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INNOVACIÓ
TECNOLÒGICA
AGROALIMENTÀRIA
El Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació amb
l’objectiu de distingir les empreses
agràries i les agroindústries i les persones
joves emprenedores i amb esperit
innovador que hagin incorporat noves
tecnologies, processos que assoleixin
millores rellevants en la competitivitat,
la preservació ambiental i les bones
pràctiques, i que alhora garanteixin la
qualitat i la seguretat de les produccions,
convoca anualment el Premi a la
Innovació Tecnològica Agroalimentària.
En la seva XV edició contempla tres
categories a distingir amb 6.000 euros
i tres nominacions amb 2.000 euros
cadascuna.

Índex
Presentació

02

Comitè d’experts

03

Premiats i nominats

04

Candidats

06

Premiats i nominats en profunditat

08

Candidats en profunditat

22

2

PRESENTACIÓ
El Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació (DARP) atorga, des de
l’any 2001 i de forma ininterrompuda, el Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària
(PITA). En aquesta edició de 2016, continua
vigent l’esperit amb el qual es va crear, és a
dir, la voluntat de promoure la incorporació
d’innovacions per a la competitivitat i la sostenibilitat del sector agroalimentari.
Meritxell Serret i Aleu
Amb el premi PITA projectem referents del Consellera d’Agricultura,
procés d’innovació tecnològica i, alhora, la Ramaderia, Pesca i Alimentació
incentivem entre les empreses agroalimentàries, fomentant la col·laboració amb els centres de recerca, les universitats i les institucions. Volem que el nostre país disposi d’un sector cada vegada més enfortit, capaç
de ser sostenible i de competir en els mercats, de contribuir a la generació de riquesa,
d’ocupació, de benestar i d’equilibri territorial i d’adaptar-se als canvis.
Volem que aquesta XV edició del premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària
tingui una signiﬁcació especial per destacar les persones que hi han contribuït ﬁns
avui. El manteniment d’aquests premis al llarg d’aquests quinze anys posa de relleu
l’aposta clara, com a país, per la innovació com a motor de la competitivitat i futur del
sector agroalimentari. Les 315 candidatures que s’han presentat als premis són un
clar exemple de que a Catalunya hi ha un teixit productiu en l’àmbit agrari, forestal,
pesquer i alimentari amb una gran vocació innovadora i amb voluntat de compartir
els seus èxits.
Si fem una ullada a les candidatures presentades durant tots aquests anys, veiem
que són empreses, cooperatives, associacions, persones repartides per tot el nostre
territori que s’han preocupat per millorar els seus projectes: s’han format, s’han posat
en contacte amb centres de recerca i universitats, han viatjat i compartit coneixements amb la ﬁnalitat de tirar endavant i no perdre oportunitats. I aquesta innovació
no s’ha aconseguit només per la implementació de tecnologia a les empreses, sinó
que s’ha generat també amb la incorporació de talent, de coneixement, de treball
en xarxa i amb una clara orientació a respondre a les exigències de la societat i a
convertir els reptes en oportunitats.
Per això, volem destacar que el teixit productiu del nostre sector primari és capdavanter en innovació gràcies a les persones que hi ha al darrera, que combinen amb
determinació l’esperit emprenedor i innovador amb els valors de la tradició, la cultura
de la millora continua i d’adaptació als canvis.
Vull traslladar la meva felicitació per a tots els projectes innovadors que han participat
en aquesta XV edició del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària i a totes
les persones emprenedores que el fan possible. Una felicitació que faig extensiva a
tot els que d’una o d’altra manera, fan possible que aquests premis siguin un estímul
constant per al sector agroalimentari català.
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COMITÉ D’EXPERTS
SR. ANTONI DÍAZ VENDRELL
Director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries – DARP

SR. JORDI GRAELL SARLÉ
Sots-director de Divulgació i Transferència de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Agrària-Universitat de Lleida –UdL

SRA. REYES PLA SOLER
Degana de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona – UAB

SR. JOAN MANEL ALBACETE SANCHO
Cap d’Innovació i de l’Oﬁcina de Contractes de l’IRTA

SR. NARCÍS GRÈBOL MASSOT
Coordinador d’Innovació Tecnològica de l’IRTA

SRA. NEUS FERRETE GRACIA
Subdirectora general d’Agricultura – DARP

SRA. LAURA DALMAU POL
Subdirectora general de Planiﬁcació Rural – DARP

SR. JAUME SIÓ TORRES
Subdirector general de Transferència i Innovació Agroalimentària – DARP

SR. JOSEP MARIA MASSES TARRAGÓ
Coordinador de Comunicació i Difusió Tecnològica – DARP
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PREMIATS
Premi a l’Empresa Agrària
Agropecuària Montgai, SL
Montgai (Noguera)
Per la implantació, en una explotació de vedells d’engreix, d’una
menjadora eﬁcient, dissenyada per reduir el malbaratament del pinso i millorar l’eﬁciència alimentària.

Premi a l’Agroindústria
Agrienergia, SA / Farinera Coromina
Banyoles (Pla de l’Estany)
Pel desenvolupament d’una nova farina de sègol que millora la qualitat del pa de sègol. Controlant des del conreu del sègol, la recepció
i la molta ﬁns a la seva barreja.

Premi al/a la Jove/a Emprenedor/a
Innovador/a
Maurici Cot Borràs
Llinars del Vallès (Vallès Oriental)
Per la creació d’un producte de pastisseria de qualitat lliure de gluten i lactosa, artesà i inclusiu apte per tothom.
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NOMINATS
Nominació a l’Empresa Agrària
Associació Agrària Ecològica de Muntanya
Sant Llorenç de Morunys (Solsonès)
Per la introducció del cultiu de poma a zones de muntanya en producció agrària ecològica, creant una marca pròpia i comercialitzant
en comú.

Nominació a l’Agroindústria
Pescadors de Roses, SLU
Roses (Alt Empordà)
Per la implementació d’innovacions sobre la tipologia del producte
elaborat com són el fumet de peix o el carpaccio de gambes i la
seva comercialització.

Nominació al/a la Jove/a
Emprenedor/a Innovador/a
Gerard Garreta Argerich de Cal Grauet, SCP
Saga (Cerdanya)
Per la implementació en una explotació de carn de vacum, ecològica i de qualitat, una granja de gallines ponedores, en llibertat i
amb alimentació ecològica, comercialitzant els ous al mercat local
en botigues, restaurants i particulars.
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CANDIDATS
Candidats a l’Empresa Agrària
Associació de Ramaders de la Serra del Montsià
Amposta (Montsià)
Corder i cabrit amb marca

Explotació ramadera La Manresana, SL
Els Prats de Rei (Anoia)
Joguines per a porcs

Granja Adzerias, SL
Cornudella de Montsant (Priorat)
Conversió d’una granja de porcí convencional en ecològica

Montserrat Farré Solanes
Castellar del Vallès (Vallès Occidental)
Gallines de posta ecològica per elaborar brou i escudella ecològica

Petit Pla, SL
Palafolls (Maresme)
Instal·lació de sala blanca per elaborar amanides

Candidats a l’Agroindústria
Acipenser, SL
Vallromanes (Vallès Oriental)
Caviar de tòfona

Arrossaires del Delta de l’Ebre i Secció de Crèdit, SCCL
Deltebre (Baix Ebre)
Beguda d’arròs

Blai Peris, SL
Bot (Terra Alta)
Recollida d’olives en verd
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Cal Majuba, SL
Alàs (Alt Urgell)
Instal·lació d’una granja d’ovelles i una formatgeria

Confraria de Pescadors de Tarragona
Tarragona (Tarragonès)
Modernització de la fabricació de gel i envasat de peix blau

Ecopirinenc, SCP
La Bastida de Sort (Pallars Sobirà)
Producció de llet d’egua

Enric Camprubí Casas - Carns de Conﬁança, SL
Campdevànol (Ripollès)
Vedella de la granja a taula

Jaume Arellano Nadal
Arbeca (Garrigues)
Obrador i venda de carn de proximitat

Noel Alimentària, SAU
Sant Joan les Fonts (Garrotxa)
Xarcuteria amb un 0% de carn

Portal Berguedà Empresa d’Inserció, SL
Cercs (Berguedà)
Iogurt social

Candidats al/a la Jove/a Emprenedor/a
Innovador/a
Joan Ferré Sans d’Avícola Ferré, SCP
Reus (Baix Camp)
Modernització d’una granja avícola

Judit Riera Casas de Riera Villagrasa
Premià de Mar (Maresme)
Herbes culinàries i ﬂors comestibles
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PREMI A L’EMPRESA AGRÀRIA

Agropecuària Montgai, SL
Innovació: Menjadors eﬁcients a les granges
Adreça: C. del Molí del Comte, 2, 3, 1, 25600 Montgai (Noguera)
Telèfon: 973 448 078
Administrador: Pablo Salse Solé

Menjadors eﬁcients
Agropecuària Montgai ha renovat les seves instal·lacions per reduir la despesa en pinso. Les millores han consistit a canviar les sitges-pantaló per
sistemes de distribució de pinso amb uns tubs baixants que permeten tenir
nivells baixos de pinso a les menjadores de vedells. Les menjadores han
estat dissenyats en forma de ‘V’ per evitar que el pinso quedi en les vores i
caigui fora de la menjadora.

