
Osona en clau de futur: avançant cap a una economia
innovadora i sostenible

Osona és un territori ple d’oportunitats sorgides de l’esforç i l’encert d’anys i
anys de feina ben feta.

L’activitat empresarial és un dels motors tractors de la nostra terra i genera
ocupació, tant als sectors tradicionals, com al sector tecnològic emergent
que impulsa la creació d’empreses i de llocs de treball de qualitat.

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, com a entitat de
coneixement de la comarca, contribueix a la sostenibilitat i a la prosperitat
del territori, així com al benestar de les persones. Per això, estén ponts de
col·laboració en la formació, la recerca, la transferència de coneixement, la
innovació i la internacionalització.

Tots els agents del territori (econòmics, socials, del coneixement, institucions
públiques, empreses privades i el teixit associatiu) formen una xarxa de
treball sòlida que avança coordinadament per sumar en clau de futur.

I ara, què toca?

● Consolidar Osona com un bon lloc per viure, per treballar i per obrir-hi
empreses.

● Vetllar per un desenvolupament econòmic, sostenible i socialment
responsable, que promogui l’ocupació de qualitat i les condicions
d’igualtat i equitat a la comarca.

● Apostar per un model de transició energètica participatiu, respectuós i
impulsat des del territori.

● Facilitar la captació, el desenvolupament i la retenció del talent.

● Avançar en la governança col·laborativa entre l’Administració pública,
les empreses privades, els agents socials, els centres de coneixement
i la societat civil.

● Vetllar per mantenir la identitat i l’equilibri territorial comarcal.



Davant d’aquests reptes, doncs, s’han identificat cinc projectes estratègics de
present i futur que ens comprometem a impulsar conjuntament:

1. La transformació del sector agroalimentari - Osona Biocircular

2. La transformació digital de la ciutadania i les empreses

3. El talent i els col·lectius vulnerables - Creació de l’Escola de noves
oportunitats en xarxa

4. La mobilitat i la logística

5. L’Institut de Recerca i Innovació en Salut i Ciències de la Vida de la
Catalunya Central (IRIS-CC).

El futur d’Osona és a les nostres mans. I té un nom: participació. Ens hi
acompanyes?

Vic, 17 de març de 2022

Signem els membres del Consell d’Administració de Creacció i membres del
Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de la comarca d’Osona


