Memòria justificativa
d’accions

2

Índex
1.
2.
3.
4.
5.

Objecte de la memòria
Descripció
Antecedents i justificació
Concertació territorial
Desenvolupament del projecte i resultats
5.1 Polígons Vall d’en Bas
5.2 Contacte inicial, anàlisi i convocatòria
5.3 Sessions Participatives
5.4 Full de ruta
5.5 Polígon Les Preses
5.9 Polígons Sant Joan les Fonts
5.13 Polígon Olot – Les Mates

3
3
4
4
5
5

9
12
16

6. Indicadors del projecte

20

7. Conclusions i següents passos

21

7.1 Continuïtat tècnica

22

8. Annexos

22

3

1. OBJECTE DE LA MEMÒRIA
Aquesta memòria informa de la planificació, execució i avaluació del projecte singular
Experiències Innovadores als Polígons de la Garrotxa. L’àmbit d’aquest projecte, finançat
en gran mesura per la subvenció a projecte singulars de desenvolupament econòmic
local de la Diputació de Girona, és la dinamització de polígons d’activitat econòmica. En
concret, tracta de fer un diagnòstic més fidel del territori on es planteja després un full
de ruta d’accions d’innovació basat en la col·laboració publicoprivada.

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Les accions d'aquest projecte singular tenen la voluntat d'aportar una nova visió a la
diagnosi ja iniciada dels PAE's de la Garrotxa per DinàmiG els últims anys, amb una
aproximació més qualitativa, de contacte i intercanvi amb les empreses i els
ajuntaments. Ha de servir per indagar en aquelles temàtiques on les empreses
protagonistes ja han generat experiència, com és la digitalització, l'optimització de
processos, l'eficiència energètica, o per altra banda, la sostenibilitat, gestió de residus,
economia circular o altres iniciatives lligades a la gestió empresarial responsable per tal
que s'hi reconeguin, acumulin coneixement nou i puguin iniciar nous projectes conjunts
o individuals seguint millorant la seva gestió.

Es pretén que aquest programa de contacte i treball amb nous polígons serveixi per
generar noves agrupacions empresarials lligades als PAE's que treballin
col·laborativament amb l'administració municipal i comarcal, reforçant el seu valor i
produint externalitats positives en el territori més immediat.
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3. ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ
La Garrotxa, tot i el seu lideratge en indústria diversificada i innovadora, ha tingut
tradicionalment problemes relacionats amb la disponibilitat de sòl industrial, així com
dificultats en termes de mobilitat i infraestructures. En aquest sentit, els polígons
d'activitats econòmica tenen el repte permanent de superar les barreres que
s'incrementen quan cada cop hi ha més demanda de productes, serveis i processos més
àgils, adaptats a l'era digital i en definitiva, competitius respecte altres territoris amb
unes condicions més favorables.
La demanda en aquest sentit, es repeteix en diversos nuclis industrials que, per
condicions històriques i/o geogràfiques, estan més disseminats o no acaben de generar
relacions locals eficients. Cal, per tant, incentivar i promoure la cohesió dels polígons
entre empreses que ja s'estan adaptant al context per via de l'exportació,
l'especialització o amb relacions de reciprocitat amb altres actors del territori. Això
portaria a atendre la demanda d'alguns ajuntaments a ampliar els serveis de
dinamització de polígons de DinàmiG a nous PAE's.

4. CONCERTACIÓ TERRITORIAL
El projecte es centra en la col·laboració de les empreses de perfil industrial de la
Garrotxa (dels polígons seleccionats) amb l'administració local, municipal i comarcal,
amb la intermediació de DinàmiG i els consultors contractats.
Els ajuntaments són els encarregats de facilitar la primera diagnosi (actualització) dels
polígons així com del contacte més proper amb les empreses. També han participat en
les jornades fent d'amfitrions i col·laboradors de la iniciativa. En concret, es van
seleccions els municipis de La Vall d’en Bas, Les Preses, Sant Joan les Fonts i Olot. Els 4
ajuntaments van signar documents de compromís de col·laboració en el projecte i
l’interès en dinamitzat el seu teixit industrial.
Així mateix, DinàmiG és el vehicle tècnic on es generen totes les accions de contacte,
entrevistes i inquietuds amb les empreses així com tota la part contractual derivada dels
ponents i la consultoria experta.
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5. DESENVOLUPAMENT I RESULTATS