Beneﬁcis de la innovació
La instal·lació de menjadores eﬁcients ha permès a l’empresa estalviar-se
un 6% en pinso, la qual cosa suposa tretze euros per animal i permet recuperar la inversió en un any. A Catalunya, se sacriﬁquen 500.000 vedells a
l’any: col·lectivament, suposaria un estalvi de 6,5 milions.
El fet de reduir la quantitat de pinso a la menjadora fa que el pinso estigui
fresc (menys contaminació, menys creixement potencial de micotoxines).
La reducció del malbaratament de pinso, format per ingredients que competeixen amb l’alimentació humana com ara blat de moro, blat i ordi, contribueix a l’ús responsable dels recursos alimentaris.
L’empresa va compartir aquesta millora amb el sector, que d’aquesta manera millora globalment, la qual cosa demostra que té un elevat potencial
d’adaptació i implantació en altres empreses ramaderes d’engreix de vedells del sector.

Trajectòria de l’empresa
Agropecuària Montgai, SL, és una empresa agrícola propietat de Pau Salse
Solé, Isabel Bernadó Farré, Xavier Salse Bernadó i Pau Salse Bernadó. Compra vedells, majoritàriament a l’estranger, quan tenen un mes i mig de vida;
aleshores, els animals s’estan un període de temps en unes granges de lactància; després, alguns animals passen a unes granges de transició, i ﬁnalment
passen a les granges d’engreix. Quan els animals ja tenen 9-11 mesos de vida,
són sacriﬁcats en diversos escorxadors del país i venuts a diferents clients.
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L’empresa va començar la seva activitat situant el 70-80% dels seus animals en granges en règim d’integració, és a dir, engreixava els seus animals en granges de tercers,
i un 20-30% dels seus animals en granges pròpies. A mesura que ha passat el temps,
aquests valors s’han invertit: podríem dir que avui l’empresa engreixa el 70% dels
seus animals en granges pròpies i el 30% en granges en règim d’integració. En els
darrers anys, l’empresa ha fet una forta inversió renovant les granges de lactància;
ha substituït gairebé totes les cabanes on cabien 5 animals per naus on n’hi caben
8 per corral. L’empresa també ha apostat per implantar nova tecnologia: ha adquirit
una empallotadora que permet aportar un jaç de qualitat als vedells i cinc màquines
autopropulsades que distribueixen la llet als vedells a temperatura i dosi òptimes.
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NOMINAT A L’EMPRESA AGRÀRIA

Associació Agrària
Ecològica de Muntanya
Innovació: Poma ecològica de muntanya, noves varietats i protecció contra la Carpocapsa
Adreça: C. de Mossèn Bajona, 25282 Sant Llorenç de Morunys (Solsonès)
Telèfon: 689 387 317 / info@pomademuntanya.cat
President: Josep Pinto Clotet

Poma ecològica de muntanya amb xarxes antipedra i antiCarpocapsa
L’Associació Agrària Ecològica de Muntanya cultiva les primeres plantacions intensives de poma de muntanya, i continua essent l’única que ho fa
complint les normes de l’agricultura ecològica. Va plantar les primeres pomeres entre desembre de 2012 i març de 2013.
Les primeres pomeres que es van plantar van ser varietats comercials: una
de Golden, una de Gala i una de Fugi, varietats a les quals afecta el motejat
Venturia inaequalis, un fong que prolifera amb les humitats molt freqüents a
les zones de muntanya. Per això, les plantacions de 2014 van optar per varietats resistents: Crimson Crisp, Renoir, Opal, Story Inored i Mandy. Totes
amb molt poca experiència quant a productivitat, però que permeten reduir
els tractaments ﬁtosanitaris i obtenir un producte diferenciat, sostenible i
respectuós envers el medi ambient.
Totes les plantacions disposen de xarxa antipedra, ja que les pedregades
a les muntanyes sovintegen i cal assegurar la collita. També disposen de
malla lateral per reduir l’entrada de Carpocapsa, el cuc de la poma, una
papallona que posa els ous a la poma perquè els cucs s’alimentin de les
llavors. Les dimensions dels forats de la malla lateral són més reduïdes que
la papallona, cosa que en diﬁculta l’entrada.
Un dels socis ha construït una cambra d’emmagatzematge de fruita per
conservar les pomes en condicions òptimes de qualitat ﬁns a la venda. Els
socis conreen 15 hectàrees i comercialitzen les pomes amb la marca Biolord.

Beneﬁcis de la innovació
La introducció del cultiu de poma ecològica a la vall de Lord, i a les zones
de muntanya en general, representa un valor afegit des del punt de vista
mediambiental, ja que recupera zones agrícoles abandonades de poca rendibilitat econòmica.
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La iniciativa pretén oferir una alternativa econòmica per viure al lloc a les famílies que
vulguin integrar-se en el conjunt, però pretén un altre efecte molt substancial, que és
dotar d’imatge i comunicar una idea de territori net, natural, sa, endreçat i sostenible.
Els socis voldrien també que el seu projecte augmentés l’autoestima dels qui viuen
a la muntanya, tan sovint inclinats al ‘nosaltres no podem’, i fes que altres iniciatives,
ben possibles, s’endeguessin.

Trajectòria de l’empresa
L’Associació Agrària Ecològica de Muntanya neix l’any 2012 a la vall de Lord per donar suport a la iniciativa de les plantacions de pomera a les zones de muntanya i en
producció ecològica. Set socis plantaven menys de dues hectàrees.
Actualment, l’Associació té 14 socis: vuit productors de la vall de Lord, un productor
del Berguedà, dues de la Cerdanya i dues més del Pallars Sobirà.
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PREMI A L’AGROINDÚSTRIA

Agrienergia, SA / Farinera Coromina
Innovació: Nova farina de sègol
Adreça: C/ Girona 155, 17820 Banyoles (Pla de l’Estany)
Telèfon: 972 583 363 / farineracoromina@agrienergia.com
Director: Lluís Coromina

Pa negre i saborós
Farina per elaborar pans de sègol i massa mare natural de sègol. Farinera Coromina ha desenvolupat una farina de sègol 100% paniﬁcable, que
millora el procés, l’aspecte i la qualitat de la farina de sègol convencional.
La farina Garrotxa consisteix en una barreja de farina de sègol semiintegral
molturada per cilindres, farina de blat a la pedra i massa mare natural que
dota la farina d’unes aromes molt agradables.
El nom ‘Garrotxa’ ha sorgit del seu color. El pa de sègol és fosc, amb caràcter i unes aromes explosives, igual que la zona volcànica de la Garrotxa,
que es troba als Pirineus orientals.
L’empresa controla el procés de conreu del sègol, des de la varietat de la
llavor ﬁns a la seva collita. A la barreja dels ingredients es mescla la farina
obtinguda per cilindres amb la farina a la pedra i la massa mare natural de
sègol integral.

Beneﬁcis de la innovació
L’ampliació de la gamma de productes dóna a l’empresa la possibilitat de
créixer. La presentació de Farina Garrotxa en la Fira Alimentaria 2016, el
25 d’abril, ha donat les primeres satisfaccions. “El resultat ha estat excepcional”, va dir l’empresa. Al juny, de 114 clients, 96 van fer comanda i van
modiﬁcar el procés productiu per incloure-hi Farina Garrotxa, un 84,21%
del total.

Trajectòria de l’empresa
Farinera Coromina, del Grup Agri-Energia, duu 120 anys produint farines i
és soci majoritari de Moulin de Colagne, molí francès pioner en la introducció i el desenvolupament de les farines a la pedra.
Ubicat a Banyoles, entre la Costa Brava i els Pirineus, dins d’una parcel·la
de 12.000 metres quadrats, té una xarxa de distribució que engloba tota la
península Ibèrica, les Balears, les Canàries i el sud de França.
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Manel Coromina i Faras, nascut el 1849 a Banyoles, va començar a fer farina al molí
del mas Trull del Terme. Més tard, per tal d’alimentar la incipient farinera, va construir
una central hidràulica. Així és com va néixer, el 1897, el complex industrial que s’ha
anat desenvolupant ﬁns a constituir el que avui forma el grup Agrienergia, compost
principalment per la Farinera Coromina i per Agrienergia Elèctrica, aquesta última
dedicada a la producció, distribució i comercialització d’energia.
Van continuar el negoci els seus dos ﬁlls, Joaquim i Lluís Coromina, que transformaren el molí en la moderna fàbrica de farina que s’ha anat ampliant al llarg dels anys. I
així ﬁns a cinc generacions s’han succeït en la direcció de l’empresa, posicionant-la
en el més alt lideratge del mercat.

16

NOMINAT A L’EMPRESA AGRÀRIA

Pescadors de Roses, SLU
Innovació: Elaborats de peix
Adreça: Moll Comercial, s/n, 17480 Roses (Alt Empordà)
Telèfon: 972 256 291 / cproses@gmail.com
Conseller delegat: Antoni Abad Mallol

Elaborats de peix
Pescadors de Roses innova amb productes manipulats a la planta: fumet
de peix congelat, anxoves amb sal, oli i seitó en vinagre, gamba de Roses
congelada en caixes, espardenyes, pop de roca congelat en peces congelades en safates, carpaccio de gambes del Cap de Creus o potes de pop
pasteuritzades. Els pescadors han creat una Societat per tal de donar-li
valor afegit als seus productes i no haver de dependre exclusivament de la
pesca. Així, el seu fumet de peix, el carpaccio de gamba, la sopa de peix,
el carpaccio de pop o les potes de pop cuites poden ser venudes a l’Estat
espanyol i al mercat exterior.
A més de la innovació en la tipologia del producte i en la seva comercialització, l’empresa innova també en la piscifactoria. Cuida l’alimentació del
llobarro de forma que el seu contingut en greixos s’assembli al màxim possible al del peix del mar obert.
Actualment, la situació permet que Pescadors de Roses pugi actuar de
partner en estudis de preservació ambiental, com ara el pla de reproducció
de la sèpia i el calamar.
També treballa en projectes en fase inicial sobre l’envelliment de vi immersionat i en la repoblació marisquera en el Banc natural de tellerina de Roses.

