
Eix d’actuació iesMed: EBS
Zona d’intervenció: Catalunya 
Programes connectats: Projectes Singulars, 
Fons Europeu Marítim i de Pesca, altres 
programes UE
Durada: 12 mesos
Pressupost: 250.100 €

INFORMACIÓ
Finançador Principal: Generalitat de Catalunya (80%)
Entitats agrupades: iesMed, SCEL, eco-unión, Inèdit 
Innovació, SL i Universitat de Girona
Socis potencials: Grups d’Acció Local Pesquera (GALP), 
confraries de pescadors, administracions locals
Experts: equip multidisciplinari d’experts i acadèmics 
en ESS i economia blava
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FEBSCAT
Programa per al Foment de 

l’Economia Blava i Solidària a Catalunya 
FITXA DE PROJECTE

L’economia blava és un sector especialment important per a l’economia catalana, que concentra la
major part de la població als seus 526 km de costa i té unes infraestructures portuàries i turístiques
molt desenvolupades. No obstant això, sectors estratègics com la pesca es troben en declivi i d’altres
emergents, com l'economia circular o l’eco-turisme, no estan gaire desenvolupats. L’estratègia
marítima de Catalunya 2030 no recull específicament la perspectiva particular de l’ESS ni les
oportunitats que aquest sector ofereix. FEBS Cat coordinarà el major nombre d’actors que
potencialment tinguin incidència en la vertebració de l’EBS, donant-li a Catalunya un protagonisme
rellevant a la conca mediterrània: tant les 1eres Trobades mediterrànies de l’EBS a Mahdia (maig)
com el Blue Economy Forum de Barcelona (octubre) ho posaran de relleu en 2020.

PERSPECTIVA

L’Economia Blava, concepte reconegut per l’UE des del 2012, i que actualment es concreta en
l’Estratègia de Creixement Blau, i l’Economia Social i Solidària (ESS) estan en ple creixement dins de
l'agenda mediterrània. L’Economia Blava Solidària (EBS) és la conjunció d’aquests dos conceptes,
cercant l’aprofitament integral, intel·ligent i sostenible dels recursos marins i de les zones costaneres
amb la perspectiva i principis de l’ESS. La cooperativa iesMed SCEL, conjuntament amb l’associació
eco-unión i altres institucions i entitats mediterrànies, porten 2 anys analitzant la possibilitat
d’organitzar, des de la societat civil i la transversalitat, aquesta conjunció que obre de fet àmplies i
estimulants àrees d'experimentació, cooperació i generació d’activitat i d’ocupació, principalment a
les zones costaneres. Per a realitzar aquesta convergència s’han aliat amb la Universitat de Girona i
la consultora Inèdit, per posar les bases del primer clúster EBS a Catalunya i al món.

DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE

Vertebració del 
futur clúster EBS

Selecció i suport a 
dos projectes pilot

Suport a iniciatives 
empresarials de 

l’EBS

Creació d’una 
entitat gestora i 

d’un grup de suport

- Informe d’oportunitats de 50-70 
pàgines i resum executiu trilingüe de 5-

10 pàgines

- Constitució del Grup de Suport de 
l’EBS a Catalunya

- Pla estratègic per a la dinamització del 
litoral 

- Creació de l’entitat gestora 
(preferiblement cooperativa)

- Convocatòria i selecció de dos 
projectes cooperatius, experiències pilot 
per al desenvolupament del programa 

de suport, formació/capacitació i 
assessorament

- Kit metodològic i plataforma web per a 
la continuïtat del programa de suport

- Esdeveniment (1 jornada complerta, 
+100 persones, 10 estrangeres)

Catalunya, pionera 
de l’EBS a la 

Mediterrània i al 
món

Celebració del Blue 
Economy Forum
(octubre 2020)Co
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Objectius específics
Objectiu general

Resultats previstos
Actuacions

Identificació 
d’oportunitats

Estudi 
d’oportunitats del 
sector a Catalunya



CALENDARI D’EXECUCIÓ

2

Jordi Panal, Director Finances iesMed
Email: jordi.panal@iesmed.eu
Telèfons: + 34 932 385 343 - 670 012 150

CONTACTE

PRESSUPOST ESTIMAT

Costos

Redacció d’un estudi d’oportunitat de desenvolupament de l’EBS 44.250 €

Suport a projectes empresarials de l’EBS 100.300 €

Creació i llançament de l’entitat gestora del Clúster EBSCat 53.300 €

Organització del Blue Economy Forum (octubre 2020) 24.250 €

Lloguers, auditoria i altres despeses 28.000 €

TOTAL 250.100 €

Finançament              

Subvenció Projectes Singulars (Generalitat) 200.000 €

Cofinançament (FEMP, altres) 50.100 €

TOTAL 250.100 €

Des. Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. … Sep Oct. ... 2020

Redacció del pla estratègic

10 Desembre 2019
1º reunió grup 
promotor

Suport als 2 projectes pilot

Constitució gestora

Publicació estudi 
d’oportunitats

31 octubre 2020
Final projecte singular

Sistematització 
Metodologia

Trobades del grup de suport

Inici del procés de tria de 
projectes pilot

Selecció dels 2 
projectes pilot

Blue Economy
Forum 2020

La redacció de l’estudi d’oportunitats i el procés de suport a les iniciatives empresarials, amb l’inici
de la selecció dels projectes pilots, son les primeres activitats a arrencar, abans d’acabar el 2019. A
principis del 2020 s’iniciarà la coordinació amb altres actors rellevants, especialment els GALP, per
tal de constituir el grup de suport -organisme extern embrió de la governança del futur clúster- i
dissenyar l’estructura gestora de la continuïtat del projecte. A finals de primavera s’iniciaran els
preparatius del Blue Economy Forum del mes d’octubre que servirà de punt d’etapa per a copsar els
avenços aconseguits gràcies al projecte i les perspectives que aquest haurà obert.

iesMed SCEL es membre del Grup d’Experts de la Comissió
Europea sobre Economia Social i empreses socials (GECES)

Promou Amb el finançament de 

mailto:jordi.panal@iesmed.eu



