
Tenim un repte molt important al davant: construir la Girona del
futur, un model de ciutat verda, humana i sostenible. 

Per fer-ho, podeu optar tant per crear nous projectes de negoci
com per introduir canvis en els processos empresarials actuals
(producció, distribució, comunicació, relacions laborals..)

T'apuntes al
repte?

PLA D'ACCIÓ PER LA TRANSFORMACIÓ
DEL MODEL ECONÒMIC GIRONÍ

Tallers d'innovació 2022
Foment de l'emprenedoria sostenible

Us proposem que plantegeu idees innovadores
per avançar cap a una Girona més sostenible en
tres grans àmbits: econòmic, social i ambiental.



Com treballen la gestió dels residus les empreses del vostre
entorn? (podeu centrar-vos en un sector concret) Tenen en
compte la circularitat dels recursos? S'ajuden i es connecten
entre elles per facilitar aquesta circularitat?
Promouen una mobilitat sostenible? Tenen en compte la
procedència, el tipus de desplaçament i el cost ambiental que
té l’aprovisionament de materials i matèries primeres? I com
arriben els productes al punt de consum? 
Porten a terme processos de reutilització i reciclatge?
S'intenta donar segona vida als proucte? 
Es treballa per tal que la natura entri a les empreses? Hi ha
plantes dins i fora els espais de treball, producció, venta...?
Coneixeu què són les nature-based solutions?
Com ens pot ajudar la tecnologia en aquesta transformació?
Com es fa el màrqueting i el packaging dels productes i
serveis de les empreses? És sostenible? El missatge promou
un canvi de mirada de les persones consumidores cap a models
de consum més sostenibles?  
Es promou el consum sostenible i de proximitat? Quines
estratègies es podrien seguir per fer-ho? Quins avantatges
comportaria aquest model? 

QUÈ FER A PARTIR D'AQUEST REPTE?

ALGUNES PREGUNTES PER
COMENÇAR A TREBALLAR

Detectar necessitats de les persones i/o les empreses
que no tinguin  resposta o que la que existeixi no sigui
sostenible a nivell ambiental i/o social.
Plantejar alternatives o innovacions als processos
empresarials actuals, que siguin sostenibles a nivell
ambiental, econòmic i social. 
Proposar noves idees de negoci que donin resposta a
necessitats detectades de manera sostenible

https://www.youtube.com/watch?v=4-unUVfAwsQ


Precious plastic 
https://bit.ly/reptePreciousPlastic

Tribici
https://bit.ly/repteTribici

En bici sense edat
https://bit.ly/repteEnbicisenseedat

Didal-up
https://bit.ly/repteDidalUp

Cervesa feta amb sobres de pa 
https://bit.ly/repteCervesaambpa

Oficina per la Sostenibilitat de Girona
https://web.girona.cat/oficinaperlasostenibilitat
Pla d'Acció pel Clima i l'Energia Sostenible de Girona
https://web.girona.cat/documents/20147/280355/Pla_PACES_GIRONA.pdf

a Girona...

Estratègia Catalana per al desenvolupament sostenible de Catalunya
https://bit.ly/repteEstrategiaCatalana
Indicadors dels objectius de desenvolupament sostenibles de la UE per Catalunya
https://www.idescat.cat/indicadors/?id=ods
Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)
https://bit.ly/reptePrecat20
Responsabilitat social a Catalunya
https://treball.gencat.cat/ca/rscat/

Rebiciclem
https://rebiciclem.com/

Comerç verd
https://comercverd.cat/

Banc de recursos sostenibles de Barcelona
https://www.bancderecursos.org/

Banc de recursos per la prevenció de residus
https://rezero.cat/

Projecte impulsat pel Servei Municipal d’Ocupació – Girona Emprèn de l’Ajuntament de Girona amb el cofinançament de la
Diputació de Girona i organitzat en col·laboració amb el Consell de la Formació Professional i Ocupacional de Girona

a Catalunya

NEGOCIS I INICIATIVES 
INSPIRADORES

ALGUNS RECURSOS QUE US
PODEN SER D'UTILITAT
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