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Territori

Qualitat

Persones

Territori



Àmbits de treball del “Producte d’Aquí”

Promoció 
econòmica

Incidència 
Socioculturaleconòmica Sociocultural

Educació i
Formació 



Persones

Formació i jornades tècniques i   
“Visita el nou talent!”

Assessoraments i acompanyaments 
personalitzats

Festegem? 

Persones

Fòrums del Talent SolCar

Treball a les escoles

Programa ràdio i càpsules



Qualitat

Diagnosi de la restauració de 
Solsona i Cardona 

Assessorament i acompanyament 

Formació i jornades tècniques

Qualitat
“Marques de qualitat” 

Sortides i rebudes d’experiències bones 
pràctiques

“La Visita”



Territori

Promocions compartides

Sopars de compromís 

L’Ecològica!

Col·laboracions i treball en xarxa
Territori

Col·laboracions i treball en xarxa

Dinamització artesans 

Taules de treball població 



Territori

La Cuineta d’Aquí

Foment horts locals i escolars amb varietat local

Foment artesania local 

I seguim generant idees de manera consensuada amb el territori! 

Recuperació de receptari local i tradicional 

Col·laborar i “jugar” amb cuiners locals



El secret?

Generositat, empatia i la col·laboració



És una figura cooperació público privada en matèria de 
desenvolupament local, d’àmbit supramunicipal. 

Què és l’AdlSolCar?

L’agència surt de la visió dels ajuntaments de Cardona i
Solsona, l’associació d’empresaris de Cardona i
l’associació d’empresaris del Solsonès de fer un pacte
territorial per a la qualitat de vida de les persones a
través de la millora del teixit productiu, el medi i la
ocupació.



Els empresaris, les institucions i les persones

Quins actors en formen part?



30 projectes sorgeixen de planificacions estratègiques
territorials i d’una anàlisi diagnòstica comú:

El pla estratègic de Cardona consensuada per més de 30
empreses i institucions al voltant de la taula sectorials

D’on surten els projectes?

empreses i institucions al voltant de la taula sectorials
d’indústria durant un debat que va durar més de tres
mesos.

El Pla Director de Solsona (Solsona Co),que es va definir de
manera participada durant un any de debat.

Solsona futur, que es va definir en el sí de l’Associació
d’Empresaris pel Solsonès.



L’equip tècnic



Finançament



Més?









































Entrevistes personalitzades i 
investigació de receptes 

tradicionals i de temporada, 
amb la participació de persones 

grans del territori, cuiners i 
altres actors  



I molts altres PETITS grans projectes…




