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Solución

Financiar y acelerar empresas de alimentación ecológica

MicroCapital Aceleración

500€
a 50.000€

Inversión

25.000€
a 300.000€

1. Un Model d’èxit 

1.1 Què és EcoRegió? 

Ecoregió és una Comunitat econòmica de 
Ciutadans per fomentar l’agricultura ecològica  
regional. 

EcoRegió replica el model de Regionalewert a 
Alemanya  on 700 persones han invertit 4M€ en 
3 EcoRegions 

Els ciutadans inverteixen en una Xarxa de 
Empreses Ecològiques de la cadena de valor de la 
regió. Des d’empreses de producció, 
comercialització i distribució, fins empreses de 
serveis. Aquesta Xarxa genera beneficis 
econòmics, socials i ambientals a la regió. 

 

1.2 La Missió i Objectius 

 La Missió de l’EcoRegió és posar en valor l’Economia Ecològica de Catalunya. 
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1.3  Reconeixements 

EcoRegió ha estat sel·leccionat 

• Entre els 3 millors Projectes 
internacionals amb potencial per crear 
ocupació en l’economia verda 
(iniciativa SIC) , i el suport del 
Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat, el 
Servei d’Ocupació de Catalunya,  
Smart Rural i AGDA.  

• El seu fundador, Christian Hiss té el 
reconeixement com emprenedor social 
per Ashoka 2009, i com emprenedor 
de l’any a Alemania el 2011.  

 

I amb l’impuls de DynamisLab, l’Ecoregió ha 
obtingut: 

• Accès a l’acceleradora de StartUp 
d’alt impacte social Ship2B. 

• Sel·leccionat com el millor projecte 
del Forum d’inversió Keiretsu Forum 
ECOSÍ 2015 

• Ser un Teaching Case per avaluar la 
formació que requereix el projecte per 
implantar-ho amb èxit, dins programa 
europeu SEFORIS,  d’emprenedoria 
social innovadora. 

• Ashoka promourà EcoRegió d’entre 
12 projectes per crear ocupació a 
Espanya, Itàlia, Portugal i Grècia. 

2.  Model transferible a altres regions. 

Tots aquests reconeixements ens animen a impulsar-ho a molta força. I per això DynamisLab ha 
fundat EcoRegió, SL  per impulsa la seva implantació Global i primer a Catalunya. 

 

 

Regionalwert UG&CoKG agrupa les EcoRegions per promocionar i protegir la marca. Actualment 
hi ha EcoRegió a Frigurb, Hamburg, Munich i Catalunya. I s’està iniciant a Colònia (Alemanya), 
Andalusia,  Madrid i Lisboa. 

 

REGIONALWERT 
UG&CoKG 

Junta General Junta Directiva Consell Assessor 

Regionalwert  
Friburg 

600 persones 
3M€ · 20 empreses 

EcoRegió 
Catalunya 

 

EcoRegió, SL 
 

Grup Promotor 
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3. El Grup Promotor  

El Grup Promotor d’EcoRegió s’ha constituït el 12 de juny de 2015 a la Fira ECOSÍ per Joan Antoni 
Melé, Oriol Costa i Eduard Alié, i des de setembre està format per:  

• Joan Antoni Melé, promotor 
incansable de la Banca Ètica a 
Espanya, ha sigut directiu de Triodos 
Bank durant 10 anys. Actualment 
promou l’economia conscient 
especialment a Llatinomèrica. 

• Maria Rosa Agustí Rigall, Presidenta 
de les Dones Empresàries de Girona, 
Directora de la Xarxa d'Inversors 
d'EcoRegió. 

• Isidro Luelmo, Comercial de 
professió, ara agricultor per vocació. 
Liderarà el impuls per consolidar 
l'Agricultura Biodinàmica a 
Catalunya. 

• David Colinas Castellà, paisatgista 
especialitzat en agricultura ecològica. 
Integrarà la jardineria, el 
desenvolupament gràfic de projectes 
de construcció i l'agricultura 
ecològica. 

• Joaquin Echavarri, Associat a 
Rödl&Partner, firma d'advocats 
especialitzats en internacionalitzar 
empreses alemanyes. Liderarà 
l'implantació jurídica del model 
Regionalwert. 

• Oriol Costa Lechuga, President de 
Dynamislab, Des del Living Lab per la 
Sostenibilitat lidera el SAVIAE 
(Serveis Avançats d'Informàtica 
Agrària Ecològica), el Dinam 
(Menjadors escolars ecològics) o la 
Fira EcoSí. Assumirà el repte de 
Director d'EcoRegió 

• Eduard Alié, polifacètic empresari, 
participarà en la valoració d'empreses 
per EcoRegió. 

• Antoni Narbona, Creador 
d'universitats, exDegà del Col·legi de 
Fisioterapeutes, i impulsor de facultats 
i programes formatius universitaris. 

• Josep Ramón Cots, ha estat vocal de 
la Cooperativa d'agricultors ecològics 
Hortec. Ha estudiat l'economia 
associativa, i participa en la 
identificació de finques per EcoRegió. 