Beneﬁcis de la innovació
Les innovacions de Pescadors de Roses es van realitzant de forma gradual.
Els beneﬁcis més apreciats són un mercat més ampli, segmentat i continuat
en el temps.
Nous mercats per als productes de la pesca, millora en les condicions comercials, desintermediació, millor coneixement de l’entorn, competitivitat,
ingressos sostinguts, amb menor risc de caigudes, i millora en la professionalització del sector pesquer són les principals millores.
La decisió dels pescadors de Roses els ha beneﬁciat a ells mateixos i també als dels ports propers. Van començar a elaborar fumet amb el seu peix i
ara ja comencen a comprar-ne en els ports veïns.
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Trajectòria de l’empresa
Pescadors de Roses Planta, SL és una empresa creada per la Confraria de Pescadors de Roses i la mercantil Peixos Gotanegra, SL, les quals des del primer moment
han conﬁat en la comercialització i la promoció de les captures de peix de la Costa
Brava. Dóna un valor afegit al peix, en crear quatre línies de comercialització ben
deﬁnides: distribució de peix fresc a les grans superfícies; manipulació, congelació,
evisceració i cocció de peix fresc del Port de Roses, venda al detall dels productes
frescos i congelats a la botiga pròpia del Port de Roses, i distribució dels seus productes pel canal Horeca (distribuïdor a Hotels, Alta Restauració i Càtering) a nivell
comarcal i regional amb una xarxa de distribuïdors col·laboradors.
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PREMIAT AL/A LA JOVE/A EMPRENEDOR/A INNOVADOR/A

Maurici Cot Borràs
Innovació: Creació de pastisseria i postres lliures de gluten i lactosa
Adreça: La Tecnologia, 90, PI El Mogent, A7 Llinars Park, 80450 Llinars del
Vallès (Vallès Oriental)
Telèfon: 937 323 069 / info@mauricicot.com
Propietari: Maurici Cot Borràs

Pastisseria sense gluten ni lactosa
Un obrador dedicat exclusivament a pastisseria sense gluten ni lactosa per
poder atendre persones amb intoleràncies a aquests productes, i també
per al públic en general. És la innovació de Maurici Cot Borràs. Coneixedor
per experiència pròpia del que suposa patir aquestes intoleràncies, ha creat
postres pròpies. A través de recerca, innovació i creació, vol donar resposta
a un col·lectiu de persones amb intoleràncies al gluten i a la lactosa que
augmenta cada dia i es troba marginat en l’àmbit social, mèdic i econòmic.
L’aposta de la inclusió actual és amb les intoleràncies de gluten i lactosa, però
l’objectiu futur del projecte és ampliar el ventall d’inclusió a altres intoleràncies
per fer créixer el valor i el principi de la inclusió en l’àmbit de la pastisseria i
de les postres.
La farina utilitzada és fruit d’una investigació de la Universitat de Barcelona,
d’on surt la farina Glu10ban, una farina lliure de gluten i amb unes qualitats
alimentàries òptimes.

Beneﬁcis de la innovació
Maurici Cot ha aconseguit mantenir el preu de mercat estàndard, difondre el
coneixement del projecte al territori i crear tres llocs de treball: el d’ell mateix
al capdavant de l’obrador, una persona per atendre clients i telèfon i una
persona que es pot moure entre l’obrador i la gestió administrativa.
La pastisseria està connectada amb el territori. Les seves receptes imiten
clàssics del producte local, com el cas dels històrics Borregos de Cardedeu,
i les seves creacions pròpies són trencadores, però mantenen una simbiosi
amb el paladar mediterrani.
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Trajectòria de l’empresa
L’Obrador de Pastisseria i Postres Maurici Cot és fruit d’una història personal que
passa de la vocació a la professionalització i de la malaltia a l’emprenedoria compromesa i responsable.

Maurici Cot ha guanyat premis com el Premi al Millor Alumne de Tècnic en Grau
Superior i Millor Aparador de Pastisseria de l’Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona, tercer classiﬁcat en el Concurs de Figures de Xocolata, i un Certiﬁcat de Reconeixement d’una classe de pastisseria impartida a la Universitat de Taiwan (NTNU).
El mentor del projecte és Raül Bernal Belarra, assessor tècnic de Chocovic, membre
del col·lectiu 21 brix, guanyador del trofeu Lluís Santapau 2011 i subcampió de la
copa d’Espanya de Xocolata 2009.
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NOMINAT AL/A LA JOVE/A EMPRENEDOR/A INNOVADOR/A

Gerard Garreta Argerich
de Cal Grauet, SCP
Innovació: Explotació de gallines ponedores, cria de cavalls i vedells i venda directa de vedella
Adreça: Carrer Major, 1, 17579 Saga (Cerdanya)
Telèfon: 609 538 722 / grauetsaga@gmail.com
Soci fundador: Gerard Garreta Argerich

Explotació de gallines ponedores ecològiques del Pirineu
Gerard Garreta Argerich ha reorientat l’explotació ramadera familiar, que en
el moment de la seva incorporació tenia 50 caps de boví. Ha instal·lat una
explotació de gallines ponedores ecològiques del Pirineu i ha reorientat la
cria de cavalls. Abans, es criaven per treballar, i, ara, per a la venda de carn
o futurs reproductors de la raça Cavall Pirinenc Català. També ha orientat la
producció de vaquí a la venda de carn: va passar d’una raça molt càrnia, la
Llemosina, a una no tan càrnia però molt preuada, la Black Angus.
Tota la producció d’ous i gallines, la ven en el mercat local en botigues, restaurants, particulars i l’explotació mateixa. També comercialitza croquetes i
canelons de gallina.
La carn de vedella, la comercialitza amb la marca Ecopyrene.

Beneﬁcis de la innovació
La instal·lació d’una granja de gallines ponedores és una innovació a la
comarca. Amb 24 anys, Gerard Garreta explica que, vist des de fora, pot
semblar que no és tan innovador, però, vist amb ulls de la comarca, és
revolucionari.
La venda directa li ha permès créixer de la mà d’Ecogall, una granja de pollastre ecològic d’Ansovell (Alt Urgell). Les dues empreses familiars ofereixen
tres productes: vedella, ous i pollastre.
Cal Grauet també col·labora amb l’hotel Cerdanya Resort: organitza visites
a l’explotació i ha contribuït, amb un grup de productors ecològics, a crear
Proeco Cerdanya, una associació sense ànim de lucre amb la ﬁnalitat de donar a conèixer els productes ecològics. Gerard Garreta n’és el vicepresident.
Buscant una mica un revulsiu de la típica ouera, Cal Grauet ha optat per fer
capsetes de cartró. Munten les capsetes persones amb discapacitat intellectual i risc d’exclusió de la Fundació Tallers de la Cerdanya.
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Trajectòria de l’empresa
L’any 1930, la família Garreta va comprar l’explotació Gal Grauet. Gerard Garreta n’és
la quarta generació. Fa més de 85 anys hi havia ovelles, cavalls de carn i vaques de
llet. Uns anys mes tard, el sector de la patata estava amb auge. Als anys 60, amb la
entrada del primer tractor a l’explotació, es va arribar a produir-ne unes 120 tones,
que llavors es deien 12 vagons, ja que marxaven cap a Barcelona en tren. Cap al anys
80, es va deixar de produir patates i es van posar les primeres vaques de llet, i, en els
90, l’explotació va canviat les vaques de llet per les de carn.
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CANDIDATS
EN PROFUNDITAT

23

A l’EMPRESA AGRÀRIA
Associació de Ramaders de la Serra del Montsià

24

Explotació ramadera La Manresana, SL

26

Granja Adzerias, SL

28

Montserrat Farré Solanes

30

Petit Pla, SL

32

A l’AGROINDÚSTRIA
Acipenser, SL

34

Arrossaires del Delta de l’Ebre i Secció de Crèdit, SCCL

36

Blai Peris, SL

38

Cal Majuba, SL

40

Confraria de Pescadors de Tarragona

42

Ecopirinenc, SCP

44

Enric Camprubí Casas Carns de Conﬁança, SL

46

Jaume Arellano Nadal

48

Noel Alimentària, SAU

50

Portal Berguedà Empresa d’Inserció, SL

52

AL/A LA JOVE/A EMPRENEDOR/A INNOVADOR/A
Joan Ferré Sans d’Avícola Ferré, SCP

54

Judit Riera Casas de Riera Villagrasa

56
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CANDIDAT A L’EMPRESA AGRÀRIA

Associació de Ramaders
de la Serra del Montsià
Innovació: Corder i cabrit amb marca
Adreça: C. de Saragossa, 50, 43870 Amposta (Montsià)
Telèfon: 653 813 635 / info@lafardasqueta.com
President: Rodolfo Masip Porres

La marca arriba al corder i al cabrit
Els ramaders dels cinc pobles de la serra del Montsià, Freginals, Amposta,
la Ràpita, Alcanar i Ulldecona, s’han unit per comercialitzar junts la seva
producció de corders i cabrits sota la marca La Fardasqueta, amb la intenció de vendre tot els seu bestiar amb l’etiqueta de producte ecològic. Tres
dels set ramaders ja poden fer-ho i els altres quatre estan en procés de
conversió. Per potenciar el seu producte, organitzen al maig unes jornades
gastronòmiques amb la complicitat de les carnisseries i la restauració de
la zona i amb l’elaboració de patés, croquetes i broquetes. Paté de corder
en clementina d’Alcanar, paté de cabrit en Calmant d’Ulldecona, paté de
corder en mel de Freginals, paté de cabrit en ﬂor de sal de les salines de
la Ràpita, paté de bou brau en crema d’arròs d’Amposta: aquestes són
algunes de les delícies amb què els cuiners de la zona volen promocionar
la producció ramadera.