5.1 Polígons de la Vall d’en Bas
El primer polígon d’activitat econòmica on es va dirigir el projecte va ser al municipi de
la Vall d’en Bas. Igual que en la distribució dels seus nuclis urbans, l’activitat econòmica
no està gens concentrada, sinó més aviat disseminada. Aquest factor marca d’entrada
la lògica de tot el projecte en sí. Es treballa pensant en tota l’empresa industrial del
territori però s’agafen de referència el Polígon de la Serra, Spinreact i la zona de
concentració industrial de Sant Esteve d’en Bas que discorre per la C-153 en direcció
Hostalets d’en Bas. Aquest és un municipi actiu i demandant des de fa temps d’accions
o projectes destinats a les empreses industrials.
5.2 Contacte inicial, anàlisi i convocatòria
El primer contacte es va realitzar amb l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, que de manera
molt receptiva, va destinar recursos humans (tècniques de promoció econòmica,
comerç i turisme) així com equipaments com l’Espai Can Trona per tal de realitzar-hi les
sessions. Es va realitzar una primera reunió de coordinació el mes de maig de 2021 amb
la part de l’administració municipal (alcaldia i regidoria d’empresa) i també amb la
consultoria J3B3 encarregada d’impulsar tot el projecte d’anàlisi i dinamització.
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A partir d’aquí, es va convenir el fet de realitzar també durant el mes de maig una
primera entrevista amb una selecció d’empreses, que en aquest cas coincidien en
formar part de l’Associació d’Empresaris de la Vall d’en Bas, un actiu també important
pel projecte. L’entrevista es va realitzar en línia amb la consultoria i així es delimitaven
els principals temes a tenir en compte respecte el polígon, les necessitats i interessos de
les empreses en quant a infraestructures i també en quant a relacions i col·laboracions
entre elles. Combinant aquesta entrevista grupal amb l’observació inicial al polígon i
també amb la recerca de dades secundàries disponibles sobretot gràcies al portal
SITMUN i SIPAE de la Diputació de Girona, com també el servei XIFRA, es va fer una
primera anàlisi dels polígons del municipi i es va poder configurar un qüestionari en línia
que permetria generar noves dades a partir de les respostes de les empreses.
D’aquesta manera es fixen dues dates per dues sessions temàtiques on es convoquin les
empreses industrials. L’Ajuntament realitza un primer contacte amb les empreses
enviant una carta presentant el projecte i convidant-les a participar en les dues sessions,
així com la voluntat de fer-les participar en la diagnosi del polígon. En aquest sentit,
igualment, es comparteix una base de dades amb els contactes i el total d’empreses amb
activitat al municipi i pertanyents als polígons industrials. DinàmiG accedeix a aquesta
base de dades per reforçar el contacte amb les empreses.
5.3 Sessions participatives
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Per la situació de pandèmia es va adequar les sessions en un format híbrid que permetés
tant la presencialitat com el seguiment en directe de l’acte. També es va considerar
deixar un mes aproximadament entre sessions per seguir recollint respostes a
l’enquesta i avançar conjuntament amb el mateix projecte al municipi de Les Preses.
A nivell de coordinació, mentre J3B3 facilitava les sessions, DinàmiG reforçava la
convocatòria que feia l’Ajuntament amb trucades a les empreses de recordatori. I per
altra banda, passava un resum de la sessió a totes les empreses de la base de dades
perquè anessin seguint el procés (recuperant també el vídeo de la gravació de les
sessions).

