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RECOPILATORI 15 ANYS PREMI
A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
AGROALIMENTÀRIA (2001-2015)
Introducció
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ara fa quinze anys, va
valorar quina podia ser la millor manera de reconèixer les persones innovadores del
sector agrari i alimentari, és a dir, les persones que tenien iniciatives i implementaven
noves tècniques o noves tecnologies, amb la ﬁnalitat de millorar les seves empreses
agràries i els seus productes.
La forma de reconèixer aquests innovadors en l’àmbit agrari i alimentari del nostre
país va ser la creació i la convocatòria del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA) l’any 2001.
El premi distingeix les empreses agràries, les agroindústries i les persones joves emprenedores innovadores, que hagin incorporat innovacions que representin un nou
producte, procés o gestió per a la millora de la competitivitat i la sostenibilitat.
L’estructura del PITA, al llarg d’aquests quinze edicions, ha sofert alguns canvis. El
primer va ser el pas de ser un únic guardó, en les seves quatre primeres edicions.
Posteriorment, l’establiment de dues modalitats, des de l’any 2005 ﬁns a l’any 2010;
ﬁnalment, a partir de l’any 2010 es va incorporar una tercera modalitat adreçada a
la joventut innovadora del nostre sector. És per això, que des de la convocatòria
2011/2012 ﬁns a la present, el premi estableix les tres modalitats següents:
• Premi a l’empresa agrària: per la implantació d’innovacions dins del procés
productiu.
• Premi a l’agroindústria: per la implantació d’innovacions en els processos de
primera transformació i/o conservació de productes d’origen agrari.
• Premi al/la jove/a emprenedor/a innovador/a: per la implementació d’innovacions en l’empresa agrària o en l’agroindústria i per les característiques
pròpies d’un/a emprenedor/a innovador/a.
També, a més d’aquests tres premis, es donen tres nominacions ﬁnalistes, una per
cadascuna de les modalitats. Els primers premis estan dotats amb la quantitat de
6.000 € cadascun i les nominacions com a ﬁnalista estan dotades amb 2.000 €
cadascuna.
Un altre canvi sofert pel premi l’any 2008 va ser la modiﬁcació del seu nom amb la
idea de ser un premi de més ampli abast, passant d’anomenar-se Premi a la Innovació Tecnològica Agrària a, com es diu actualment, Premi a la Innovació Tecnològica
Agroalimentària.
Al llarg d’aquestes quinze edicions del premi PITA, s’han presentat 338 candidatures,
les quals varen ser examinades per un comitè de persones expertes, que actuava
com a jurat, amb la ﬁnalitat de seleccionar les candidatures ﬁnalistes i les guanyadores per a cadascuna de les modalitats del premi i les va proposar al conseller o consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a la seva concessió. El jurat
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està constituït per dues persones representants del món universitari, dues persones
representants de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, quatre persones
representants del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i el director o la directora general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, que
actua com a president o presidenta.
Pel que fa al nombre de candidatures guanyadores, al llarg d’aquestes quinze edicions han estat 31 i repartides, gairebé, per tot el territori català.

Candidatures guanyadores del premi PITA per comarques
Baix Camp - 1
Baix Empordà - 1
Baix Penedès - 1
Berguedà - 2
Conca de Barberà - 1
Garrigues - 2

Garrotxa - 3
Gironès -1
Maresme -1
Montsià -3
Noguera - 1
Osona -1
Pla de l’Estany -2

Pallars Jussà -1
Pla d’Urgell -1
Priorat - 2
Segarra -1
Segrià - 2
Selva - 1
Vallès Oriental - 3

