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ECOSÍ   
Unim l'ecologia, la sostenibilitat i la salut  

 

1. Construïm junts ECOSÍ 2015 
 
Celebrarem el 10 aniversari incorporant nous agents socials i econòmics.  
Ara comptem amb tu!!! 
 
MISSIÓ: 
Som l’esdeveniment de referència i el bressol de la sostenibilitat a Girona.  
La Societat està en Transició cap al Desenvolupament Sostenible. I Girona vol ser-ne el 
bressol d’aquesta nova civilització, on tots hi estem convidats a participar. 
 
ELS 3 PRINCIPALS VALORS I OBJECTIUS GENERALS D’ECOSÍ SÓN:  
• Promocionar la cooperació, com eina per la trasnformació econòmica i social  
• Promocionar la Salut-benestar, com a condició per la sostenibilitat 
• Incrementar l’alegria-felicitat, com a conseqüència de incidir en aquests valors.  
 
NOVETAT 
El primer reconeixement d’ECOSÍ d’enguany va per les Abelles, per estar en perill d’extinció. 
I per agraïment a tot el que fan per l’Humanitat: 
 
• Perquè Treballen en Xarxa, com ECOSÍ fan els expositors a 

la Fira. 
• Garanteixen la pol·linització, com ECOSÍ fa amb les 

AGORES. 
• Ens cuiden la Salut amb la Jalea, el polen i la mel, com fa 

la Ecosí amb totes les activitats que programa. 
• Representen l'imatge de l'intel·ligència col·lectiva, com a 

ECOSÍ construïm junts la Sostenibilitat 
 
El nou logotip recull aquestes característiques de l’eixam, i 
inspira el cartell de la nova edició. 
 
 
2. OBJECTIUS 

 
Volem impulsar la bioeconomia com a motor econòmic de la societat del futur. 
Volem difondre l’economia sostenible per apropar l’horitzó de les polítiques 
europees davant dels reptes de la sostenibilitat. 
Volem promocionar la Bioregió de Girona com a bressol d’aquesta nova 
civilització més sostenible. 
 
Inclús l'Unió Europea, en l’estratègia l’Horitzó 2020, preveu que el 60% del pressupost 
europeu ha d’estar alineat amb el desenvolupament sostenible.  
 
Aquest any 2015 l’ONU vol impulsar els Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS). I 
des d’ECOSÍ volem promoure els ODS de la Bioregió de Girona i Catalunya. 
 
Un cop consolidada dins el circuit de fires ecològiques, el repte de futur, és que sigui també 
un esdeveniment de referència del sud d’Europa. Aprofitant la privilegiada situació 
geoestratègica de la ciutat de Girona així com les bones comunicacions tant a nivell 
nacional com internacional amb les que compta: connexions viàries, tren de gran velocitat i 
l’aeroport Girona-Costa Brava. 
 
 



 

 4 

3. CELEBREM EL 10é ANIVERSARI 
 
Des del seu naixement ECOSÍ ha volgut ser un LLOC DE TROBADA i OPORTUNITATS 
en tots els camps de la sostenibilitat. Paraula clau que articula els canvis per sortir de la 
crisis. 
 
GRÀCIES a tots els qui heu fet madurar ECOSÍ! 
 
 
4. PARTICIPANTS 
 
ECOSÍ és un referent per al públic en general, i un punt de trobada entre productors, 
fabricants, distribuïdors de productes biològics, empreses d’energies renovables, 
bioconstrucció, famílies i amics. 
 
Volem, però,  anar més lluny i fer arribar el missatge a tothom: conèixer l'importància dels 
productes naturals, els avantatges d’una alimentació sana, la necessitat de l’energia 
renovable i la cura que cal tenir vers el medi ambient, adquirir compromisos davant el 
reciclatge e intentar millorar els nostres hàbits. 