A nivell d’assistència, van ser entre 7 i 10 les empreses que van participar de les sessions.
No va ser fàcil trobar l’encaix de dates, i tampoc el fet de la dispersió d’empreses feia
complicat vehicular l’interès en el concepte “polígon”
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5.4 Full de ruta
Després de les dues sessions, es va haver de deixar
la part de conclusions per després de l’estiu,
respectant el període de vacances. Es va proposar
de fer l’última trobada consistent en l’exposició del
full de ruta elaborat per J3B3 el mes d’octubre.
L’Ajuntament va veure necessari també convidar
un tècnic del consorci SIGMA per començar a mirar
opcions o solucions per la gestió compartida de
residus de les empreses.
Es va complementar aquesta última trobada amb
una visita a l’empresa Plasticsa SA, del polígon de
La Serra.
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5.5 Polígon de Les Preses
En paral·lel a la Vall d’en Bas, es va convenir la mateixa metodologia de treball amb Les
Preses. Conegut amb el nom de Pladevall, el seu polígon està molt més concentrat i
queda en un espai ampli i planer, pel qual ha anat creixent els últims anys amb noves
activitats. L’Ajuntament també es va alinear de seguida amb la iniciativa de DinàmiG de
fer un procés participatiu amb les empreses.
5.6 Contacte inicial, anàlisi i convocatòria
A Les Preses es va considerar fer una primera trobada presencial per anunciar el projecte
directament a les empreses. Així mateix, el contacte d’entrevista inicial va ser una sola
empresa, Bellapart, qui d’alguna manera es pensava com a possible líder o tractora de
les altres activitats del polígon. L’Ajuntament va destinar també recursos humans i
materials fent ús de l’espai municipal del Centre d’Empreses com a espai vinculat
directament al polígon i també com a espai d’acolliment d’altres empreses.
A partir d’aquí, es va seguir amb la diagnosi mitjançant enquesta de necessitats i la
programació de les sessions temàtiques i de treball igualment pel juny i juliol.

10

5.7 Sessions participatives

Es va replicar el mateix àmbit temàtic per les dues sessions participatives amb les
empreses. Aquí l’Ajuntament també va posar a disposició el seu equip informàtic per
poder fer la retransmissió de les trobades i assegurar el mateix format híbrid.
La participació a Les Preses va ser propera a les 10 empreses de manera presencial,
mentre que les respostes a l’enquesta paral·lela van arribar a 21.
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5.8 Full de ruta
Passat l’estiu, es va convocar a les empreses per fer una cloenda amb el full de ruta
estipulat pel polígon. Aquesta sessió es va acabar realitzant el 26 d’octubre i va incloure
també la visita a dues empreses com Bellapart i Arico Forest, molt actives en totes les
sessions participatives.
Algunes idees que van sortir a la sessió de conclusions van girar al voltant de millorar la
neteja dels embornals per part de l'ACA, la regulació dels aparcaments per evitar la mala
utilització d'aquests pels camions i transport de càrrega, la senyalització alternativa a
l'inici del polígon venint de la Vall d'en Bas, la promoció d'activitats per generar
comunitat, tant a nivell de polígon com comarcal (promocionar la interrelació amb el
CAMPUS Garrotxa). També es va parlar de valorar des d'un punt de vista legal i tècnic la
creació d'una associació del polígon, que pogués estirar altres empreses (seria un bon
instrument com un canal únic d'interlocució amb l'Ajuntament i altres organismes,
també per oferir un catàleg de serveis a les empreses del polígon, etc.). Finalment, hi ha
empreses amb coneixements i potencial a l'hora d'impulsar algun tipus de comunitat
energètica, tant d'autoconsum com de generació i compartició d'energia mitjançant
plaques fotovoltaiques. Es podria utilitzar el fòrum virtual per recollir les impressions i
necessitats concretes respecte aquests temes assenyalats.

