
Connecta amb #ECOSIGIRONA  

Inscriu-te i convida als teus amics des de www.ecosi2015.eventbrite.es 

 

DIJOUS 11 de JUNY. 

ECOSÍ col·labora en les II Jornades de Reflexió Empresarial que es celebraran al Palau 
de Fires de Girona. Empresaris i treballadors treballaran els valors de 
www.jornadaempresarial.com 

 

DIVENDRES 12 de JUNY 

11:00 a 14:00 FÒRUM d'INVERSIÓ Businnes Àngels Verds. Organitzat per Keiretsu Fòrum i 
DynamisLab, Living Lab per la Sostenibilitat. I la col·laboració de Ship2B. 
www.dynamislab.com/ecosi-2015 

 

16:00 Ja es pot visitar la fira!  

16:15 Taller de construcció de bancs amb terra amb Terram. 

18.00 Espai de contactes càrrec de Contes Savis. 

18.00Dinàmiques educatives i lúdiques per nens amb materials naturals per fer construccions 
(pedres, pinyes, pals, fustes....), jocs de fusta, teles i estructures per psicomotricitat. Organitza la 
Xarxa d'Educació Lliure de les comarques gironines.  

 

16:30h Constitució de Ecoregió Catalunya S.A. Societat Anònima per capitalitzar la cadena de 
valor de l’agricultura ecològica amb inversió de ciutadans de la regió.  

+ info www.dynamislab.com/ecoregio 

17:00h Inauguració oficial i  entrega de Premis ECOSÍ 2015.  

17:30 Concert de Josep Bécares i artistes convidats. Prentació de la Rumba Catalana de l’ECOSÍ. 

Tot seguit  visita guiada a l'EcoSÍutat 

 

(Gastronomia, salut i creixement personal). 

17:30 Stress, alimentació i emocions.  Montse Bradford. Barcelonina, 
formada a Londres, és pionera en el camp energètic de la Salut Integral per 
tot Europa. Imparteix xerrades, cursos de formació i conferències per tot 
Espanya, Europa i Amèrica del Sud. www.montsebradford .es 

 

 18:30 Cap a un canvi de paradigma en la medicina: La ment, la nostre 
gran aliada. Dr. Francisco Barnosell.  Neurofisiòleg. President de 
l’Associació de Metges i Sanadors. Alterna la pràctica de la rehabilitació 



amb l’activitat d’electromiografia en l’àmbit públic (a l’Hospital Clínic) i en el privat des de l’any 
1985  

 

 

Economia i Turisme Sostenible 

16:15  Presentació de projectes exemplars i innovadors en Turisme Sostenible. 
 
17.15  ÀGORA pels reptes i oportunitats del Turisme Sostenible a Europa. Dinamitza’t per 
Mariona Illamola Dausa, Directora d’Europa Direct Girona, Professora de Dret Internacional 
Públic i Relacions Internacionals a la UdG.   

I la participació de: 

Juana Barber, Directora del Parc Natural del Montseny, Reserva de la Biosfera i la Carta 
Europea de Turisme Sostenible. 

Teresa Díaz, Presidenta de SKAL Internacional, Certificació Europea EMAS i eines per distingir 
el sector pels exigents mercats europeus,  

Tomislav Rimack, Investigador de UAB, Doctor en emprenedoria social en països emergents 
per l’IESE,  i Maria Jose Fernandez, – Universidad del Mar, Oaxaca, Mèxic,  Empreses socials 
desenvolupades en comunitats del sector Ecoturisme a Mèxic. 

 

19:00 ÀGORA per la declaració regional local per al Desenvolupament Sostenible.  

Enguany s’aprovarà la Declaració Universal pel Desenvolupament Sostenible a París, volem 
aportar-hi les conclusions de les Àgores dels darrers anys, i d’aquest any! 

 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.  

 

DISSABTE 

(Gastronomia) 

Celebrem l’Any Internacional del Sól! 

10:30 Inauguració de la Jornada d’Agricultura ecològica com eina per al desenvolupament 
Rural. Presenta Jordi Sala, Director General de Desenvolupament Rural de la Generalitat de 
Catalunya, i Dani Valls, President del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), 
i de Cal Valls, pioners en la distribució de productes ecològics i biodinàmics. 

11:00 Àgora d’Empreses Socials, Innovacions i Desenvolupament Sostenible:  

SEKEM i el cultiu orgànic a Egipte, Tomislav Rimack, Professor de la UAB, es un dels principals 
investigadors del projecte SEFORÏS per orientar la Comissió Europea cap a l’Economia Social 
Innovadora. 