En la present publicació es detallen les candidatures presentades al Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària al llarg d’aquests quinze anys, però si voleu més
informació la podeu trobar al portal RuralCat www.ruralcat.net
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COMITÉ D’EXPERTS
Membres que han format part del comité d’experts al llarg de les diferents
edicions dels premis PITA.
Sr. Joan Manel Albacete Sancho
Sr. Joan Barniol Garriga
Sr. Joan Juli Bonet Sugrañes
Sra. Elisabet Cardoner Martí
Sr. Xavier Coll Gilabert
Sra. Laura Dalmau Pol
Sr. Alfred Ferret Quesada
Sr. Josep Gasa Gasó
Sr. Joan Gené Albesa
Sra. Montserrat Gil de Bernabé Sala
Sr. Joan Girona Gomis
Sr. Joan Ramon Gispert Folch
Sr. Joan Gòdia Tresanchez
Sr. Luis F. Gosálvez Lara
Sr. Jordi Graell Sarlé
Sr. Narcís Grèbol Massot
Sr. Albert Gurri Lloveras
Sr. Manuel López Béjar
Sr. Eliecer López Jiménez
Sr. Jaume Lloveras Vilamanyà
Sra. Olga Martin Belloso
Sr. Josep Maria Masses Tarragó
Sr. Juan Antonio Martín Sánchez
Sr. Antonio Michelena Bárcena
Sr. Jose Luis Noguera Jimenez
Sra. Esther Peña de las Heras
Sr. Manuel Pérez Gámez
Sra. Reyes Pla Soler
Sr. Santiago Planas de Martí
Sr. Salvador Puig Rodríguez
Sr. Juan José Segarra Llidó
Sr. Enric Segarra Tomas-Riverola
Sr. Jaume Sió Torres
Sr. Domènec Vila Navarra
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PREMIATS I NOMINATS

2001

PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA AGRÀRIA
Catalan Nurseries, SA
Finca el Barceloní. Sant Jaume d’Enveja (Montsià)
Producció intensiva d’hortalisses al Delta de l’Ebre. Hivernacle climatitzat de
5ha de superfície, dotat de sistemes de control i gestió automatitzada. Lluita
biològica contra plagues. Atmosfera controlada. Gestió del treball optimitzada
en les operacions de cultiu i recol·lecció.

NOMINACIONS
Cal Serret SCCL
Vallfogona de Balaguer (Noguera)
Sistema de control electrònic i gestió informatitzada de la producció de llet.

Consell Regulador de la Denominació d’Origen Terra Alta
Gandesa (Terra Alta)
Sistema de control i gestió de la producció de raïm per viniﬁcació integrat per targetes electròniques i terminals ubicats als diferents punts de recepció de la verema.

Josep Gregori Perelló
Masia Josepet Vilamajor. Àger (Noguera)
Explotació agrària de secà productora de cereals, farratges, ramaderia ovina
extensiva, granja de cicle tancat de porcí, apicultura i aproﬁtament forestal.

Poma de Girona. Denominació d’Origen de Qualitat
Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
Integració del procés de producció i comercialització de poma. Renovació varietal, intensiﬁcació de les produccions, control integrat de plagues i traçabilitat.
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CANDIDATURES
229/CAT SAT V-V
Vilanova de Bellpuig (Pla d’Urgell)

Movigrup, SA
Solsona (Solsonès)

Cultius hortícoles en agricultura ecològica.

Fabricació de mescles de pinsos per a
vaques lleteres.

Alfons Gené Subirà
Benavent de Segrià (Segrià)
Maquinària per a la recol·lecció de fruita.

Cabrillet SCCL
El Perelló (Baix Ebre)
Explotació cabres de llet: nou sistema de
munyir.

Cambra Arrossera La Cava, SCCL
Deltebre (Baix Ebre)
Selecció d’arròs.

Catalunya SUD, AIE
Santa Bàrbara (Montsià)
Millora en la producció d’oli d’oliva.

Explotacions Hortícoles
Germans Blanch, SCP
Altafulla (Tarragonès)

Pirenaica, SCCL
La Seu d’Urgell (Alt Urgell)
Implementació d’un servei comunitari
per a les explotacions agrícoles i ramaderes com són: Sembra, recol·lecció,
emmagatzematge dels productes, preparació i distribució de les racions alimentàries.