5.9 Polígons de Sant Joan les Fonts
El projecte també es va portar i presentar a l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts amb
una primera reunió de treball i de context amb l’alcaldessa el juliol, en la qual es volia
preparar el terreny de cares al setembre. Sant Joan compte amb 2 polígons pròpiament
establerts (Begudà i Les Coromines) i també empreses importants dins del nucli urbà,
pel que s’afegia al projecte la complexitat de comptar amb àrees territorials diferents.
No obstant, i essent conscients que Begudà és el principal pol industrial, calia incloure
la resta d’empreses per reforçar els criteris a prioritzar en el full de ruta.
5.10 Contacte inicial, anàlisi i convocatòria
Així, es va replicar la metodologia de treball amb el personal de l’Ajuntament de Sant
Joan les Fonts, qui va destinar també recursos tant humans com materials. Tot i que
l’alcaldessa va anar supervisant tot el desenvolupament, es va comptar amb la tècnica
d’empreses i esdeveniments i també amb el personal tècnic i informàtic per a la
realització de les sessions. En el cas d’aquest municipi, l’entrevista inicial es va poder
realitzar amb empreses importants, com Noel i Masoliver, qui veien clar i compartien
l’objectiu de millora del polígon i de les relacions entre empreses. Durant el mes de
setembre ja es va tancar la programació per octubre i novembre de les sessions
temàtiques.
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5.11 Sessions participatives
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Les sessions es van celebrar al Bar-Restaurant de Les Escoles de Begudà, un equipament
que l’Ajuntament té concedit a una activitat d’hostaleria, però que es va poder adaptar
pel format de les sessions. Igualment, cal dir que es va aconseguir una participació prou
elevada en les dues sessions, participant aproximadament 20 empreses.
L’enregistrament es va realitzar entre DinàmiG i l’equip municipal mitjançant el canal de
Youtube de DinàmiG. També van participar 23 empreses en les respostes al qüestionari
de diagnosi.
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5.12 Full de ruta
Recollint tot allò comentat en les sessions participatives i analitzant les respostes de les
enquestes es va tornar a convocar les empreses el 18 de novembre per fer una última
sessió de conclusions. Es va estimar la necessitat de comptar amb el criteri expert d’una
consultora en la humanització de polígons, perquè des de l’ajuntament es considerava
un punt clau i interessant més enllà de la resta d’accions plantejades en el full de ruta.
Igualment es va concertar una vista a l’empresa Masoliver, però per acumulació
d’intervencions i amb el retard de tota la sessió ens els temps, es va acabar decidint
finalitzat amb un esmorzar al mateix bar de Les Escoles i posposar la visita com excusa
de nova reunió.
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5.13 Polígon Olot - Les Mates
L’últim polígon on es va decidir d’actuar en el marc del projecte Experiència Innovadores
als PAE de la Garrotxa va ser, dins el municipi d’Olot, el de Les Mates. Conjuntament
amb el Pla de Baix, aquests polígons són els més importants del municipi tant per
nombre d’empreses com per la situació que tenen en les immediateses de l’autovia A26. No obstant, Les Mates és el més antic i queda una mica integrat al barri de Sant
Miquel – Les Tries, pel que pot mantenir una certa convivència en alguns punts amb
veïns i el teixit urbà d’Olot. Cal esmentar també que l’altre polígon Pla de Baix ja compta
amb un fòrum empresarial establert, cosa que podria donar lloc a sinèrgies per municipi
i proximitat territorial.

5.14 Contacte inicial, anàlisi i convocatòria
En aquesta ocasió, el contacte amb l’Ajuntament d’Olot comptava amb un avantatge
en el sentit que ja hi ha molta relació entre la regidoria d’empresa i DinàmiG per molts
altres projectes de l’agència. Així, es va treballar colze a colze en la recopilació de dades
de contacte de les empreses de Les Mates per tal de llançar les convocatòries. La
consultoria J3B3 va promoure una entrevista inicial amb 3 empreses importants pel
polígon i va començar l’anàlisi per via de dades secundàries i l’enviament de l’enquesta
mitjançant DinàmiG.
A Les Mates no es disposava d’un espai municipal adequat i amb prou espai per acollir
les empreses en els actes presencials, amb la qual cosa es va llogar l’espai del Restaurant
Les Cols i igualment els serveis de realització tècnica de la Caraba, qui assegurarien
l’enregistrament i bona realització de les sessions.
Els contactes amb empreses i programació de les sessions temàtiques es van realitzar a
inicis d’octubre per finalitzar el projecte durant el novembre.
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5.15 Sessions participatives
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Les sessions van tenir una participació discreta en quantitat d’empreses, tot i que les
assistents eren importants al polígon en termes de prestigi i activitat, a més de mostrarse molt actives en l’articulació de la diagnosi i les propostes de millora.
Van ser un total de 9 empreses participants en les sessions i d’11 empreses en les
respostes de l’enquesta de necessitats.

En la sessió d’Indústria 4.0, Van sorgir experiències interessant com la sensorització (per
avaluar les parades de la maquinària) o la compartició de dades amb proveïdors i clients
per optimitzar la gestió de les comandes, però també es va parlar de necessitats
bàsiques del polígon: la millora del clavegueram, la il·luminació, l'asfaltat i la mobilitat
en un polígon ja envellit, la urgència de la variant d'Olot, la possible col·laboració i revisió
del circuit de demandes de perfils laborals amb DinàmiG-Les Mates, etc
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En la segona sessió sobre economia circular, es va abordar de seguida la necessitat de
construir un grup d'empreses al polígon que pugui tirar endavant accions en
col·laboració amb l'Ajuntament. Es va parlar de formalitzar una associació per vehicular
els interessos i fer força com a interlocutor únic, o si més no explorar aquesta
possibilitat. També es va parlar molt de quins passos seguir per reforçar una comunitat
energètica al polígon, pensant en la instal·lació de plaques fotovoltaiques, o estació de
recàrrega, tant a teulades pròpies de naus, com sobretot, a terrenys municipals
qualificats com a sol d'equipament, com per exemple l'antic camp de futbol de Les
Mates o el parc antic de bombers. També es va plantejar de sumar forces amb tot el
sector empresarial olotí per impulsar una central de compres o una comunicació més
estratègica. Finalment, també es va apuntar a la seguretat com a problema a resoldre
conjuntament amb la instal·lació de càmeres o similar.