Beneﬁcis de la innovació
Els ramaders de la serra del Montsià han fet un esforç important per adaptar
els seus sistemes de producció a un sistema basat al 100% en una producció ecològica i sostenible. Aquesta nova manera de fer no només beneﬁcia
les famílies que ﬁnalment consumeixen la carn, sinó que, a més, en termes
mediambientals, comporta una major protecció de la serra, manté uns boscos i camins més nets i accessibles, afavoreix la regeneració de la ﬂora i
evita incendis devastadors, a més de traduir-se en llocs de treball, ja que,
tornant als sistemes de producció tradicionals, la necessitat de mà d’obra
es multiplica.
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Trajectòria de l’empresa
L’Associació de Ramaders de la Serra del Montsià és un projecte que neix de la
unió de diferents professionals de la ramaderia amb un important nexe en comú, les
pastures i la serra.
Organitzen les jornades del corder d’acord amb l’aproﬁtament de pastures. Les seves mares fan un sol part a l’any. Aquest naixement es dóna entre els mesos de febrer
i març, coincidint amb l’entrada de la primavera. És al mes de maig quan els corders
assoleixen el pes de 17-18 quilos i els productors consideren que és quan el lletó és
òptim per poder-lo gaudir, des del punt de vista organolèptic.
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CANDIDAT A L’EMPRESA AGRÀRIA

Explotació ramadera
La Manresana, SL
Innovació: Joguines per a porcs
Adreça: Masia Llobet, s/n, 08281 Els Prats de Rei (Anoia)
Telèfon: 669 881 905 / roxae@hotmail.com
Accionista: Rosa Centellas Vilaseca

Estones de ludoteca en una granja
Els porcs de La Manresana tenen cada dia una joguina diferent. Una mena
de roda amb un motor i cadenes fa córrer la joguina dins de la corralina.
Els propietaris van tenir la idea de fer un muntatge en què cada corralina
disposés d’una joguina diferent, penjada i que no toqués el terra, que fes la
roda i que cada dia fos diferent. L’enginyer de l’empresa Iniciatives Tècniques L’Equip, SL, va posar forma a la idea.
Un problema ha estat trobar prou varietat de joguines, ja que al mercat no
n’hi ha gaire. Unes han estat proporcionades per aquesta mateixa empresa;
d’altres, comprades a Holanda; i, encara algunes altres, inventades per La
Manresana. Al ﬁnal, tot això ha permès tenir-ne prou varietat.
Les joguines comercials són pilotes grosses, pilotes petites per mossegar,
rodes, i un joc amb tetines i barres per mossegar en diferents formes. Les
que s’han anat construint són trossos de troncs de roure als quals els encanta anar rossegant, bidons de plàstic dur amb forats i plens de palla que
van tibant i menjant, mòbils amb tubs d’Inox que fan soroll o picarols.

Beneﬁcis de la innovació
El beneﬁci d’aquest invent és únicament i exclusivament el benestar dels
animals, tant psicològic com físic. L’animal està distret, juga, interactua amb
la joguina i amb els altres animals i estan molt més relaxats. En tenir una
distracció, deixen d’agredir-se, i s’eviten mossegades de cues i lesions.
Un altre beneﬁci també és que la joguina sempre està neta i cada dia és
diferent. Fins i tot, si es volgués, dos cops al dia o cada hora.
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Trajectòria de l’empresa
L’empresa va néixer l’any 1992 amb el nom La Manresana, SCP, i l’any 2007 va passar a ser l’actual Explotació Ramadera La Manresana, SL.
És una empresa familiar agrària, de conills i porcs, que ﬁns a I’any 2007 també comptava amb oví.
Davant la crisi que pateix el sector cunícula, va decidir canviar la granja ovina a una
nova activitat, i la va destinar a fer-hi engreix porcí en règim d’integració.
Va optar per fer un porc diferenciat amb l’empresa RBS, que fa el Ral d’Avinyó i que
ha recuperat una raça rústica de porc amb una alimentació també diferent, proporcionada per l’empresa Agrocat, a base de cereals tradicionals com ordi, blat i blat de
moro, molt baix en proteïnes. Això fa que el creixement sigui més lent, però en resulta
un millor producte ﬁnal. Una empresa que també té una sensibilitat especial envers
el benestar animal.

28

CANDIDAT A L’EMPRESA AGRÀRIA

Granja Adzerias, SL
Innovació: Conversió d’una granja de porcí convencional en ecològica
Adreça: Finca La Plana, 43360 Cornudella de Montsant (Priorat)
E-mail: ecologic@calxerrit.cat
Administrador: Pau Adzerias Sajeras

Porcí ecològic
La granja Adzerias ha fet un gir de 180 graus en passar de convencional a
ecològica. El projecte ha consistit, en una primera fase, a reconvertir a ecològiques les 80 hectàrees de monocultiu tradicional (ordi). La reconversió ha
durat dos anys, amb la introducció de noves llavors, l’adaptació de la maquinària i l’adopció de noves maneres de conreu, sense utilitzar herbicides
ni productes ni adobs químics.
Al mateix temps, s’ha transformat la granja que ja estava buida i sense
activitat des de feia temps per convertir-la en un cicle tancat de 60 reproductores amb normativa ecològica, amb l’ajut d’un pla de millora de la
Conselleria d’Agricultura.
Al juny de 2014, van arribar les primeres 60 truges. Hi va haver el primer
part el novembre del mateix any, i llavors es va declarar la granja com a ecològica. A partir d’aquest moment, va començar a fabricar pinso propi, amb
la producció de les ﬁnques ja reconvertides de blat, ordi, pèsols i farratge.
La granja compra el que cal per equilibrar les diferents fórmules. Els primers
porcs a la venda van sortir al maig de 2015.
Al juny, duien venuts 1.200 porcs, amb un bon funcionament tècnic i sanitari de la granja, i sobretot amb una molt bona acceptació dels clients. Les
mares són Duroc-Landrace i el mascle ﬁnalitzador Duroc 100%. Aquesta
combinació genètica dóna molta inﬁltració intramuscular, que es tradueix
en una textura i un gust diferents de la carn.
També l’alimentació ecològica i el maneig diferent dels animals amb amplis
espais i jaç de palla amb fem acumulat ajuden a tenir un producte molt
diferenciat del convencional.

Beneﬁcis de la innovació
La part agrícola, que estava abocada a l’abandonament imminent, ara pren
força amb la nova rotació de cultius (ordi, triticale i farratges) i el seu aproﬁtament al 100% per a la fabricació de pinso propi per als animals.
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La granja antiga, inactiva i a punt de perdre tots els drets, ara s’ha reformada tota i,
amb la incorporació de la petita fabrica de pinso, és a ple rendiment.
La continuïtat de l’escorxador municipal també repercuteix en els pastors de la zona,
que hi porten el xais, i tots els restaurants del poble han incorporat la carn de porc
ecològic a la seva carta.
La granja no produeix purins. La barreja de palla i purins fa un compost d’alta qualitat
que s’aproﬁta al 100% per adobar les ﬁnques per a la collita de l’any següent, la qual
cosa tanca el cicle.
En aquest projecte, treballen a jornada completa els dos germans, un ﬁll (20 anys) i el
futur gendre d’un dels germans (24 anys).

Trajectòria de l’empresa
Granja Adzerias és el resultat de l’experiència dels dos germans: en Pau (58 anys),
més de 30 en porcí, amb un cicle tancat de 250 reproductores, independent, treballant per compte propi, fugint de les integradores, i en Francesc (56 anys), propietari
d’una granja d’engreix de porcs de 800 places heretada dels pares que per diversos
motius havia quedat antiga i fora dels requeriments de la convencionalitat moderna.
Els dimecres de cada setmana, des de fa més de 25 anys, en Francesc sacriﬁca a
l’escorxador municipal els porcs i xais per a les carnisseries del poble i voltants.
En el moment que es plantejaven el seu relleu generacional, es van adonar que als
seus ﬁlls, si els animaven a continuar el que ells havien fet tota la vida, els durien a un
carreró sense sortida, perquè estan convençuts que ni les petites granges de cicle
tancat tenen gaire futur en el país de les grans integradores, ni el tenen les petites
d’engreix envellides, ni sembrar en ﬁnques petites.
EI maig de l’any 2011, el Departament d’Agricultura va organitzar un viatge a Alemanya per veure el funcionament de les granges ecològiques de porcí. En aquella visita,
van conèixer una manera diferent de lligar l’agricultura amb la ramaderia i amb l’entorn de cada explotació. L’any 2012, van decidir canviar el rumb de la seva explotació
i apostar per la ramaderia ecològica.
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CANDIDAT A L’EMPRESA AGRÀRIA

Montserrat Farré Solanes
Innovació: Gallines de posta ecològica per elaborar brou i escudella ecològica
Adreça: Serra de Sant Feliu, 72, 08211 Castellar del Vallès (Vallès Occidental)
Telèfon: ecogranjalaroca@gmail.com
Titular: Montserrat Farré Solanes

Aproﬁtament de les gallines de posta ecològica per elaborar
brou i escudella
Montserrat Farré Solanes ha diversiﬁcat l’activitat de la seva granja de gallines de posta ecològica. Les gallines tenen una vida útil de posta d’unes
80 setmanes. Passat aquest període, en comptes d’enviar-les a la indústria,
elabora un brou de gallina ecològic i artesanal tot afegint-hi verdures ecològiques de procedència local.
Per tenir una millor penetració en el mercat, també fa brou d’escudella ecològic amb les seves gallines, ossos de vedella ecològica, porc ecològic i
verdures, tot de productors de Catalunya.
Duu les gallines a un escorxador situat a 35 quilòmetres de la seva granja,
on preparen les gallines, i, des d’allí, les envien a l’elaborador que és a 6
quilòmetres de l’escorxador.
Les verdures de procedència local i de temporada arriben a l’elaborador.
Una vegada fet i envasat al buit el producte, La Roca en fa la distribució.