Rampeira, SA
Vilamitjana (Pallars Jussà)
L’explotació ramadera dedicada a la
producció porcina totalment tancada
amb unes instal·lacions pensades per
una millor neteja i desinfecció.

SAT Granja Godall
Olius (Solsonès)

Hivernacles producció hortícola.

Granja de porcí: maquinària, aproﬁtament purins per cultiu de cereals.

Florencio Codina Reig
Riner (Solsonès)

Semillas Certiﬁcadas Castells
Deltebre (Baix Ebre)

Aplicació informàtica per a la gestió del
cultiu de cereals.

Producció de llavors certiﬁcades.

Josep Barnés i Freixes
Assumpció Moreno i Oliva, CB
Caldes de Malavella (Selva)

Selergan SA
Lleida (Segrià)
Control electrònic i informàtic d’una granja de vaqui de llet.

Instal·lació d’un robot de munyir.

Josep Muns Crivillé
Seva (Osona)
Instal·lació d’un robot de munyir.

Mas Gener, CB
Riudellots de la Selva (Selva)
Instal·lació d’un robot de munyir.

Migjorn, SA
Sant Jaume d’Enveja (Montsià)
Reg localitzat en la producció de tomàquets per a la indústria.

Torremansa, SL
Cassà de la Selva (Gironès)
Instal·lació d’una plataforma circular per
munyir de 40 punts. Permet munyir 600
vaques en 2:45 h.
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PREMIATS I NOMINATS

2002

PREMI A LA INNOVACIO TECNOLÒGICA AGRÀRIA 2002
CORMA SCCL, Cooperativa de Plantes Ornamentals del Maresme
Premià de Dalt (Maresme)
Sistema de gestió integrada de la producció, l’emmagatzematge i la distribució
de planta ornamental basat en les noves tecnologies de la informació i la oﬁmàtica, assegurant la traçabilitat total del producte i optimitzant la logística de
la distribució.

NOMINACIONS O ACCÈSSITS
Federació d’Agrupacions de Defensa Vegetal “SELMAR”
Santa Susanna (Maresme)
Cria i utilització del mírid depredador Macrolophus caliginosius Wagner en el
control biològic de plagues de conreus hortícoles, basant-se en els principis de
la lluita integrada a les comarques del Maresme i la Selva, sota la coordinació de
les Agrupacions de Defensa Vegetal de la zona.

La Morella Nuts
Reus (Baix Camp)
Nova planta de transformats de fruits secs (ametlla i avellana) dissenyada amb
criteris que permeten l’automatització integral del procés de producció, la gestió
de magatzems, l’assegurament de la qualitat i la seguretat alimentària.

Sant Bartomeu SCCL
Masroig (Priorat)
Instal·lacions per a viniﬁcació utilitzant la tècnica de maceració carbònica, consistent en la fermentació dels gotims de raïm en condicions enriquides de diòxid
de carboni, permetent l’obtenció d’un vi de qualitat i característiques diferencials.

SAT INNOVACIONS RAMADERES
Roquetes (Baix Ebre)
Metodologia avançada en reproducció assistida de conills basada en la selecció prèvia d’espermatozous viables, l’envasat automàtic i un nou disseny de
dispositius per a la inseminació artiﬁcial, seguint processos de màxima qualitat
i garantia sanitària.
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CANDIDATURES
Agroprecisión-Tocatrevallgopu, SL
Briansó-Ribera d’Ondar (Segarra)
Agricultura de precisió a la producció
extensiva.

Buera C.B.
Camarles (Baix Ebre)
Comporta basculant de ﬂotació per a regulació de nivell en canals.

Francesc Tribó Dalmau
Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell)
Sistema d’alimentació líquida per a engreix de porcí.

Grup Exportador de Cítrics del Baix
Ebre-Montsià
Tortosa (Baix Ebre)
Lluita integrada en conreus de cítrics.

Ibars Teixidor, SL
Alcarràs (Segrià)
Sistema automatitzat de reg per aspersió.

Mariano Giné Falip
Bellvís (Pla d’Urgell)
Maquinària per a la recol·lecció de ceba.