 
 
Hem consolidat una Fira amb 5 i 8.000 visitants,  amb el suport de: 

Ajuntament de Girona i Diputació de Girona  
 
Més de 250 professionals i una xarxa de col·laboradors implicats el 2014: 
 
CoachAcktiva 
Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya 
Col·legi 
d’Ambientòlegs de 
Catalunya 
Col·legi 
d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i 
Enginyers 
d’Edificació de Girona 
Consell Comarcal del 
Gironès 
Món empordà 

DAAM – Generalitat 
de Catalunya + 
Setmana BIO 
Escola de Realització 
Audiovisual i 
Multimèdia 
EcoCasa 
Espai Dona 
GironaBioconstrucció 
GiroSalut 
EuropaDirect Girona 
Les Bernardes · Casa 
de Cultura 
Max Madera 
Moviment Nòmada 
Phitokinetic 

Universtitat Oberta de 
Catalunya 
Universitat de Girona 
Ràdio Estel · 
Periodisme i 
Consciència 
Vivers Casa Paraire 
Skal Internacional 
Soy Sostenible 
SCVAC - Generalitat 
de Catalunya 
Taller d’Arquitectura 
Terram 

      TvGirona – Empresa  
      x         Tots 
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5. PREMIS ECOSÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2014 
 

 
La inaguració acull l’entrega de premis que reuneix i reconeix persones i entitats que per la 
seva trajectòria contribueixen decididament a promoure els valors de l’ECOSI. 
 
Premis d’anteriors edicions. 
 
Montserrat Fontané, mare dels germans Roca, per la mirada femenina que aporta des de 
la cuina. 
 
Biospírit per crear una plataforma logística de distribució de productes ecològics. 
 
SOM Energia, per impulsar la major cooperativa d’energia, i demostrar que l’economia 
social té molt futur. 
 
Triodos Bank, per impulsar la nova economia i reconèixer Girona com a regió amb 
l’inversió més alta en banca ètica per càpita. 
 
La Gorgina Regàs per la trajectoria promocionant l’amor a la  cuina i al producte local. 
 
Jaume Barberà per introduir l’Economia del Bé Comú i nous conceptes per la sostenibilitat 
en el programa Singulars de Tv3 
 
Roser Capdevila per crear les 3 Bessones i oferir a la mainada unes imatges, i desmostrar 
que als nens es agraden les coses boniques. 
 
Al CEIP Castellum de Sant Julià de Ramis pel projecte educatiu que integra el 
desenvolupament personal i la comunitat de forma tant decidida. 
 
L’enginyer agrícola Joan Salicrú per la capacitat de promocionar l’agricultura Biodinàmica. 
 
El periodista Gaspar Hernández pel programa Ofici de Viure on ha fet quotidià l’ecologia 
emocional i el creixement personal. 
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6. SECTORS 
 
Unim l’ECOLOGIA, la SOSTENIBILITAT i el SALUT. 
 
Enguany introduïm el concepte integrador de tots els sectors implicats: EcoSIutat 
 

• ECOSIUTAT: Hàbitat sostenible, bioconstrucció, energies renovables, smart cities. 
• ECONOMIA SOSTENIBLE: EcoEmprenedors, innovació, economia verda i circular 
• TURISME SOSTENIBLE: Espais naturals, ecosistemes, turisme responsable. 
• EDUCACIÓ: Jocs, família, coneixement, l’escola i l’universitat. 
• GASTRONOMIA: Alimentació bio, restauració, productors, menjadors escolars. 
• SALUT: Creixement personal, medicina i teràpies naturals. 

 
 
 

7. PALAU DE FIRES DE GIRONA  
 

Els expositors i visitants d’ECOSÍ disposaran 
dels més de 9000 m2 del Palau de Fires de 
Girona per gaudir de les darreres novetats del 
món del desenvolupament sostenible.  
Un any més també comptaran amb diversos 
espais destinats a les més de 50 activitats que 
s’hi duran a terme. 
 
Facilitem l’allotjament i l’atenció de l’expositor i 
el visitant. 
 