Pieter Ploeg, Des d’Holanada és Director del Common Soil Campus, graduat al International 
Youth Initiative Program (Järna, Suècia) ha estat cofundador i coordinador del Summer of Soil. 
Formador en agricultura regenerativa. (per confirmar) 

Marc Vilaur, Director de la Fundació Emys.  

Programa d’agricultura social d’Humana. 

12:30 Àgora del potencial de l’agricultura biodinàmica per la salut de la terra i de les 
persones, dinamitzat per Xavier Pellicer, assessor gastronòmic a la Barraca, Woki Organic 
Market. Ha esta Chef al Restaurant Abac, i al Can Fabes amb 2 estrelles michelin, on introdueix 
la Biodinàmica. 

Joan Salicrú, Enginyer agrícola, viverista i Premi ECOSI 2014 per la promoció i divulgació de 
l’agricultura biodinàmica. 

Jordi Querol, Director de Dreiskel, i membre del Cercle Internacional de Preparats Biodinàmics, 
Goetheanum Dornach (Suïssa). 

 

12:00 Cuinar sa, senzill i gustòs, amb Mathiees Hespe. Ofereix un espai per aprendre a gaudir 
de la cuina sana, incorporar nous aliments per una vida més saludable. 

18:30 Taller de cuina ecològica, beneficis i qualitats per gaudir, amb Cecile Kraetzer  
Fundadora i directora de BioSpirit. Distribueix més de 2500 productes i representa prop de 
200 marques. 

 

Educació 

11-13:00 Taller de construcció sostenible per a nens i grans. Organitza Terram 

13:00 El Mag Xevi, la màgia de l’ecologia  

 Il·lusionista català. Porta més de cinquanta anys al món de la màgia actuant arreu del món. 

Soci fundador de l’Associació de Mags Sense Fronteres (1998) i Mans Màgiques del Món. 
Actualment dirigeix el primer Museu de Màgia d’Espanya, “La Casa Màgica de Platja d’Aro” 
Col·lecció XEVI. 

 

Turisme sostenible i creixement personal 

10:30 a 11:30 Àgora de Turisme sostenible: El repte d'identificar, preservar i promocionar el 
capital natural pel turisme sostenible i terapèutic. Conduït per Pol Fages, Director de 
l’Associació Boscos, Bruixes i Bandolers, Vicepresident de Skal Internacional Girona. Director de 
Turismón. I la participació: 

Cesc Soley, Director de Nereo,  

Jaume Hidalgo, Director del Projecte Boscos Terapèutics 

Dr. Miquel Prost, metge i naturòpata, presentarà l’aigua de mar com a teràpia. 

 

Economia Sostenible  



12:00 Àgora amb els reptes d’Europa per liderar l’Economia Social Global.  Dinamitzat per 
Georgiana Nitolescu- Màster en Gestió, Organització i Economia per la UAB. Sintetitzarà la 
seva experiència en gestió de projectes internacionals a França i Rumania. Actualment és 
investigadora del projecte -SEFORIS www.seforis.eui les experiències en emprenedoria social 
innovadora de 8 països europeus,  Rússia i Xina. I dels projectes seleccionats a l'estat espanyol: 
Grup Mondragón, Humana, Som Energia i DynamisLab. 

13:00 Àgora de l'Empresa sostenible, El paper de 
l’Empresa en la Catalunya del futur. De l’empresa glo-
bal a la EcoSÍutat. Dinamitza Miquel Pintó, Director de 
les Jonades de Reflexió Empresarial, i del programa de TV 
Girona “Empresa per Tots”, amb la participació de  Federico 
Mayor Zaragoza.  Ha estat Director General de la UNES-
CO. Membre honorari del Club de Roma, i  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. 

 

16.00 ÀGORA L’Economia al servei de les persones, amb Arcadi 
Oliveres. Economista. I actualment mobilitza el Procés 
Constituent, juntament amb Teresa Forcades. 

 

14-16 Dinar networking. Els Professionals de la sostenibilitat 

tenim una cita a ECOSÍ.  Practirem la biografia associativa amb 
altres professionals i ponents: 

Inscripcions a www.dynamislab.com/networking-ecosi 

 

 

 

AGORES DE L’ECOSIUTAT A l’ECOREGIÓ 

17::30  Àgora els reptes per construir una Catalunya Sàvia: de les Smart Cities als Territoris 
Savis. Dinamitza Oriol Costa, President de Dynamislab i Director Tècnic d’ECOSÍ, amb la 
participació de: 

Marta Subirà, Directora General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Estratègia SMARTCat.  