• Raúl López, coach, assessor i 
divulgador de la inversió social i 
l’economia sostenible. 

•  Carlos Blanco, Filòsof, editor, expert 
en màrqueting aplicat al turisme i 
l’alimentació ecològica. 
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Aquest equip està acompanyat pels membres 

del Consell Assessor: 

• Jordi Roca, Propietari i Pastisser del 
Celler de Can Roca. 

• Miquel Miró, expert en energies 
renovables, finances ètiques i 
cooperatives. Mentor d'EcoRegió per 
Ship2B 

• Xavier Pont, Director de Ship2, és 
Llicenciat i MBA per ESADE i MBA 
per IESE, ha estat director de projectes 
estratègics de la Generalitat de 
Catalunya. 

• Antoni Cañete, Secretari General de 
PIMEC Catalunya 

• Pepa Aymamí, Directora del Institut 
Català de la Cuina 

• Dr. Marius Rubiralta, Director del 
Campus de l'Alimentació UB, 
ExRector UB.  

• Konstantinos Kourkoutas· 
Coordinador del UAB · CORE Smart 
Cities  

• Tomislav Rimac Programa Europeu 
SEFORIS & Univ. Luiss (Roma) 

 

4. Pressupost i calendari 2015-16 

Mínim / Òptim 

30.000 / 90.000€ de Direcció tècnica i financera mitjançant DynamisLab 

8000 / 10.000€  de Costos de lloguer al Parc Científic i Tecnològic de UdG, transports i material 
informàtic. 

8000 / 16.000€  del Pla de negoci, viabilitat, verificació de la legislació nacional, i plec de 
prescripcions per realitzar les primeres inversions. 

Analitzar inversions i determinar en quines empreses invertirà l’EcoRegió · Presentació a la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors ( CNMV) 

5000 / 10.000€ Creació de la web. Material de promoció. Compra de llibres traduïts.  

4000 /  4.000€ Campanya de llançament i promoció. Participació en events. Acceleradora Ship2B 

10000 / 10.000€ de Franquícia social (5000 anuals a Regionalwert i 5000 de costos de traducció-
coordinació internacional) 

10000 / 15.000€ Crowdfunding per captar fons para EcoRegió Catalunya. 

35.000 / 45.000€ Aportació de capital per l’EcoRegió Catalunya 

TOTAL 110.000€  Mínim / Òptim 200.000€ 
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5          Dimensió ideal d’una EcoRegió 

L’espai on una EcoRegió inverteix el seu capital ha de garantir els següents criteris: 

- La proximitat de la Xarxa d’Empreses 
de Producció, distribució, 
comercialització i elaboració. 

- Potencial per incrementar la 

col·laboració entre la Empreses de la 
Xarxa. No només pels productes 
finals, sinó també pels productes 
bàsics com adops, llavors, energies i 
l’alimentació animal.  

- Accessibilitat per per que els socis 
puguin visitar les empreses on volen 
invertir, poder veure-les, i en el millor 
dels casos: poder-hi comprar 
directament.  

És un punt primordial per una EcoRegió, 
que existeixi relació entre els socis i 
les empreses. 

 

 

6.2   Les empreses de la Xarxa i la seva evolució a Friburg.  
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7.1 Convocatòria per Inversors socials  

EcoRegió GLOBAL  

Participacions de 2500€ a 50.000€  

Objectiu Mínim: 60.000€ ASSOLIT 

Òptim: 200.000€. 

EcoRegió CATALUNYA 

Participacions de 500€ a 50.000€  

Objectiu de 0,5 / 1M€. 

 

7.2 Convocatòria per empreses 

d’alimentació ecològica. 

Oberta la convocatòria per identificar 
inversions en alimentació ecològica per 
l’EcoRegió Catalunya. Fins al 15/03/2016 

Participa de les sessions de Networking i 
presentació d’EcoRegió per a inversors i 
empreses. 

8. Com realitzar la teva aportació 

de capital?  

Envia un mail a ecoregio@dynamislab.com 
amb les dades de contacte: Nom + direcció + 
email + telèfon, i contactarem amb tu per 
incorporar-te a la Ecoregió.  

 

 

 

EcoRegió conta amb el suport de: 

 
I més 30 excel·lents col·laboradors persones, empreses i institucions! 

Més informació dels òrgans de gestió: Als Estatuts, a la Guía para la Implantación  

de la EcoRegió, i en el manual per l’EcoRegió que s’està coeditant amb IAO Arte Editorial.  
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EcoRegió Catalunya 

Telèfon 972428700 

E-mail ecoregio@dynamislab.com 

www.dynamislab.com/ecoregio 

 

c. Emili Grahit 91 ·  Girona 

c. Comte Salvatierra 5-15 ·  
Barcelona 

 

 

� 12 professionals al Grupo 
promotor. 

� 60.000€ de capital social. 

� Guia de implantació de la 
EcoRegió 

� 26 projectes analitzats 

� 3 Empresas en acceleració 

� 30 agents socials implicats 

� 147 hectàrees gestionades. 

 