I tota la ciutat preparada per acollir un nou 
ECOSÍ. 
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8. EcoSIutat 2015 

En la fira ECOSÍ 2015 es proposa un nou concepte que enllaça els expositors, el Palau de 
Fires, la ciutat amb ECOSÍ i el relaciona alhora amb el nou logotip i/o cartell de l’edició 
d'aquest any. 

 

      
 
 
 
 

 

Gerant espais amb la unió de “stands” vinculats a una temàtiques.  

Aquestes temàtiques són els 12 elements propis de l’EcoSiutat: La seva distribució es basa 
en un concepte molt obert on el visitant pot percebre aquesta idea de forma clara, de 
manera que els espais es van solapant seguint el criteri organitzatiu d’una Ecociutat. 
 

1.  Educació i coneixement 

2.  Hàbitat (BioConstrucció) 

3.  Plaça o Àgora 

4.  Centre de producció energètica 

5. Aigua  

6. Salut i Benestar 

7. Mercat 

8. Mobilitat sostenible 

9. Networking 

10. Hortes 

11. Parc 

12. Smart cities 

Participen en la realització de l’EcoSiutat empreses i 
col·lectius  que treballen la construcció sostenible:  
 
Moviment Nòmada, Cop33, Investigació Canyera, 
Escola Orígens, Maren Termens, Terram, 
MaxMadera. 
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9. ACTIVITATS 
 
Conferències, tallers, exposicions, àgores, festival i 
activitats per als més menuts. 
Les activitats estan pensades per a tots els públics 
per tal que els visitants trobin a ECOSÍ les 
propostes més atractives e innovadores.  
Les nostres ÀGORES en les que es convida 
persones amb experiència per aportar vivència i així 
debatre i analitzar, dialogar amb els assistents.  
Mitjançant les ÀGORES tots els visitants poden ser 
actors per construir la cultura de la sostenibilitat. 
 
 
10.  ORGANITZACIÓ  
 
Organitza:  La Fundació Fira de Girona aporta l’excel·lència en la gestió firal. 

 
Direcció Tècnica: DYNAMIS  
L’aportació del primer Living Lab per la Sostenibilitat d’Europa ens permet impulsar un 
EcoSÍstema amb potencial de acollir i fer transferència tecnològica. 
El Living Lab permet incrementar sinèrgies entre ciutadania, empreses, universitat i 
administracions públiques per assolir els desafiaments de la Sostenibilitat. 
Actualment s’inclou dins l’estratègia SMART CATALONIA, per fer de Catalunya una regió 
intel·ligent. 
www.dynamislab.com.  
I enguany la plataforma forma part d’un projecte europeu d’Emprenedoria Social 
Innovadora (SEFORIS) conjuntament amb el grup Mondragón, SOM Energia i Dynamis. 
 
Director tècnic: 
Oriol Costa, CoDirector de la Fira ECOSÍ,  
És llicenciat en Dret per la UOC, i és President de Dynamis Living Lab per la Sostenibilitat. 
Creador de la biografia associativa, impulsa l'economia associativa com per aconseguir una 
economia més social i ecològica. 
 
Equip de secretaria tècnica: 

• ECOCIUTAT: Bernat Llauradó, Arquitecte i Narcís Cebrià, Arquitecte tècnic Màster 
en  Bioconstrucció. 

• ECONOMIA: Giuseppe Cuttone, Enginyer Ambiental, Promotor de SoySostenible.org 
• ECOTURISME: Josep Mª Corretger, Enginyer, Prof. d'energies renovables de la 

UdG, exdirector de la Facultat de Turisme UdG, President de SKAL Internacional 
Girona,  Pol Fages, Diplomat en Turisme , Director Turismon, Gerent Boscos de 
Bruixes i Bandolers ,Vicepresident Skal Internacional 

• EDUCACIÓ: Marta Schiavon, Psicòloga, Pau Sáez i Marc Casadevall, educadors 
ambientals, IES Montilivi. 