5.16 Full de ruta
Com que el tema de l’energia ha estat una vertical que ha interessat molt a les empreses
representants del projecte per Les Mates, a nivell municipal es va explorar l’opció de fer
ús d’equipaments i terrenys municipals per a la generació i l’autosuficiència energètica
de les empreses. D’aquesta manera es va connectar la proposta amb un Pla Participatiu
lligat al barri de Sant Miquel – Les Tries que ha començat a discutir en específic l’ús dels
terrenys de Les Mates (PIAM Sant Miquel). Així, la sessió final amb les empreses, a part
de posar sobre la taula accions a prioritzar per millorar el polígon i les relacions entre
empreses, va tractar aquest tema de la mà de la consultoria Voltes, qui impulsa el PIAM
de Sant Miquel – Les Tries.
Per una banda, les empreses estan d'acord a participar a la propera sessió específica
organitzada per Voltes, però també creuen en general que al tractar-se d'un espai
envoltat per indústria, els usos resultants haurien de tenir en compte legítimament
interessos empresarials.
Igualment, l'Ajuntament d'Olot representat per la regidoria d'Empresa, es compromet a
estudiar el cas de l'autonomia energètica vehiculant el polígon al programa Garrotxa
Domus. Així, s'haurà de fer un estudi específic per trobar espais en cobertes
d'equipaments municipals i també d'empreses per tal que es puguin instal·lar plaques
fotovoltaiques i que es trobi el millor mecanisme de compartiment d'energia. Això
representaria un projecte d'interlocució directe entre empreses i administració i
segurament una actuació més integral d'innovació energètica.
La sessió es va portar a terme el 25 de novembre a l’empresa Ascensors Serra i es va
tancar amb una visita a pocs metres de l’empresa Bugaderia Núria.
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6. INDICADORS
Indicador
Valor
Nombre de polígons visitats o inclosos al - 4 municipis
projecte
- 9 polígons incloent àrees urbanes de
concentració industrial (4 + 5)
Nombre d'empreses col·laboradores en 128 empreses contactades:
els programes
- 75 Sant Joan les Fonts
- 70 Les Preses
- 50 Les Mates
- 33 Vall d’en Bas
14 empreses entrevista inicial de diagnosi