Montfruits Export S. L
Santa Bàrbara (Montsià)
Instal·lació de selecció automàtica de fruita.

SCCL del Camp d’Artesa de Segre
(Noguera)
Producció de pinsos de qualitat microbiològica garantitzada.
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PREMIATS I NOMINATS

2003

PREMI A LA INNOVACIO TECNOLÒGICA AGRÀRIA 2003
Tractaments de Juneda, SA - TRACJUSA
Juneda (Garrigues)
Planta de tractaments de purins i cogeneració d’energia elèctrica.

NOMINACIONS
Agrupacció de Defensa Vegetal de l’Arròs de l’Ebre
Amposta (Montsià)
Control del barrinador de l’arròs (Chilo Suppressalis W.) mitjançant feromones.

GUSI Planters, SL
Viladecans (Baix Llobregat)
Producció de plantes d’espècies hortícoles.

Societat Agrària de Transformació Sant Mer
Sant Esteve de Guialbes (Pla de l’Estany)
Gestió integral de les dejeccions ramaderes en una explotació de vaquí de llet.

SYTEN, Sustancias y Tecnologías Naturales
La Riera de Gaià (Tarragonès)
Producció industrial de micorizes arbusculars.
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CANDIDATURES
BLECAMP, SL
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)

Celler de Capçanes i Secció de Crèdit, SCCL
Capçanes (Priorat)

Cultiu i comercialització de productes
hortícoles.

Nova estratègia en la producció i la
comercialització del vi.

Francesca Casanova Font
Sant Martí Sarroca (Alt Penedès)

Cooperativa Agrícola de Sant Jaume
dels Domenys
Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès)

Explotació d’olivera Arbequina en
espatllera.

Fruites Montserrat
Olesa de Montserrat (Barcelonès)
Explotació fructícola.

Dispositiu de control i qualiﬁcació de la
verema.

Cooperativa Agrícola i Ramadera del
Pirineu, SCCL (COPIRINEO)
La Pobla de Segur (Pallars Jusà)

INVITRO, SL
Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)

Producció de nous derivats làctics.

Producció in-vitro de planter d’espècies
llenyoses.

Cooperativa Agrícola de la Selva del
Camp (COSELVA)
La Selva del Camp (Baix Camp)

J. Pubilla, SCP
Alcarràs (Segrià)

Envàs en atmosfera de nitrogen per a la
conservació de fruita seca.

Sistema de defensa contra gelades en
plantacions fruiteres.

RODAU, SL
Barcelona (Barcelonès)

DU PONT IBÉRICA, SL
Barcelona (Barcelonès)
Sistema de transferència i neteja d’envasos de productes agroquímics.

Producció i elaboració d’oli verge extra.

Verd Camp Fruits
Cambrils (Baix Camp)
Producció i comercialització de productes hortícoles.

Viveros Ebro
Miravet (Ribera d’Ebre)
Màquina per a l’arrancada d’arbres
ornamentals.

Aerosystem Roti, CB
Gurb (Osona)
Sistema modular per a l’allotjament de
garrins.

Can Ruet, SL
El Far d’Empordà (Alt Emprodà)
Explotació d’ànecs.

Mestre Esteve, SC
La Vall de Bianya (Garrotxa)
Producció i comercialització de pollastres.

Grup Tècnic Veterinari de Maçanet, SL
Maçanet de la Selva (Selva)
Software de gestió integral d’explotacions de vaquí.

Indústries Garriga, SL
La Selva del Camp (Baix Camp)
Màquina autopropulsada per a la recollecció de l’avellana.

TOP 1, Nuevas Tecnologías, SL
Sant Boi del Llobregat (Baix Llobregat)
Gestió i traçabilitat a les indústries agràries.

Agrupació de Defensa Sanitària de les
Garrigues
Juneda (Garrigues)
Pla conjunt de gestió de les dejeccions
ramaderes.
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2004

PREMIATS I NOMINATS
PREMI A LA INNOVACIO TECNOLÒGICA AGRÀRIA 2004
Mas Martinet Assessoraments
Falset (Priorat)

Nou sistema de conducció de la vinya per a un millor equilibri del vigor del cep.