• GASTRONOMIA: Joan Salicrú, Agricultor biodinàmic. 
• SALUT: Àlex Thaler, Metge, actor i acupuntor, Director de Creixement Personal a 

DynamisLab,  Montserrat Fugardo, Coach.  
 
 



 

 9 

 
11. PROMOCIÓ  
El format de d’EcoSIutat facilita implicar tota la ciutat i els principals agents de la bioregió 
de Girona. 
A la potencia comunicativa de la Fira de Girona tradicional a la ciutat, com banderoles, 
cartelleria i fulletons. Destaquem: 
 
Web: Www.firagirona.com/ecosi 
 
Principals mitjants especialitzats del sector com GiroSalut, i els mitjans generals com: La 
Vanguardia, El Punt o Diari de Girona, TV de Girona o RAC1. 
 
Material Audiovisual: Disposem de 24 hores de grabació que han generat  

• Vídeo memòria 2014 
• Vídeo presentació de les AGORES 2015. 
• Vídeos de les principals conferències. 
• Transcripció de les principals conferències per l’edició d’una revista. 

 
Jornades de Reflexió Empresarial - Televisió de Girona 

 
Enguany Dynamis forma part del 
Comité Executiu de les Jornades de 
Reflexió Empresarial, organitzades per 
Miquel Pintó dins del programa de TV 
Girona “Empresa per Tots”. 
Dissenyarem part del contingut de les 
jornades per atraure el públic 
empresarial, i disposarem d’un 
programa monogràfic per la promoció 
d’ECOSÍ. 
El programa és líder d’audiència 

després del telediari. 
L’edició del 2014 es va realitzar a Sant Hilari Sacalm, on va acollir 100 empresaris. 
Enguany serà el preludi d’ECOSÍ, celebrant-se el dia 11 de juny al mateix Palau Firal 
 
 
Xarxes socials: FACEBOOK, TWITTER  
Enguany volem incorporar el LINKEDIN 

 
Mercat virtual: www.ecosi.essavia.com  
Per oferir a l’expositor l’oportunitat de vendre online el seu producte, i que la Fira sigui un 
lloc de distribució i entrega del producte.  
Nous expositors s’interessen per ECOSÍ, com plataforma per promocionar la seva venda 
online.  
 
 
NOVETAT: A postem per la primera xarxa social dedicada a la sostenibilitat que aglutina 
una comunitat de 500.000 perfils de Facebook: SOYSOSTENIBLE com a principal mitjà de 
comunicació d'ambit nacional 
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12. FITXA TÈCNICA:  

 
• Denominació:  ECOSÍ - Fira de Sostenibilitat  de 

Girona 

• Dates: del 12 al 14 de juny de 2015 

• Edició:  10a 

• Periodicitat:  Anual 

• Lloc de celebració:  Palau de Fires de Girona 

• Horaris: divendres de 16 a 20h;  

      dissabte i diumenge de 10 a 20h  

• Superfície disponible: 9.025 m2 

• Expositors 2014: 130 
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ANNEX BIOGRAFIA DE PONENTS: 
 

 
• Miguel Ángel Moratinos 
• Joan Antoni Melé 
• Arcadi Oliveres 
• Montse Bradfort 
• Antonio Malagón 
• Carme Ruscalleda 
• Federico Mayor Zaragoza 
 

 
Internacionals  
• Christian Hiss 
• Guilhem Cheron 
• Andre Dupon 
• Rebecca Onie  
• Humberto Schwab 

 
 
Christian Hiss, Alemanya - Gràcies a un simple mecanisme 
Regionalwert AG, un grup empresarial amb accions públiques 
disponibles. Christian Hiss, d'Alemanya, ha creat una oportunitat 
d'inversió financera accessible, que està canviant l'estructura del 
sector agrícola. 
 
Ha aconseguit invertir 2,3 M€ en 19 empreses, implicant 500 
inversors particulars per promocionar la cadena de valor de 
l'agricultura ecològica a la regió de Friburg. 
 