Nombre d'empreses assistents a les 49 empreses assistents/participants:
sessions (online i presencials)
- 10 Vall d’en Bas
- 10 Les Preses
- 20 Sant Joan les Fonts
- 9 Les Mates
Nombre de ponències externes i expertes 12 (4 Economia Circular + 4 Indústria 4.0
+ 2 Humanització de Polígons + 1 gestió
residus + 1 Usos i participació terrenys Les
Mates)
Diagnosi compartida dels polígons (nº de - 12 preguntes
preguntes per enquesta i nº de respostes) - 80 respostes aproximadament
Avaluació qualitativa d'expectatives i Falta la dada específica, però en general
resultats als participants de les sessions hi havia bona predisposició a continuar
per a cada polígon
contactes i treball conjunt. Més del 50%
dels assistents repetia en una segona i
tercera sessió. Certament, a vegades
quedava massa desconnectada la
temàtica de la sessió (sobretot l’abast de
la innovació) de les necessitats
quotidianes dels polígons i empreses.
Nombre de grups de treball d'agrupació - 4 potencials
empresarial formats a partir del projecte
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7. CONCLUSIONS I PROPERS PASSOS
Per una banda, es valora positivament que s’hagin pogut celebrar totes les sessions
previstes, en format presencial i respecte tots els 4 polígons seleccionats. Cal remarcar,
per tant, que en aquests municipis existeix la necessitat de més dinamització industrial
i empresarial i que els càrrecs electes en són conscients i estan predisposats a millorar
la competitivitat i enxarxament del seu teixit industrial. Les empreses també són
conscients que hi ha una manca de coneixement intern del polígon, o si més no, una
escassa cultura associativa o de treball conjunt entre empreses d’una mateixa zona.
Realitzada la diagnosi dels diferents PAE hi ha algunes tendències clares i que són
compartides, tot i que cal analitzar de manera personalitzada la idiosincràsia i condicions
estructurals de cada un per separat. S’ha observat que tots tenen algunes mancances
molt bàsiques d’infraestructures o subministraments, en alguns casos més o menys
greus, però que són fàcilment millorables i prioritàries. Exemples són l’asfaltat,
l’enllumenat, la senyalització o la cobertura telefònica i connexió a internet. A partir
d’aquí, s’identifiquen dos grans iniciatives a potenciar en el que serien serveis operatius.
Per una banda, la necessitat de reforçar el treball conjunt entre empreses i fins i tot de
formalitzar-lo en associacions empresarials. És a dir, potenciar al màxim els serveis a les
empreses d’un polígon, i que aquesta gestió de serveis es dugui a terme entre
ajuntaments i associacions d’empreses. Per altra banda, es necessita reforçar l’atracció
de talent i la retenció d’aquest en perfils tècnics, específics, ja que hi ha una gran
mancança d’oferta de treball basada en aquest talent tècnic. D’aquí que es vulgui
potenciar tant l’atractivitat i comunicació del valor de les empreses dels polígons
industrials com els sistemes de borsa de treball coordinat entre empreses i administració
pública (DinàmiG ja disposa d’un servei d’ocupació que fa processos de selecció i
intermediació entre empreses i demandants d’ocupació). Finalment, en un pla més
estratègic o innovador, tots els polígons comparteixen l’interès en l’avantatge i
oportunitat de les energies renovables i també en l’economia circular. En aquest sentit
i per exemple, es vol confluir des de les primeres experiències individuals d’autoconsum
energètic cap a una gestió més compartida de l’energia, fins i tot en l’oportunitat
d’impulsar comunitats energètiques empresarials.
Més enllà d’aquest pla o full de ruta per cada polígon, on es poden trobar iniciatives
compartides, cal fer èmfasi en l’agrupament empresarial, que en un present i futur ha
de fer viable la continuïtat d’aquest projecte i que doni resultats més enllà de les
sessions inicials i primers espais de relació entre empreses generats. El gran repte aquí
és que cada polígon segueixi un rumb mitjançant el treball conjunt entre empreses i que
els ajuntaments en facin un seguiment i acompanyament. Ja s’han posat les bases amb
aquests fulls de ruta i s’han proposat accions de continuïtat. Aquesta nova fase es
dedicarà doncs a l’estructuració d’espais estables i regulars de trobada entre empreses
per cada polígon i en la priorització d’accions viables i d’implementació a curt i mitjà
termini.
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7.1 Continuïtat tècnica
Així doncs, es preveu una continuïtat en la celebració de trobades empresarials per cada
polígon perquè s’iniciïn agrupacions empresarials més estables i regulars. En alguns
casos s’ha valorat aprofitar visites pendents a instal·lacions d’empreses participants per
acollir aquestes reunions. En altres, es veu potencial en el fet de compartir àpats regulars
entre empreses tot aprofitant serveis de polígon que ja existeixen i s’utilitzen per les
mateixes empreses.
A nivell tècnic doncs, caldrà prioritzar conjuntament amb les empreses líders i
representants de cada grup la concreció del pla d’execució de les accions ja proposades.
Caldrà prioritzar-les i portar-les a termes aquest 2022, un objectiu que permetrà atraure
noves empreses ens els grups i que la dinamització segueixi aportant valor als polígons.
Aquest efecte positiu dependrà com sempre dels esforços de totes les parts: empreses
motivades i tractores d’aquest pla, ajuntaments amb iniciativa i voluntat política per
executar accions pendents de la seva competència i també impuls des d’entitats com
DinàmiG que puguin actuar en la intermediació i dinamització estratègica de les noves
sessions, combinant noves ponències i casos temàtics amb seguiment i reforç en la
metodologies de treball dels grups o fòrums empresarials.

8.ANNEXOS

1. Convocatòria a les sessions
2. Enquesta de necessitats
3. Programa sessió Economia Circular
4. Programa sessió Indústria 4.0
5. Agraïment/retorn
6. Enregistrament sessions Youtube i XXSS
7. Publicació mitjans
8. Exemple informe de resultats diagnosi polígon
9. Exemple full de ruta de polígon