NOMINACIONS
Associació de Ramaders de Selecció de Frisona de Girona (AFRIGI)
Girona (Gironès)
Pla d’alerta sanitària permanent mitjançant mostres de tanc (PCR altres).

Agrotech@ biotecnologia aplicada
Vic (Osona)
Gestió de dejeccions ramaderes.

BRAMS, SAT
Sort (Pallars Sobirà)
Gestió conjunta i automatitzada de quatre explotacions de vaquí de llet.

NUFRI, SAT 1596
Mollerussa (Pla d’Urgell)
Gestió de plagues i la qualitat de la fruita utilitzant noves eines i tecnologies.

CANDIDATURES
Agropecuària Mas Bes, SL
Vilobí d’Onyar (Selva)

Cañellas Arall, CB
Torredembarra (Tarragonès)

Millora genètica en vaquí de llet.

Safata metàl·lica i maneig en planters
d’horta.

Burés, SA
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
Producció de substrats a partir del compostatge de restes vegetals.

CEDIS-MAFRUT, SL
Alcarràs (Segrià)
Calibrador de fruita.

Can Feliu de Campllong, SL
Campllong (Gironès)

Codorniu, SA
Raimat (Segrià)

Sistema mediambiental de tractament i
valoració de dejeccions i aigües residuals.

Implantació d’un model de viticultura de
precisió.
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Ecològica dels Pirineus, SL
La Pobla de Segur (Pallars Jussà)

Pere Escribà, SA
Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)

Producció, transformació i comercialització de carn ecològica al Pirineu.

Planta de cogeneració d’energia elèctrica a partir de closca d’ametlla.

Granges Aidina, SL
La Torre de Claramunt (Anoia)

Pinsos Compostos Victòria, SA
Vic (Osona)

Explotació de bestiar caprí per a la producció de llet i carn i la seva transformació.

Control i racionament automatitzat del
consum d’aigua en una granja porcina.

Grup Sanejament Porcí de Girona
Girona (Gironès)

Quick Chef, SA
Reus (Baix Camp)

Sistema de gestió d’informació integrada en entorn Web&Text com a eina de
treball d’una entitat sanitària del sector
porcí (GSP-Gi).

Elaboració i distribució de plats precuinats i aplicació de la tecnologia a la implantació de la traçabilitat total del producte.

In Vitro, SL
Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)

Riet Vell, SA
Amposta (Montsià)

Cultiu in Vitro.

Beneﬁcis econòmics i sobre la sostenibilitat, la qualitat i la seguretat alimentària en el nou mètode de cultiu de l’arròs
ecològic.

Indústries Joan Busquet Crusat, SA
Reus (Baix Camp)
Fabricació, disseny i investigació de maquinària per a la indústria agroalimentària.

SAT Caseta d’en Grau núm. 1297
Calldetenes (Osona)

Jaume Castosa Rodríguez
Bigues i Riells (Vallès Oriental)

Sistema de tractaments de purins.

Gestió d’una explotació d’oví.

Semen Cardona, SL
Cardona (Bages)

Josep Alaball Condeminas
Sant Climent de Llobregat (Baix Llobregat)

Inseminació artiﬁcial en porcí.

Cultiu hidropònic de créixens.

Servei d’Anàlisi de Sòls-Diputació
de Lleida, SA
Sidamon (Pla d’Urgell)

Josep Miquel Piñol Ventura
El Prat de Llobregat (Baix Llobregat)

Laboratori d’anàlisi de fertilitat de sòls.

Mecanització integral del cultiu de la patata.

La Capelleta, SAT 1245
Benissanet (Ribera d’Ebre)
Sistema de traçabilitat en una central
hortofructícola.

Monfruits Export, SL
Santa Bàrbara (Montsià)
Selecció i aproﬁtament del gènere.