S’està implant la metodologia a Catalunya, Madrid i Màlaga. 
 

 
 

 
Guilhem Cheron, Francia - Guilhem ha creat La Ruche 
quiDitOui («El rusc que diu sí»), amb el doble objectiu de donar 
suport a un agricultura local i sostenible i al mateix temps 
democratitzar l'accés a aliments de qualitat directament dels 
productors locals. 
Cada Rusc o punt de distribució és dirigit per un líder de la 
comunitat que recluta una gran massa de consumidors i els 
dóna accés a un sistema de distribució per productes locals, a 
petita escala i ambientalment sostenibles, a la vegada que 
dirigeix un espai de mercat línia que els consumidors puguin fer 
la seva comandes. 
 
La primera Rusc es va crear a França fa tres anys. Actualment, 

hi ha 600 Ruscos a França i Bèlgica. A Espanya han llançat ja a Madrid i Barcelona. 
 
 
 

André Dupón, França- Ha inventat, experimentat i adaptat un 
innovador sistema per co-crear empreses socials a gran escala. 
Ha facilitat que un gran nombre d’aturats s’incorporin a cadenes 
de valor híbrides, com a solucions eficaces, amb impacte i 
sostenibles  
Enriquint empreses socials amb activitats ecològiques d’alt 
creixement i tecnologia punta com el reciclatge electrònic, i 
desenvolupant negocis verds i aliances amb l’empresa privada  
en el territori francès. 
 
Aportarà la metodologia com a aliança entre l’empresa social i 
l’empresa tradicional. 
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Rebecca Onie (nascut el 1977) és co-fundador i director 
executiu de Leads Salut. 
Llicenciada en Dret a Harvard. El 2009 rep la Beca MacArthur, 
per "persones que han demostrat extraordinària originalitat i 
dedicació en les seves activitats creatives i una marcada 
capacitat d'auto-direcció." El 2010 surt  a la llista de les vint 
dones que estan "canviant el món per a millor." 
El 2012, Rebecca va parlar en TEDMED sobre el devastador 
impacte de la pobresa sobre la salut. Titulat, "Podem reescriure 
l'ADN del Sistema de Salut", la seva xerrada es va centrar en la 
salut Leads 'paper en ajudar als metges connectar els seus 
pacients de baixos ingressos amb un millor accés als serveis de 
salut, les intervencions, els aliments i el transport.  

 
Rebecca és del Fòrum Econòmic Jove Líder Mundial Global i un nord-americà Ashoka Fellow. Va 
rebre el Premi Nova Frontera de John F. Kennedy el 2009; el Premi '50 jove alumna Jane Rainie 
Opel a 2008, per les seves excel·lents contribucions a la promoció de la dona; i el Do 
Something Premi de maó per al Lideratge de la Comunitat l'any 1999, per als joves dinàmiques 
sota l'edat de trenta anys amb la passió i la unitat per millorar les seves comunitats.  
 

 
Joan Antoni Melé Ambaixador de Triodos Bank i de la Banca 
Ètica a Espanya i Amèrica Llatina.  Més de 30 anys d’experiència 
en la banca li donen una gran capacitat per parlar d’economia 
conscient, empreses sostenibles i l’educació en valors. 
 
Autor del llibre Diner i consciència.  
Promotor de l’Àgora de l’Economia Sostenible d’ECOSÍ, i del diner 
com eina de creixement personal. 
 
Aportarà la seva capacitat d’entusiasmar el públic davant dels 
reptes de la sostenibilitat. 
 
 
Miguel Ángel Moratinos fou cap del Ministeri d'Afers Exteriors 
i Cooperació d'Espanya entre 2004 i 2010.  
Actualment membre del SDSN (Sustainable Development 
Solutions Network) de l’ONU.  
President de REDS (Red Española para el Desarrollo Sostenible).  
 
