solucions que es poden aportar: 

• Solucions per contribuir a la producció de productes ecològics. 

– Afavorint una agricultura sostenible. Mecanismes i sistemes per incentivar aquest tipus 

d'agricultura. 

– Afavorint i potenciant la recuperació de cultius abandonats (custòdia del territori / horts 

urbans / banc de terres). 

– Afavorint i potenciant la biodiversitat i el mosaic agroforestal.  

• Solucions per millorar els sistemes d’embalatge (“packaging”) per a 

generar menys residus: 

–  Envasos ecològics i saludables 

–  Reutilització d’envasos, per ex.: 

•  Mobiliari Urbà 

• Trobar una nova vida a les ampolles. Sistemes de devolució d’envasos... 

 

 

 



 

DOCUMENTS DE REFERÈNCIA 

Ecoproductes i 

ecoserveis 

Estratègia catalana d’ecodisseny, per 

a una economia circular i 

ecoinnovadora 

Catàleg d’ecodisseny 

El valor dels aliments UPC “Disseny sostenibilista” 

Malbaratament alimentari 

Eines per a la reducció 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/ecoproductes_i_ecoserveis/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/ecoproductes_i_ecoserveis/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/estrategia_ecodisseny/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/estrategia_ecodisseny/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/estrategia_ecodisseny/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/estrategia_ecodisseny/cataleg-ecodisseny-catalunya/
https://www.elvalordelsaliments.cat/
https://www.elvalordelsaliments.cat/calcula-el-valor-del-que-menges/
https://tecnologiaisostenibilitat.cus.upc.edu/continguts/ecodisseny-i-disseny-sostenibilista/1.-que-es-lecodisseny-sostenibilista
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/estrategia_ecodisseny/cataleg-ecodisseny-catalunya/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/malbaratament-alimentari/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/malbaratament-alimentari/eines-reduccio/


 

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. 

 
 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 

EZLAB APP sobre la traçabilitat del producte, es tracta d’un registre de certificació que 

incorpora informació de tots els sectors de la cadena.  

 

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.ezlab.it/


 

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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