 Josep Huguet. Ha estat conseller d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de 
Catalunya de 2006 a 2010 i conseller de Comerç, Turisme i Consum de 2004 a 2006. 
Actualment a l’empresa Ceiges,  connecta capitals risc, start ups i sistemes de recerca i 
desenvolupament. 

Toni Iruela, com a Director de Prototyping assessora l’ajuntement Barcelona en la transició 
cap a la Bcn del futur.  Ha estat President del Club de Màrqueting de Barcelona  i Director Ge-
neral d’Infonomia. 



 

19:00 EcoRegió Catalunya SA, Capital per una economia 
regional ecològica. Christian Hiss (Alemanya) La societat anònima 
Regionalwerte AG a la regió de Friburg, ha aconseguit invertir 3 
M€ en 19 empreses, implicant 600 inversors particulars per 
promocionar l'agricultura ecològica. Ara s’està implant la 
metodologia a Catalunya, Madrid i Màlaga. 

Miquel Carrión Molina, Cap de Servei de l’Àrea de desenvolupa-
ment metodològic del Servei d’Ocupació de la Generalitat. Ex-
pert en economia verda i avaluador de Regionalwert com a inicia-
tiva internacional per a implantar a Catalunya. 
 

 

Salut i creixement personal 

 
10:30  Conèixer qui som, d’on venim i com avancem a llarg de la vida. Com invertir en 
un mateix. Miquel Madeo, Format com a tècnic Electrònic, ara com a terapeuta, equilibra 
l’energia del cos, ment i esperit a traves de l’aura. 
 

12:00 Trialtó de creixement personal: intensiu de teatre, les constel·lacions 
familiars i  rebirthing. Dr. Àlex Thaler. Director de Creixement Personal de 
DynamisLab. És Metge, actor i acupuntor. Investigador de la medicina complementària arreu 
del món.  

 

11:00 a 13:30 Tasts a l’espai de Salut (recomanem inscripció prèvia). Tasts de 15-20 
minuts personalitzats.  

El que, el com i el quan del cohaching. Breus ABC per conèixer aquesta eina. 
Montserrat Fugardo, Llicenciada en Dret, Graduada Social, Màster en PNL, Coach Personal i 
Executiu en Valors i Emocions. És formadora i autora del llibre Merlix el aprendiz del siglo XXI. 
amb Marina Boda, Terapeuta biocraneoscral i quiromassatgista. 
Cuinar sa és fàcil. amb Mathiees Hespe. Ofereix un espai per aprendre a gaudir de la cuina 
sana, incorporar nous aliments per una vida més saludable. 

 
 
16:30 a 17:30 Àgora de Salut:  Noves medicines per nous temps: unint ecologia, 
emocions i salut. Del càncer personal al càncer social. Conduït pel Dr. Alex Thaler, medi-
cina integrativa,  de DynamisLab. I amb la participació de Dr. Camilo Botero. Medicina an-
troposòfica i oncòleg (Colòmbia), Dr. Xavier Uriarte, medicina naturista. Helena Rufí, 
de la meodologia BioNeuroEmoció Girona.  
 

17:00  “Vine a Caminar pel Laberint”, amb Christine Coveney.   El laberint és considerat 
com una eina de sanació. Caminar sovint pel seu camí pot ser una experiència sanadora ja que 
és una metàfora pel viatge al centre del nostre ser més fons i tornar al món amb un enteniment 
més ampli de qui som. 
 

18 Àgora de Salut: Noves medicines per nous temps: unint ecologia, emocions i sa-
lut. Del la salut personal a la salut social. L'EcoSIutat com a medicina preventiva. 



Conduït  per Alfons Vinyals,  terapeuta, assessor del Decret de regulació de les teràpies na-
turals. I del projecte pilot per la seva implantació a l'Hospital de Mataró. 
Leonor Martin Monge, infermera, nutricionista i homeópata. És precursora en la 
hidroteràpia de còlon, autora del llibre “El sentimiento del intestino”,  

Representant de DipSalut de Diputació de Girona (per confirmar). 
 

 

Espai nens 

Durant tot el dia, tallers de bioconstrucció a l’espai Educaterram. 

Durant tot el dia, espai de contactes càrrec de Contes Savis. 

Dinàmiques educatives i lúdiques per nens amb materials naturals per fer construccions (pedres, 
pinyes, pals, fustes....), jocs de fusta, teles i estructures per psicomotricitat. Organitza la Xarxa d'E-
ducació Lliure de les comarques gironines. 