Beneﬁcis de la innovació
Granja La Roca ha diversiﬁcat l’activitat agrària i obté nous ingressos. Amb
l’elaboració d’aquests dos nous productes, la granja ha aconseguit treure
al mercat uns productes inexistents a Catalunya i a la resta de l’Estat, i que
productes que estaven complint la normativa europea ecològica acabin en
un producte ecològic en comptes d’un de convencional.
Mitjançant la creació d’aquests brous, s’ha aconseguit la col·laboració amb
altres productors locals i s’ha minimitzat l’impacte ambiental en aproﬁtar
matèries primeres que es malbarataven.
S’ha aconseguit que tots els productors estiguin a la mínima distància per
evitar la contaminació atmosfèrica produïda pels vehicles.
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Trajectòria de l’empresa
La Granja La Roca és ubicada en un bosc mediterrani del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, al terme municipal de Sant Llorenç Savall (Barcelona). Produeix ous
ecològics molt a prop dels llocs de consum. És un producte de proximitat que minimitza al màxim el transport per evitar contaminació, a la vegada que és un producte
de major qualitat per al consumidor.
Les gallines pasturen en diversos patis que s’alternen perquè recuperin la ﬂora i la
fauna. Així, sempre troben aliment que complementa els cereals ecològics que tenen
a les naus on niuen, mengen, beuen i dormen.
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CANDIDAT A L’EMPRESA AGRÀRIA

Petit Pla, SL
Innovació: Instal·lació de sala blanca per elaborar amanides
Adreça: Polígon Pla de Batlle, 6, parcel·les 19-46, 08389 Palafolls (Maresme)
Telèfon: 931 032 242 / petitplasl@gmail.com
Socia fundadora: Ma Àngels Cárceles Vergés

Amanides del camp a taula
Vicenç Armengol i Ma Àngels Cárceles han instal·lat una sala blanca per
netejar, tallar i embossar enciams per comercialitzar amanides.
Poden oferir una gamma més extensa a tots els possibles nous clients. Per
adequar-se al mercat, han adaptat la seva manera de treballar per optar a
certiﬁcats de qualitat com el Global GAP.
Han aconseguit també certiﬁcació de producció integrada i comercialitzen
en mercats centrals de fruita i en comerços de proximitat.

Beneﬁcis de la innovació
Ma Àngels Cárceles explica que la instal·lació de la sala blanca obre a l’empresa enormes possibilitats de vendre els seus productes acabats en comerços propers. A més, consolida l’activitat i permet iniciar el camí de la
venda directa.

Trajectòria de l’empresa
Petit Pla, SL, és una explotació agrícola familiar. Produeix enciams de diferents varietats (fulla de roure vermella i verda, 10110 vermell i 10110 verd,
salanova), pebrots tipus italià i carbassons.
Els orígens de l’empresa es remunten a l’any 2000, quan en Vicenç i la Ma
Àngels van decidir emprendre un projecte de futur junts.
En Vicenç va néixer entre plantes. El seu bressol és una masia catalana a
prop de Barcelona ciutat, a Alella. És ﬁll d’una família de pagesos. Els seus
jocs de petit eren en el camp i amb el camp.
La Ma Àngels és ﬁlla d’un industrial del sector tèxtil. Està acostumada al
moviment comercial d’una empresa familiar o d’una família empresarial. Els
consells d’administració es feien al voltant d’una taula en els àpats familiars.
L’evolució de l’empresa ha estat de creixement constant. Sempre han invertit en compra de maquinària i vehicles per al seu negoci per poder treballar
cada vegada millor tant en quantitat com en qualitat.
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CANDIDAT A L’AGROINDÚSTRIA

Acipenser, SL
Innovació: Caviar de tòfona
Adreça: Plaça de l’Església, 3, 08188 Vallromanes (Vallès Oriental)
Telèfon: 935 727 928 / acipenser@acipenser.net
Administradores i accionistes: Dolors Sans / Sònia Galtié

Tòfona amb aspecte de caviar
Innovar tot aproﬁtant la diﬁcultat de comercialitzar les tòfones petites:
aquest ha estat el punt de sortida d’Acipenser. Les dues sòcies van participar en un curs del Centre Tecnològic Forestal i, en comercialitzar tòfona
fresca, van valorar la possibilitat d’aproﬁtar les restes que es perden, amb
la tècnica d’esferiﬁcació que tan famosa ha fet el xef Ferran Adrià. Després de dos anys d’investigació i d’alguns fracassos -conten elles- van
crear l’any 2008 el seu producte, caviar de tòfona, i el van comercialitzar
en llaunes de 50 i de 30 grams amb la marca Truffe Façon Caviar. El nom
en francès és fruit de la voluntat de fer un únic etiquetatge amb independència de la destinació. A l’etiqueta, hi surten les dues paraules, tòfona i
caviar, aportant-hi valor.
El tancament de les llaunes es fa al buit amb una màquina que no existia a
Catalunya, dissenyada per Tallers Ramon, de Vilassar de Dalt. Un cop enllaunat, el producte rep un tractament tèrmic a 65ºC. Es pot comercialitzar
refrigerat, amb tres mesos de caducitat.

Beneﬁcis de la innovació
La creació d’aquest nou producte ha suposat l’increment d’un 20% de la
facturació d’Acipenser. L’empresa exporta un 35% del caviar de tòfona (unes
2.500 llaunes anuals) i el seu client principal és La Maison de la Truffe a París.
Per als productors, és una oportunitat de treure beneﬁci de les peces més
petites, o les tòfones boterudes, amb una sortida comercial més difícil.
L’empresa ha col·laborat amb escoles d’hosteleria (CETT, Escola Hoffmann,
Masia de Can Roca) i amb el CETT iniciarà un projecte per investigar l’aproﬁtament del suc de tòfona resultant del procés d’escorregut del caviar de
tòfona durant la producció.
Durant dos anys, Acipenser ha servit de ‘conillet d’índies’ als alumnes de
primer i quart de màrqueting i comunicació amb ‘Truffe Façon Caviar’, ja
que al ser un producte no existent en el mercat, era un bon cas d’estudi
per als alumnes.
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Trajectòria de l’empresa
Acipenser (‘esturió’ en llatí) va néixer l’any 2003. Dolors Sans i Sònia Galtié van ser
pioneres en la importacions de caviar d’Azerbaidjan a Catalunya. Havien estat en les
zones de pesca d’aquest país el 2001 i el 2002 acompanyant els pescadors en les
barces i van poder conèixer l’excel·lència del producte que elaboraven.
Els problemes polítics d’aquell país van interferir en el sistema d’exportacions i a partir
del 2005 Acipenser va passar a ser importadora i distribuïdora exclusiva de caviar
Kaspia (París, 1927), la importadora-distribuïdora de caviar més important d’Europa.
Des del 2006 Acipenser també es dedica a la comercialització de la tòfona fresca
(Melanosporum i Magnatum), que bàsicament exporta a França.
La relació amb aquests dos productes va portar Acipenser, després de dos anys de
recerca, a crear la seva Truffe Façon Caviar.
Acipenser és també l’agent distribuïdor de La Valla a Catalunya i exportador de productes de porc ibèric.
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CANDIDAT A L’AGROINDÚSTRIA

Arrossaires del Delta de l’Ebre i
Secció de Crèdit, SCCL
Innovació: Beguda d’arròs
Adreça: Ctra. de Camarles, km 6,5 Deltebre, 43580 (Baix Ebre)
Telèfon: 977 487 777 / info@arrossaires.com
Director gerent: Enric Batlle

Gamma de begudes d’arròs
Arrossaires del Delta de l’Ebre i Secció de Crèdit va presentar a Milk Estudio
de Madrid un nou producte: la Beguda d’Arròs. La innovació va comptar
amb la col·laboració de dietistes, cuiners, dissenyadors i organismes especialitzats a ﬁ d’obtenir una beguda natural, nutritiva i amb un sabor molt
agradable, que es pot prendre freda o calenta, per esmorzar o berenar, i
que és ideal per preparar gelats, batuts i rebosteria. Va comptar amb la
col·laboració del CERPTA i Chiarini Culinary Consultans.
La beguda es presenta envasada en Tetra Brik i en un únic format d’un litre.
Es conserva a temperatura ambient sempre que sigui en un lloc fresc i sec,
i un cop oberta pot mantenir-se ﬁns a 3 o 4 dies a la nevera.
La principal innovació del projecte R+D rau a desenvolupar una gamma
de begudes d’arròs amb una textura i palatabilitat molt similars a la llet de
vaca, essent un producte natural sense conservants ni colorants químics.
L’objectiu és desenvolupar productes amb diferents característiques i orientades a diferents segments de població.
La cooperativa pretén introduir al mercat una completa gamma de begudes
d’arròs per al consum en la llar i en l’hostaleria. A curt termini, traurà al mercat la beguda d’arròs amb cacau. A llarg termini, Arrossaires del Delta del
Ebre analitzarà la possibilitat tècnica del desenvolupament de nous productes de llet d’arròs en pols, com ara iogurts o gelats, que permetin substituir
com a ingredient principal la llet amb lactosa per arròs.