Aportarà la dimensió internacional al reptes pel Desenvolupament 
Sostenible 
 
 

 
Arcadi Oliveres i Boadella (Barcelona, 1945) és un economista 
català i un reconegut activista per la justícia social i la pau. 
És un home molt polifacètic, destacà pel seu compromís en 
defensa de la democràcia i les llibertats. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques. President de Justícia i Pau,  
Professor d'economia a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Doctor, amb una tesi sobre el denominat "Cicle de l'economia de 
la defensa". 
Té un llarg currículum, que pot fascinar a qualsevol. Darrerament 
un documental recull el seu testimoni. I mobilitza el Procés 
Constituent, juntament amb Teresa Forcades. 
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Montse Bradford Bort, barcelonina, formada a Londres, és 
pionera en el camp energètic de la Salut Integral per tot Europa. 
Compagina l'escriptura amb l'ensenyament de la nutrició natural i 
energètica i la salut holística. És terapeuta de Psicologia 
Transpersonal i de l'art de la curació vibracional. Imparteix 
xerrades, cursos de formació i conferències per tot Espanya, 
Europa i Amèrica del Sud. 
Guardonada per la Fundació José Navarro, amb el PREMI VERD 
2008, per la seva obra i treball a favor de l'alimentació 
responsable i desenvolupament sostenible. 
 
 

 
 

Antonio Malagón Golderos, Llicenciat en filosofía i lletres, 
per la Universitat Complutense de Madrid. Cursos de Doctorat 
en les Universitats de Barcelona i Nanterre (França).  
President de la Associació de Centres Educatius 
Waldford.Director del Centre  de Formació de Pedagogía 
Waldford. 
Director i Professor de Ciències Socials (Geografia i història) a  
l’Escola Lliure Micael-Waldorf de Madrid. 
Ha estat Director de l’Editorial Rudolf Steiner, del 1980 al 1987. 
Dirigueix tres cursos de Postgrau de Educación Waldorf  en 
col·laboració amb Universitats  de Madrid i Barcelona. 
Actualment és conferenciant  i docent internacional. 
 

 
 

Humberto Schwab Físic i filòsof Holandès d’origen. Especialitzat 
en mètodes d’aprenentatge. Ha desenvolupat el Socràtic Design 
com eina d’innovació filosòfica pels negocis. 
Ha estat director d’innovació de Montessori a Holanda. 
Lidera processos de formació i innovació en institucions com 
Elisava de Barcelona, Stockholm School of Economics, el Berlin 
digital business workshop, el Club d’Amsterdam i Connected 
Village 
 
Aportarà l’esperit de transformació socràtic en la dimensió 
educativa i empresarial.  

 
 
 
 

 
Carme Ruscalleda i Serra és la cuinera catalana propietària, 
amb el seu marit Antoni Balam, del Restaurant Sant Pau de Sant 
Pol de Mar i del Restaurant Sant Pau a Tòquio. 
 
És una de les cuineres més innovadores i s'ha convertit en la 
primera xef catalana en aconseguir tres estrelles Michelin. 
Ha escrit el llibre Cuinar per ser feliç,  
 
Aportarà la visió de la cuina com eina de creixement personal, i 
la importància de la selecció de productes locals. 
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Federico Mayor Zaragoza (Barcelona, 1934) ha estat Director 
General de la UNESCO entre 1987 i 1999.  
Membre honorari del Club de Roma, actualment és Co-President 
del Grup d'Alt Nivell per a l'Aliança de Civilitzacions, pel Secretari 
General de les Nacions Unides Kofi Annan 
 
Des de l'any 2000 presideix la Fundació per a una Cultura de Pau. 
 
 
 
 

 
 
 
 
I contarem amb la teva participació! 
 
I també ens acompanyaran> 
 
Josep Huguet, Exconseller d-Economia de la Generalitat 
Marta Subira 
 
Jordi Ortega 
 
Francisco Barnosell 
 
Tomislav Rimack 
 
Antoni Iruela 
 
I encara no ho hem explicat gaire a ning’u, aix’i que esperem que vingui molta m’es gent!!! 