 

11:30 Actuació dels alumnes del CEIP Castellum de Sant Julià de Ramis. 

12:00 i 18:00 Taller d’espelmes a càrrec de Pau Sàez i Marc Casadevall, del Graduat en Eduació 
i Control Ambiental del IES Montilivi. 

17:00 Presentació dels contes de l'editorial Els Cuscusian s basats en dinàmiques de cocreació.  
Taller de llibres d'artista per a infants  a partir de 5 anys. A  càrrec de Montserrat Revollo i Lluís 
Sabadell.  

 

DIUMENGE 

Economia Sostenible  

10:30 Presentació de la Xarxa d’Economia Solidària i Taller de  Pam a Pam. Núria Massegur. 
Coordinadora de SETEM Girona.  

11:30 ÀGORA  de L'EcoSÍutat els reptes de la política municipal, Dinamitza Jordi Ortega, 
Filòsof, politòleg i periodista, Promotor del “Fòrum Ecològic” i del Blog Diario del Futuro de la 
Vanguardia,  amb la participació dels nous polítics locals.  

 

13:00 Àgora del Capital com eina per la transformació personal i 
social .  Joan Melé. Impulsor de la Banca Ètica com a directiu del 
Tridos Bank. Autor del llibre Dinero y Conciencia. Actualment és  
conferenciant internacional. Codirector del Màster en Economia 
Sostenible de DynamisLab. 

14-16 Dinar networking. Els Professionals de la sostenibilitat 

tenim una cita a ECOSÍ.  Practirem la biografia associativa amb 
altres professionals i ponents: 

Inscripcions a www.dynamislab.com/networking-ecosi 

 



16:00 ÀGORA de l’Economia del Bé Comú. Com implantar-ho als municipis i a les 
empreses? Dinamitzat per Albert Machado, coordinador de l’EBC a Girona.  

18:00 ÀGORA d’emprenedors socials internacionals d’Alemanya, França i Austria, 
Com enfrontarem els reptes de la creació d’Ocupació en l’economia sostenible? 
dinamitzat per Ashoka, la major xarxa internacional d’Emprenedors Socials. 
Actualment recolça més de 3000 emprenedors de 84 països, com Christian Hiss de l’Ecoregió. I 
participaran: 

Guilhem Chéron i Justine Cattacin, impulsors de La Colmena que dice SI. Projecte 
innovador per reduir intermediaris mitjançant la compra conjunta online de productes agraris 
locals. Més 700 eixams, o punts de distribució a França impulsen el model. Empresa 
seleccionada per UpSocial com una de les 3 millors iniciatives internacionals per crear ocupació 
verda a Catalunya.  

  

Hàbitat Sostenible  

11-13:00 Taller de construcció sostenible per a nens i grans, a càrrec de TERRAM 

11:00 Geobiolobia. Viure en una Casa Sana. Sovint els pisos o les cases on vivim, 
tenen zones que per diversos motius s'hi acumulen unes elevades quantitats de radia-
cións nocives pel nostre benestar.  Com ens afecten, com s'originen, com es detecten, 
com es mesura la seva perillositat, que podem fer per evitar-les i per protegir-nos?   
Raimon Espon - Geobióleg. 
 

12:00 Visita Guiada a l'EcoSIUTAT 

17:00 ÀGORA  els reptes de construir una EcoSÍutat des de la ciutadania, dinamitza Narcís 
Cebrià, arquitecte tècnic, màster en construcció sostenible,  cocreador de l’EcoSiutat;  Jesús 
Ramírez, Membre de Terram, especialista en construcció sostenible en terra, cocreador de 
l’EcoSiutat; i  Ariadna Claret, ambientòloga, vocal del COAMB a Girona. 

 

Gastronomia, salut i creixement personal. 

10:30  Àgora Com estalviar salut? Com invertir en salut com energia renovable? conduït per 
Montserrat Fugardo, coach,  i la participació de: 

Antonio Narbona, Expresident del Col·legi de Fisioterapeutes, ha estat director de la Facultat 
de Fisioteràpia de Salt. Actualment és creador d’universitats i conferenciant. 

Joaquim Lamora, especialista en dolor i malalties cròniques, extreu de la Fisioteràpia 
Integrativa i funcional, la base on inclou Kinesiologia, Nutrició i Osteopatia, i talent personal. 

 

12:00 Àgora Cuinar per a ser feliç. Carme Ruscalleda, La 
primera xef catalana en aconseguir tres estrelles Michelin.  