Beneﬁcis de la innovació
La sortida al mercat de la beguda d’arròs obre un nou mercat a la cooperativa, que aconsegueix així diversiﬁcar també el seu catàleg entrant en el negoci
de les begudes vegetals, un sector amb un enorme potencial de creixement.
La beguda no conté olis de gira-sol en la seva formulació ni conservants ni
colorants ni conservants químics, la qual cosa és considerat per l’empresa
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com un avantatge enfront d’altres competidors a l’hora de penetrar en nínxols de
mercat que demanden aquestes característiques.

Trajectòria de l’empresa
Arrossaires del Delta de l’Ebre i Secció de Crèdit, SCCL va néixer l’any 1860. Amb
una capacitat de producció anual de 45 milions de quilos d’arròs de 14 varietats, la
cooperativa té 2.000 socis amb camps al Parc Natural del Delta de l’Ebre. És una cooperativa de primer grau per la fusió de la Cambra Arrossera La Cava, la Cooperativa
Arrossera de Camarles, l’Arrossera Aldeana de Baix Ebre i la Cooperativa Agrícola
de Jesús i Maria. Té Denominació Arròs del Delta del Ebre, Denominació d’Origen
Protegida i Denominació de Qualitat.
L’any 2012, la cooperativa va adquirir la marca Nomen, la tercera amb més quota a
Espanya. Té també Bayo i Segadors del Delta.
L’empresa ha fet una elevada inversió en I+D+I i col·labora amb universitats i centres
tecnològics i ha apostat per desenvolupar nous productes alimentosos amb base
d’arròs com a cervesa de malt d’arròs i licors i espirituosos.
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CANDIDAT A L’AGROINDÚSTRIA

Blai Peris, SL
Innovació: Recollida d’olives en verd
Adreça: C/ Ferreries, s/n, 43785 Bot (Terra Alta)
Telèfon: 654 308 424 / info@blaiperis.es
Gerent: Àlex Peris López

Avançar la recollida de l’oliva, recollir-la verda
La innovació consisteix en avançar la recollida de l’oliva Empeltre i agafar-la
quan encara és verda. Seguidament, es posa a macerar tan sols en salmorra durant un temps. S’aconsegueix un producte que ningú no està comercialitzant: el gust de l’oliva, tot i recordar al de l’oliva Empeltre madura, té
uns altres atributs, és cruixent, fresca. Un cop es cullen les olives, l’olivera
descansa i això permet que l’arbre pugui afrontar amb millors condicions
l’arribada de l’hivern.
Durant la campanya 2013/2014, Blai Peris va fer la primera maceració,
una prova domèstica. En la campanya següent l’empresa va fer la segona
maceració i la va oferir als seus clients: Bon Preu els va animar a seguir
endavant. En la temporada 2015/2016, amb la tercera maceració, Bon
Preu, Carrefour i Caprabo accepten la introducció del producte i en la
campanya següent l’objectiu és introduir l’oliva Empelte en verd a tots els
seus clients.

Beneﬁcis de la innovació
Productors d’olives de taula catalans prefereixen vendre les olives Empeltre com la ‘aragonesa’ i vendre la varietar Empeltre permetrà buscar el reconeixement d’aquesta oliva com a pròpia de Catalunya. Comercialment,
Blai Peris aconsegueix una varietat exclusiva durant un parell d’anys.
La innovació possibilita ampliar la gamma de productes revaloritzant la matèria primera.
Com aquestes olives es maceren amb salmorra (aigua i sal) i no es canvia l’aigua ﬁns a l’envasament, el mètode és més respectuós amb el medi ambient.
Amb aquestes olives l’empresa fa un reconeixement al territori. En la conservació li posa una herba coneguda com a ‘sajolida’.
L’empresa està convençuda que, a la llarga, la demanda d’oliva Empeltre
en verd farà que l’economia dels productors d’aquesta varietat es diver-
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siﬁqui i així podran decidir entre més opcions per vendre els seus productes: oliva
verda, oliva madura o oliva per a oli.
L’arbre agraeix una recol·lecció primerenca, perquè immediatament perd el fruit, reposa i aquest és el primer pas per tindre una bona campanya.

Trajectòria de l’empresa
Blai Peris és una empresa familiar especialitzada en el món de les olives de taula. El
fundador, Eduard Peris, va utilitzar el nom de “Blai Peris” en record del seu difunt pare.
Després d’haver consolidat les varietats Empeltre madura i Arbequina, el 2000 va fer
un pas endavant amb un nou producte: l’olivada. Els seus clientes són supermercats
com Caprabo, Bon Preu, Condis o Miquel Alimentació.
Exporta al Japó, la Xina i els EUA.
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CANDIDAT A L’AGROINDÚSTRIA

Cal Majuba, SL
Innovació: Instal·lació d’una granja d’ovelles i una formatgeria
Adreça: Cal Majuba, 25718 Alàs (Alt Urgell)
Telèfon: 622 218 042 / calmajuba@gmail.com
Gerent: Jeroni Majoral Gómez

Instal·lació d’una granja d’ovelles i una formatgeria
Jeroni Majoral i Carmen Ubach completen aquest any un projecte que completa la candidatura del 2015. Han tancat el cercle en instal·lar la formatgeria. És innovació en entendre el projecte de la granja i l’obrador com una
sola unitat. Possibilita el coneixement tant del maneig d’ovelles com en
tallers de formació de cursos.
Majoral, enginyer de telecomunicacions, compagina el seu treball en el
Consell Comarcal de l’Alt Urgell amb el seu negoci, en el qual ha aproﬁtat
el seus coneixements informàtics per fer més fàcil el maneig de la granja.
Ja compta amb 135 ovelles de la raça Assaf, que es caracteritzen per la
seva elevada producció lletera, amb lactacions perllongades mitjanes que
assoleixen els 210 dies i que, ﬁns i tot, poden superar-los, amb bona adaptació al munyiment mecànic. El seu objectiu és arribar a les 250 ovelles.

Beneﬁcis de la innovació
Venen part de la llet a artesans de Catalunya i elaboren formatge tipus Serrat d’Ovella, iogurts, matons, recuit i formatge fresc. La seva previsió en el
primer any és desviar el 50% de la producció lletera a l’obrador i, a mesura
que s’incrementi el bestiar, augmentar la producció d’elaborats.
Cal Majuba ajudarà a crear riquesa en l’entorn i dinamitzarà un sector que
actualment es troba en un punt d’inﬂexió i ple d’incògnites després de la
supressió de les quotes làctiques.
L’obrador té una zona de tastos per a degustacions de grups de ﬁns a 30
persones, un espai que Cal Majuba vol promoure i vincular a tastos de diferents productes de proximitat, com les melmelades.
L’arbre agraeix una recol·lecció primerenca, perquè immediatament perd el
fruit, reposa i aquest és el primer pas per tindre una bona campanya.
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Trajectòria de l’empresa
Cal Majuba és una empresa jove, constituïda amb un capital social de 33.000 euros
i en la qual participen Jeroni Majoral i la seva parella, Carmen Ubach, dedicada a la
producció i venda de llet i la fabricació i producció de formatgeria, productes lactis i els
seus derivats, i la seva comercialització, així també com a l’engreix i la venda de bestiar.
L’empresa va néixer als inicis del 2014 amb un nom on hi ﬁguren les primeres tres
lletres dels cognoms de Jeroni i Carmen, ambdós menors de 40 anys i propietaris del
90% de la societat.
Forma part de l’Associació Nacional de Criadors de Bestiar Oví de la Raça Assaf, que
desenvolupa programes de millora genètica.
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CANDIDAT A L’AGROINDÚSTRIA

Confraria de Pescadors
de Tarragona
Innovació: Modernització de la fabricació de gel i envasat de peix blau
Adreça: Carrer del Moll Pesquer, s/n, 43004 Tarragona
Telèfon: 977 215 519 / cp.tarr@gna.es
President: Esteve Ortiz Brunet

Ampliació de la planta d’envasat de peix blau i fabricació de gel
La Confraria de Pescadors de Tarragona ha ampliat les seves instal·lacions d’envasat de peix blau i ha modernitzat el sistema de fabricació i distribució de gel.
Les obres han comptat amb 300.000 euros de la Unió Europea per a la
planta d’envasat i 200.000 per a la màquina de gel. A més, el Port de Tarragona ha destinat uns altres 200.000 euros a l’obra civil.
L’ampliació de la planta d’envasat pesa i enregistra el peix i el reparteix entre
les caixes a través d’una cinta transportadora. Al ﬁnal del procés, una màquina etiqueta automàticament cada caixa. Després, s’hi aboca gel i aigua
i s’envia a la cambra de refrigeració.
El president de la Confraria, Esteve Ortiz, aﬁrma que és l’única confraria de
pescadors de la Mediterrània amb aquest sistema d’envasat.

