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Desenvolupament econòmic local 

Desenvolupament econòmic: Política pública que té per objectiu afavorir

un procés reactivador de l’economia i dinamitzador de les societats locals, i

que, mitjançant l’aprofitament dels recursos existents en un territori

determinat i la cooperació entre l’àmbit públic i el privat, és capaç d’estimulardeterminat i la cooperació entre l’àmbit públic i el privat, és capaç d’estimular

i fomentar el seu creixement econòmic, creant ocupació, a fi de millorar la

qualitat de vida i el benestar social de les poblacions locals.

“Millorar els avantatge competitius”



Unim esforços dels 
agents econòmics i 
socials

Som l’Agència de 
desenvolupament 
socioeconòmic d’Osona
i treballem per acomplir
els següents objectius:





Desenvolupament econòmic local 

ÀMBITS CLAU 

1. Infraestructures 

2.  Capital Humà 

3.  Condicions de l’entorn i ambiental

4.  Adequació de les institucions



Infraestructures Fires



Infraestructures / espais 

Recintes firals amb un calendari anual de 
fires i congressos

Podem pensar altres ocupacions que no siguin fires, però que aportin valor al territori?

Pensar en activitats amb lògiques diferents 

Espais infrautilitzats

Un espai més dins la ciutat

Projectes per emprenedors / empreses i professionals 

Programes “afterwork”

Cultura

Envelliment: Nous models de fires per a persones grans 

Pop-ups



Infraestructures / transports 
Incloure la mobilitat en l’organització de cada esdeveniment

Repensar la mobilitat prèvia i post a l’esdeveniment

Promoure la mobilitat sostenible:  Oferir poc aparcament

Incorporar indicacions de contaminació de cada fira

Vincles amb empreses de transport públic i de lloguer de bicisVincles amb empreses de transport públic i de lloguer de bicis

Promoure ús de la bicicleta; aparcaments de bicicleta segurs

Carregadors de vehicles elèctrics

Llançadores des de les estacions de tren i bus 

Repensar els horaris de l’esdeveniment en base al transport públic 

Promoure les arribades conjuntes

Descomptes si s’arriba amb transport públic o vehicles optimitzats



Infraestructures / tecnologia 

Dotar als recintes firals i esdeveniments amb infraestructures i eines tecnològiques

Esdeveniments: espais per experimentar per Start-ups tecnològiques del territori 

Hacketons in situ sobre com la tecnologia aportar valor a un sector

Difondre Casos d’ùs 

Facilitat de registre i accés a les fires

Facilitat d’accedir a la informació abans i post-fira

Informació i alertes sobre xerrades al moment

App de la fira

Recollida i gestió de les dades



Capital HumàCapital Humà



Capital humà

Guerra pel talent a tots nivells: Alts càrrecs, perfils tècnics i peonatge 

Aliances amb els centres de FP del territori:  Suport en l’execució de diferents tasques 
durant la fira, realització de pràctiques, testejar com arribem a les persones joves, etc. 

Promoure les vocacions: Treballar-ho a totes les fires de forma transversal.

Vincles amb grups de recerca, centres tecnològics, etc. 

Promoure les vocacions: Treballar-ho a totes les fires de forma transversal.

Activitats per persones joves procedents de la FP i de la Universitat. 

Xerrades d’expositors a alumnes i professorat

Speed-datings en el marc de les fires

Oferir acompanyament i suport als expositors per garantir l’aprofitament de la seva 
participació a l’esdeveniment

En definitiva, espai de trobada entre empreses i agents del coneixement



Condicions d’entorn i 
ambientalambiental



Condicions d’entorn i ambiental

Aprofitar els atractius del territori per atreure activitats econòmiques i preservar-
los 

Visibilitat de l’ecosistema local: mapejat dels agents 

Tots els esdeveniments han d’explicar els atractius del territori; espai físic o digital amb el 
relat de l’entorn, context, història, passat i futur, persones referents, etc

Espais per presentar el territori i els productors i serveis del territori

Connectar amb espais d’interès del territori: programa de visites guiades/visites a museus, 
programa/propostes de turisme actiu, etc. 

En definitiva, cal paquetitzar un catàleg “standar” de productes i serveis locals 
amb aquest objectiu, i oferir-lo a totes les fires i congressos. 



Adequació de les 
institucionsinstitucions



Adequació de les instal·lacions 

És necessària l’existència d’entorns institucionals que s’impliquen efectivament 
per dinamitzar l’economia de territori i cercar solucions

Espais de treball formals i informals

Construcció i desenvolupament de visió compartida entre els agents ecosistema i 

Governança multinivell

Construcció i desenvolupament de visió compartida entre els agents ecosistema i 
objectius comuns

Procés d'aprenentatge col·lectiu: construcció de capacitats col·lectives a través de la 
cogeneració de coneixement entre actors i agents coneixement

L’usuari al centre i no les institucions

Lideratges compartits: és un procés, crear sentiment de pertinença i relacions de confiança

De ciutadà a prosumer: incorporació del ciutadà/visitant a la producció de l’esdeveniment. 
Què espero de la fira? 
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Innovació social i governança

Innovació per respondre a una necessitat social
Innovació en les relacions socials i de poder: nous models de governança 



El rol dels tècnics El rol dels tècnics 



Rol de facilitadors

Persona amb coneixement teòric-pràctic en determinada àrea temàticExpert

Són les persones que contribueixen a desenvolupar competències i capacitats 
dels actors Formador

Persona o equip que promou processos de reflexió-accióFacilitador

Especialista en una disciplina. Soluciona problemes tècnics.Expert

Especialista en mètodes d’intervenció. El seu rol es basa en el domini dels 
processos. Ajuda a sortir d’una situació difícil.

Formador



Nous Repte:
Transició Verda, digital 
i sòcio-demogràficai sòcio-demogràfica



Transició Verda

Totes les fires han de tenir “Petjada Verda” / Coherència i rigorositat

Instal·lacions energèticament eficients

Materials reutilitzables prioritaris

Totes les fires han de tenir “Petjada Verda”/Coherència i rigorositat

Càterings: producte local i servit en envasos reutilitzables

Promoure la mobilitat sostenible

Criteris traslladats als expositors

Proveïdors de proximitat

Recollida selectiva i poc ús de paper

Quadre d’indicadors per cada fira



Transició Social

Incorporar els  “Col·lectius vulnerables” a les fires

Incorporació dels joves vulnerables i persones aturades en la prestació de determinats 
serveis de la fira – Projecte amb acompanyament i mentoria.

Organitzar de forma transversal a totes les fires d’ activitat per col·lectius vulnerables

Aliances amb empreses d’inserció i entitats del 3r sector

Organitzar de forma transversal a totes les fires d’ activitat per col·lectius vulnerables

Accessibilitat



Transició Digital

La digitalització ha d’estar present en tots els esdeveniments i ha d’impactar a 
l’organització, als expositors i als visitants

Implicar a l’ecosistema de proveïdors tecnològics locals: llançament de reptes, premis, etc

Acompanyament i suport als expositors  i visitants

La fira com espai d’experimentació  per noves eines digitals 

Acompanyament i suport als expositors  i visitants

Experiència d’usuari



www.creaccio.cat