Aportarà la visió de la cuina com eina de creixement personal, i la 
importància de la selecció de productes locals. 

 

 

 



17:00 Papa, Mama, aprenem plegats a menjar? Taller teòric-pràctic, destinat a 
pares-fills, per aprendre a menjar plegats, d'una forma sana, conscient i sostenible, 
a través de l’experimentació, el conte i l’exemple. Impartit per Olga Brunner dietista 
pediàtrica, coach nutricional en la línea natural i ecològica, i Presidenta de l’Associació de 
Dietistes Tècnics de Catalunya. 

 

18:00 Taller de ioga del riure, o Hasya Yoga és un concepte únic on s'aconsegueix reiure 
sense cap motiu com un exercici de grup- Combina la riallada incondicional amb la respiració 
iòguica (pranayama) per poder riure més i millor. D'aquesta manera els participants gaudeixen 
dels beneficis fisiològics i psicològics del riure contra l'estrés. No cal haver practicat cap tipus de 
ioga, només cal tenir ganes d'alliberar i enfortir el propi riure. Sessió a càrrec de Manav Inder - 
Pau Martinell, líder certificat de ioga del riure 

 

Espai nens 

Durant tot el dia, tallers de bioconstrucció a l’espai Educaterram. 

Durant tot el dia, espai de contactes càrrec de Contes Savis. 

Dinàmiques educatives i lúdiques per nens amb materials naturals per fer construccions (pedres, 
pinyes, pals, fustes....), jocs de fusta, teles i estructures per psicomotricitat. Organitza la Xarxa d'E-
ducació Lliure de les comarques gironines. 

 

 

12:00 Conteteràpia. Passem el temps......... Entrecontes. 

13:00 Pràctica de Tai Chi per nens amb Miquel Madeo 

13:00  Taller d’espelmes a càrrec de Pau Sàez i Marc Casadevall, del Graduat en Educació i 
Control Ambiental del IES Montilivi. 

13:30 Animació infantil amb acordió i guitarra a càrrec de Cagalàstics. 

18:00 Espectacle d’obres xineses La Clara tenia un Drac.  

 

 

EDUCACIÓ 

11. Taller per adults de Conteteràpia. Els contes, per facilitar la creativitat, la imaginació, el 
contacte amb un mateix i amb  l’altre, la expressió dels sentiments i les sensacions. A Càrrec de 
Lola Pérez, Maria del Mar Val i Míriam Malagelada 

 

16:00 ÀGORA  els reptes de construir una EcoSÍutat des de l’escola:  Com estalviar energia en 
escoles per aconseguir recursos? Dinamitza Helena Perxacs, Geògrafa, Tècnica de la Diputació 
de Barcelona.  Directora del  Prejecteu Euronet 50/50max. Amb la participació de  

Josep Rabasseda, educador ambiental del Consell Comarcal del Gironès, mostrarà 
l’experièincia de 8 escoles del Gironès. 

IES Montilivi, mostrarà resultats econòmics de l’estalvi energètic 



Olga Freixa, Sòcia-Consultora d’Ecotècnics, experta en Plans locals d’energia de més de 20 
municipis. 

 

17:00 Àgora d’Educació com eina per la construcció d’una 
EcoSiutat. Conduït per 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 Vi-

llage  Aportarà l’esperit de transformació socràtic en la dimensió educativa i empresarial.  
Amb la participació de l’Ajuntament d’Amsterdam. 

 
18:00 La pedagogia Waldorf l’educació per la sostenibilitat. 
Reptes personals i socials. Conferència amb Antonio Malagón 
Golderos, Llicenciat en filosofia 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. Direc-
tor del Centre  de Formació de Pedagogia Waldorf. 

Director i Professor de Ciències Socials (Geografia i història) a  
l’Escola Lliure Micael de Madrid. 

Ha estat Director de l’Editorial Rudolf Steiner, del 1980 al 1987. 
Dirigeix tres cursos de Postgrau de Educación Waldorf  en 

col·laboració amb Universitats  de Madrid i Barcelona. Actualment és conferenciant  i docent 
internacional. 

 

 

Concert final 

 19:00 Concert amb Canimas & Ari. Cançons sostenibles d'amor terrícol a.  

I les corrandes d’ECOSÍ, inveta la teva, revió-les i descobreix-les a l’etiqueta a les 
xarxes socials #itornarem 

 

19:45 Fotografia de l'equip promotor, visitants, participants i col·laboradors 

20:00  Clausura.   

 

 

 



 