Beneﬁcis de la innovació
La implantació del nou sistema de fabricació i subministrament de gel treballa
amb aigua marina i sense consum d’aigua tractada, millora l’eﬁciència energètica de la instal·lació i no presenta la possibilitat de problemes de contagi
de legionel·la, cosa que suposa un estalvi important de les despeses de manteniment i control de la instal·lació.
L’ampliació del sistema d’envasat del peix blau ha aconseguit també millorar
la presentació del producte envasat i les condicions de conservació del producte ﬁnal, reduir despeses mitjançant una millor dosiﬁcació del gel i de la salmorra i millorar l’eﬁciència amb una major producció en menys temps invertit.
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Trajectòria de l’empresa
La Confraria de Pescadors de Tarragona és una comunitat de pescadors creada en
els anys cinquanta del segle XX. Compta amb uns 300 pescadors i 50 embarcacions.
El seitó, la sardina, el sorell, la boga, el lluç, la gamba, crustacis i marisc són les principals espècies a què es dedica el Port de Tarragona.
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CANDIDAT A L’AGROINDÚSTRIA

Ecopirinenc, SCP
Innovació: Producció de llet d’egua
Adreça: Casa Julià, s/n, 25567 La Bastida de Sort (Pallars Sobirà)
Telèfon: 609 672 862 / info@equpirinenc.com
Soci: Josep Peró Agulló

Llet crua d’egua congelada
Llet d’egua munyida, ﬁltració i refrigeració abans de l’envasat. Posteriorment, ﬁltrat i envasat per a ser congelat. Ecopirinenc és la primera empresa
catalana que s’ha atrevit a comercialitzar llet d’egua i una de les primeres
de l’Estat.
El nivell de matèria grassa és molt inferior a qualsevol llet animal de consum
habitual, i el seu percentatge en àcids grassos insaturats, molt superior
(aproximadament el 80%). Aquests greixos aporten una gran quantitat de
vitamines liposolubles.
El nivell de lactosa és alt i això dóna un gust dolç a la llet. La seva composició molecular fa que s’assembli més a la llet de cabra que a la de vaca.
Pel que fa a les proteïnes, les d’alt valor nutricional, que són les solubles
perquè contenen tots els aminoàcids essencials, hi són presents en un percentatge que és el més elevat de les llets que es coneixen, i per tant, donen
un molt alt valor nutricional a aquesta llet. A cada pot de llet (75 centilitres)
hi ha tres racions i costa uns 8 euros.

Beneﬁcis de la innovació
Vendre llet d’egua ajuda a mantenir una cria tradicional. En estar congelat,
el producte requereix poques despeses logístiques i s’optimitza la distribució en agrupar demandes.
La iniciativa pot obrir noves vies d’ingressos i animar els joves a quedar-se
en el Pallars Jussà, una comarca en la qual l’activitat ramadera és essencial.
Un dels grans avantatges d’aquesta innovació és l’obtenció d’un major valor
d’una cria tan tradicional com és la egua de carn. Amb l’aparició d’aquesta
iniciativa s’obre una nova via per a obtenir més valor de la mateixa activitat. Les pautes del maneig dels animals per a ser munyits no canvien en
alimentació o gestió sanitària, tan sols s’introdueix una rutina nova com és
la munyida, on és necessària la presència del pollí al costat de la mare per
a ser munyida.
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Trajectòria de l’empresa
Ecopirinenc és una iniciativa nascuda al Pirineu. L’empresa fou creada per Josep Peró
i Jordi Baró. Ambdós ramaders ja tenien eugues i experiència en la seva criança, bàsicament per a la producció de carn. Van pensar que un animal tan lligat al Pirineu podia
donar més rendiment.
Jordi Baró, ﬁll de Peramea, al municipi de Baix Pallars, és un d’aquells ramaders del
Pirineu de Lleida que practica l’economia sostenible fent cria d’animals, oﬁci de tradició a la seva família. Josep Peró, ﬁll de la Pobleta de Bellveí (La Torre de Capdella, Vall
Fosca, Pallars Jussà) es dedica a la criança de vaques de carn i la seva venda en una
carnisseria pròpia.
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CANDIDAT A L’AGROINDÚSTRIA

Enric Camprubí Casas
Carns de Conﬁança, SL
Innovació: Vedella de la granja a taula
Adreça: Diagonal, 9, baixos, 17530 Campdevànol (Ripollès)
Telèfon: 972 730 256 / info@pirinat.cat
Gerent: Enric Camprubí Casas

Carn de vedella ecològica a domicili
Amb 22 anys, Enric Camprubí va prendre l’any 2005 el relleu de l’explotació
familiar de vaquí de la raça bruna del Pirineu, un projecte al qual, dos anys més
tard, es va incorporar el seu germà Raimon. Ha creat l’empresa Carns de Conﬁança i la marca Pirinat per distribuir directament al consumidor. L’any 2009, van
inaugurar una sala d’especejament de carn ecològica a Campdevànol. Serveixen carn ecològica a domicili, a cooperatives i associacions de consumidors, a
escoles i restaurants, i també a carnisseries.
La innovació principal de Pirinat ha estat apostar per la carn ecològica i la comercialització sense intermediaris. Ven a través d’Internet i aposta per l’ampliació del ventall de formats. Inicialment, tot el producte s’oferia envasat al buit i ara
es pot trobar producte en format MAP. Pirinat compta amb una certiﬁcació IFS
(International Food Standard).

Beneﬁcis de la innovació
Pirinat ha esdevingut una empresa de referència pel fet de dur a terme un
projecte innovador al Ripollès. Ha sigut el mirall per a moltes empreses i grups
de ramaders que han volgut donar sortida al seu producte i per als estudiants
de la Universitat Politècnica de Barcelona que cursen la formació d’enginyers
agrònoms. També ha rebut la visita de ramaders d’arreu d’Espanya i de Romania per poder implantar projectes similars.
Tots els caps de bestiar de Pirinat són sacriﬁcats a l’Escorxador del Ripollès,
cosa que ha suposat un augment considerable de les matances generals que
feia l’escorxador. S’ha reactivat un escorxador amb una matança anteriorment mínima per proveir les carnisseries locals.
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Trajectòria de l’empresa
Pirinat, des dels seus inicis, ha tingut un creixement exponencial molt important en
l’augment de superfícies de pastures ecològiques, en nombre de caps de vaquí i
també en sacriﬁci de vedells, que ha arribat als 2.000 caps anuals. L’any 2015, va
facturar 2 milions d’euros. El seu estudi de viabilitat preveu un increment de vendes
del 50% l’any 2016, el 30% l’any 2017 i el 20% l’any 2018.
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CANDIDAT A L’AGROINDÚSTRIA

Jaume Arellano Nadal
Innovació: Obrador i venda de carn de proximitat
Adreça: C/ La Segarra, 19, 25140 Arbeca (Garriges)
Telèfon: 696 984 354 / trassacarns@gmail.com
Propietari: Jaume Arellano Nadal

Carn de proximitat de boví, oví i porcí
Jaume Arellano ha obert un obrador a Juneda des del qual ven carn d’oví,
boví i porcí a botigues amb l’objectiu de fer arribar a clients de proximitat
elaborats carnis. Els seus proveïdors són dos productors de les comarques
de Lleida que alimenten el seu bestiar amb el pinso que elaboren amb el
cereal que creix a les seves terres.
En les seves instal·lacions, els ramaders tenen el control de la producció genètica i de l’alimentació dels animals, la qual cosa garanteix una uniformitat
en qualitat i traçabilitat.
El propietari tria carn de femelles. Comercialitza productes no elaborats
com lloms, costelles, panxeta, bistecs, entrecots i carn per a la brasa, i les
parts que no es poden comercialitzar les destina a fer elaborats carnis com
llonganissa i carn picada.

Beneﬁcis de la innovació
L’obertura de l’obrador beneﬁcia, a més a més de la pròpia empresa, als
proveïdors, ja que així obtenen més rendibilitat pel seu bestiar que venent-lo
a la indústria tradicional, i també als clients, que obtenen un producte que,
sense arribar a la categoria d’ecològic, té qualitats superiors a la carn convencional a un preu molt per sota.
Un altre beneﬁci és la creació de dues ocupacions en un territori en el qual
no abunden les ofertes de treball.
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Trajectòria de l’empresa
Per apostar per la venda de carn de porc, vedella i corder, Jaume Arellano Nadal ha
centrat la seva activitat en l’obrador, deixant de dedicar-se a la cria de bestiar. L’obrador va engegar l’any 2011. Des de llavors, l’empresa s’ha fet un espai en el mercat de
proximitat, carnisseries locals i restaurants. A ells, s’hi ha afegit enguany un col·lectiu
escolar de 2.500 nens, als quals una vegada a la setmana Jaume Arellano Nadal servirà
productes elaborats.
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CANDIDAT A L’AGROINDÚSTRIA

Noel Alimentària, SAU
Innovació: Xarcuteria amb un 0% de carn
Adreça: Pla de Beguda s/n, 17857 Sant Joan les Fonts (Garrotxa)
Telèfon: 972 290 700 / noel@noel.es
Director general: Joan Boix Sans

Xarcuteria de tota la vida fabricada amb un 0% de carn
Amb motiu de la Fira Alimentaria 2016 i coincidint amb el seu 40è aniversari,
Noel va presentar quatre línies d’innovació, una de les quals és la gamma
vegetariana anomenada Veggie. Es tracta de productes de xarcuteria de
tota la vida però fabricats amb un 0% de carn. Són una mortadel·la d’olives,
una botifarra catalana, una galantina a les ﬁnes herbes, un xoriço i un salami
a base d’una recepta de clara d’ou de gallines camperes, oli d’oliva i oli de
gira-sol, i cada una d’elles particularitzada amb l’especiat i la forma pròpia
de la tradició de Noel.
Nutricionalment, respon a un perﬁl molt equilibrat, on es combinen els atributs dels olis vegetals, aportant àcids grassos insaturats i poliinsaturats,
evitant les grasses animals, amb deu vegades menys de colesterol comparat amb un producte carni, i mantenint el nivell de proteïna gràcies a la clara
d’ou. Són productes destinats al més ampli espectre de client: des dels
consumidors carnis que desitgen reduir la ingesta de carn ﬁns als ovovegetarians i els ﬂexiterians.

Beneﬁcis de la innovació
La gamma vegetariana Veggie fou mereixedora del primer premi del saló
de la innovació Innoval en la categoria de salut i conﬁança a Alimentaria. La
presentació de la línia va tenir un gran impacte en els mitjans de comunicació, amb 155 publicacions.
Els nous productes han començat a ser venuts en les principals cadenes de
Madrid, Barcelona i el País Valencià.
La companyia aconsegueix així diversiﬁcar la seva producció i aconsegueix
també entrar en un sector en el qual no estava present, el dels vegetarians.
El seu projecte pot esdevenir un canvi signiﬁcatiu en el sector.
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Trajectòria de l’empresa
Noel Alimentària està especialitzada en la producció i distribució d’embotits, pernils
cuits i guarits, carns fresques i plats preparats. Té una plantilla de mil treballadors i nou
plantes productives.
Fundada l’any 1940, Noel Alimentària exporta els seus productes a més de 55 països
i compta amb els principals distintius internacionals: BRC, IFS, USDA i segells ETG i
Consorcio del Jamón Serrano, entre d’altres.
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CANDIDAT A L’AGROINDÚSTRIA

Portal Berguedà Empresa
d’Inserció, SL
Innovació: Iogurt social
Adreça: Ctra. C-16, km 107, 08698 Cercs (Berguedà)
Telèfon: 938 248 331 / info@deliciesdelbergueda.cat
Gerent: Joan M. Sala Clos

Iogurt amb objectius socials
Portal Berguedà Empresa d’Inserció, SL és una societat creada per a la
inserció laboral de joves amb conductes de risc i amb un greu risc d’exclusió social. En el futur, en una segona fase del projecte, es pretén crear una
residència rural per als casos crònics que necessiten tutela.
L’empresa elabora, distribueix i comercialitza derivats làctis: iogurt i mató
artesans.
El proveïdor de la llet és la granja Cal Gris d’Avia, una explotació familiar
de vaques de rasa frisona, i utilitza melmelades artesanales de Casabella
Natura d’Olvan. En quatre anys ha aconseguit una marca, ‘Delícies del Berguedà’. La seva gamma de productes és iogurt natural, desnatat, ensucrat,
amb melmelada de maduixa, de pinya i coco, fruites del bosc i iogurt tipus
grec. El seu mercat és Catalunya. Està fent una producció de 10.000 iogurts a la setmana.

Beneﬁcis de la innovació
La creació de l’empresa permet donar formació laboral i ocupació a joves i
adolescents afectats per una patologia dual i preparar-los per a la incorporació a una empresa convencional.
Gràcies al projecte, els joves aprenen un oﬁci i se’ls ajuda que, de mica en
mica, s’incorporin a l’empresa ordinària.
L’empresa compta amb el suport de l’Associació de Productors Agroalimentaris del Berguedà, on s’està intentat tramitar un distintiu d’origen del
Berguedà. La iniciativa es diu “Posa el Berguedà al teu plat”.
L’empresa s’ha adherit també a la iniciativa del Consell Comarcal del Berguedà
“El club dels Sabors”, una agrupació formada per restaurants i productors agroalimentaris que treballen per a la promoció dels productes i els plats autòctons.
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Trajectòria de l’empresa
L’Empresa Portal Berguedà Empresa d’Inserció es va constituir el 28 de desembre
del 2010 amb l’objectiu de donar formació laboral i feina a joves afectats per patologia dual, quan coexisteixen en una mateixa persona el consum de substancies
psicoactives (alcohol, cànnabis) associat a un trastorn mental.
El soci fundador de l’empresa és la Fundació Portal. Aquesta fundació es va fundar
l’any 2002 i no té ànim de lucre.
Amb aquesta iniciativa, la fundació vol donar una resposta a la problemàtica de joves
i adolescents afectats per patologia dual, que han realitzat un procés terapèutic per
sortir d’una situació amb conductes de risc i que tenen grans diﬁcultats per incorporar-se al món laboral i tampoc no poden seguir uns estudis reglats.
El projecte, el lidera Joan M. Sala, enginyer industrial amb 38 anys d’experiència com
a empresari en el sector industrial. A causa de tenir un ﬁll afectat per patologia dual,
i després de col·laborar uns anys amb la fundació, pren la decisió personal i familiar
de deixar la seva feina i dedicar-se exclusivament a la Fundació. El responsable de la
producció i de la formació és Daniel Ribas, un enginyer tècnic agrícola, amb cinc anys
d’experiència com a responsable tècnic d’una formatgeria artesana del Berguedà i
com a educador.
El projecte forma part de la Xarxa Agrosocial creada per la Fundació Catalunya-La
Pedrera, que agrupa empreses socials en el àmbit rural i és soci fundador de la Cooperativa 2147 Mans creada per 12 membres de la Xarxa Agrosocial.
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CANDIDAT/A AL/LA JOVE EMPRENEDOR/A INNOVADOR/A

Joan Ferré Sans
d’Avícola Ferré, SCP
Innovació: Modernització d’una granja avícola
Adreça: Camí de Reus a Valls, 20, 43206 Reus (Baix Camp)
Telèfon: avicolaferre@gmail.com
Gerent: Joan Ferré Sans

Renovació d’una granja avícola
Joan Ferré ha renovat la nau més antiga de la granja avícola familiar per incrementar la productivitat. Ha canviat els sistemes de ventilació, alimentació
i il·luminació.
Ha instal·lat un sistema de ventilació per depressió i mitjançant una línia
d’Internet connectada a l’ordinador central. Des de qualsevol dispositiu,
pot veure l’estat dels animals a través de càmeres amb visió nocturna i
modiﬁcar els paràmetres de ventilació. En cas d’emergència, de fallida del
subministrament elèctric o de pujada de temperatura dins la nau, la central
d’alarmes contractada avisa.
L’anterior sistema d’alimentació es basava en canals de distribució de pinso, que presentava dos grans problemes: la retenció del pinso, que diﬁcultava la distribució correcta del menjar, i un problema de bioseguretat, ja
que, en ocasions, les potes de les aus quedaven atrapades en els canals,
cosa que causava ferides en els animals i era una font d’infecció important.
El nou sistema d’alimentació es basa en la distribució de plats penjats, cosa
que permet optimitzar l’espai d’alimentació amb un increment de places
per plat respecte del sistema en canal que hi havia abans. Aquest sistema
reparteix el pinso amb més velocitat, i això és molt important, ja que permet
que el gra arribi a tot el bestiar amb molt poca diferència de temps i evita
les aglomeracions d’aus als menjadors més propers a la sortida de la sitja.
L’antic sistema d’il·luminació eren tubs ﬂuorescents amb un consum de 60
W. Ara, la granja utilitza tecnologia LED amb un consum de 7W. El motiu per
canviar el tipus d’il·luminació no és només la reducció d’un 40% del consum
elèctric, sinó que també la gallina estigui tan còmoda com sigui possible.
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Beneﬁcis de la innovació
El projecte de millora de la nau més vella de l’expIotació ha aconseguit una millora en el
benestar animal, una millor sostenibilitat i una millor producció.
Al poc temps de la incorporació al negoci familiar de Joan Ferrer, es va contractar un treballador. Enguany, se li ha renovat el contracte per un de tipus indeﬁnit.

Trajectòria de l’empresa
Avícola Ferré, SCP, és una explotació familiar orientada a la producció avícola de
multiplicació per a la producció d’ous destinats a la incubació. Aquesta societat va
ser constituïda com a SCP l’any 2010 i, posteriorment, l’any 2011, Joan Ferré Sans
s’hi va incorporar. És titular del 50% de les participacions de la societat i també el seu
representant legal.
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CANDIDAT/A AL/LA JOVE EMPRENEDOR/A INNOVADOR/A

Judit Riera Casas
de Riera-Villagrasa
Innovació: Herbes culinàries i ﬂors comestibles
Adreça: Ptge. de Salvador Espriu, 12, 08330 Premià de Mar (Maresme)
Telèfon: 937 522 989 / http://www.lesherbesdecanriera.com
Sòcia: Judit Riera Casas

Herbes culinàries
Judit Riera Casas s’ha incorporat a l’empresa familiar, Riera Villagrasa, i ha
donat un gir a l’empresa de plantes de jardí per especialitzar-la en herbes
culinàries (alfàbrega, menta, julivert, coriandre...) i ﬂors comestibles (pensaments, calèndules, boixars, violetes, borratges...) en diferents formats, en
testos (orientats a supermercats), en bosses d’herba i ﬂors comestibles,
en blísters per a restaurants o coctelers com el Pakta, Tiquets, Woki o Fizz
bartenders. Amb l’ajut de la Generalitat, dins de la línia de competitivitat, ha
renovat el magatzem.
Per a la Judit, ha estat una sorpresa agradable veure com el client accepta
el seu producte, ja sigui per posar a la cuina, per trasplantar al balcó o per
fer-ne una menjada. Té una forta penetració.

Beneﬁcis de la innovació
Les Herbes de Can Riera han tingut un creixement exponencial en els darrers anys. Per donar-se a conèixer, l’empresa s’apropa al consumidor amb
showcookings i aparicions a programes de televisió o de ràdio i a diaris i
revistes. Ha participat en el programa de formació empresarial Accelera el
creixement.

Trajectòria de l’empresa
Les Herbes de Can Riera és una marca nascuda fa quatre anys amb la intenció de posar nom i ubicar el producte a la ﬁnca.
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Judit Riera Casas s’ha incorporat a l’empresa familiar aportant la seva formació. Ha
cursat estudis a l’escola de cuina Hofmann, amb una estrella Michellin, i s’ha diplomat
en cuina i en pastisseria. Col·labora amb cuiners, té un foodtruck que utilitza per fer
shows en directe, fa showcookings a casa dels clients i a les botigues i també forma
part de l’equip de moto GP de Sito Pons. Prepara el menjar per als pilots, per als mecànics i per als patrocinadors.
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