Sistemes Electrònics Progrés, SA
Bellpuig (Urgell)
Sistema “Agrònic Net” per al telecontrol i
la telegestió dels regs.
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PREMIATS I NOMINATS

2005

PREMI A L’EMPRESA AGRÀRIA
Agropecuària Mas Bes, SL
Salitja- Municipi de Vilobí d’Onyar (Girona)
Per la implementació d’innovacions en tota l’explotació lletera orientada a la
millora tècnica, econòmica, de qualitat i seguretat alimentària des del maneig
i la informatització de la sala de munyir ﬁns a l’aproﬁtament de les dejeccions
ramaderes per a l’obtenció de biogàs passant per la projecció de tot el sistema
d’explotació de manera docent mitjançant visites programades d’escoles.

PREMI A L’AGROINDÚSTRIA
SAT Suis
Cornellà de Terri (Pla de l’Estany)
Gestió i control de la contaminació creuada en la fabricació de pinsos com a
eina per a incrementar la seguretat en els aliments.

NOMINACIÓ A L’EMPRESA AGRÀRIA
Mas la Folcrà SC
Sant Joan de les Abadesses (Ripollès)
Producció de llet fresca de pagès certiﬁcada, recria i engreix de vedells.

NOMINACIÓ A L’AGROINDÚSTRIA
Burés SA
Sant Boi del Llobregat (Baix Llobregat)
Aplicació de les noves tecnologies en la producció d’esmenes orgàniques i
substractes per a l’agricultura intensiva.
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CANDIDATURES
CANDIDATS A L’EMPRESA AGRÀRIA
Pere Puigdomènech
Sant Boi del Llobregat (Baix Llobregat)
Noves tècniques agrnòmiques per a l’afavoriment de la fructiﬁcació del tomàquet.

Vinícola de Nulles SCCL
Nulles (Alt Camp)
Millora de la qualitat del vi a partir de noves tècniques de lluita contra el cuc del
raÏm.

Soldebre SCCL
Tortosa (Baix Ebre)
Innovació en un equip per a la recepció i
neteja de garrofes.

CANDIDATS A L’AGROINDÚSTRIA
Fet a Casa
Arbeca (Garrigues)
Elaboració de melmelades, fruites en almívar i brandi artesanals.

Mas Claperol
Sant Feliu de Pallarols (Garrotxa)
Fabricació i comercialització de formatges i iogurts ecològics artesans.
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2006

PREMIATS I NOMINATS
PREMI A L’EMPRESA AGRÀRIA
Reig d Estanyol, SA
Estanyol (Gironès)
Millora del sistema productiu de l’avellana.

PREMI A L’AGROINDÚSTRIA
Associació d’Oleicultors del Priorat
Falset (Priorat)
Desenvolupament d’un programa per a l’obtenció d’olis de qualitat i envasat.

NOMINACIÓ A L’EMPRESA AGRÀRIA
Porgaporcs, SL
Vila-sana (Pla d’Urgell)
Implantació d’una planta de biogàs a partir dels subproductes procedents
d’explotacions ramaderes i de la indústria agroalimentària.

NOMINACIÓ A L’AGROINDÚSTRIA
Farbos, SCL
Campllong (Gironès)
Envasat en terrina d’alumini d’un producte de fruita natural.

CANDIDATURES
CANDIDATS A L’EMPRESA AGRÀRIA
Alta Alella, SL
Tiana (Maresme)

Cal Celdoni, SL
Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà)

Creació d’un celler de transformació de
productes procedents de vinyes de conreu ecològic.

Nou concepte de viticultura: compri una
vinya.

Amadeu Ros Farré
Tornabous (Urgell)
Millora dels sistemes de producció i
implementació de la poma Reineta gris
com alternativa a la Golden a la comarca
del Urgell.

Apícola Tarragonina, SCCL
El Perelló (Baix Ebre)
Sistema de recuperació de cera apícola,
neteja i desinfecció de quadres de cera
vella i fabricació de cera laminada.

Cargols de Cal Jep, SL
Castellfollit del Boix (Bages)
Producció de cargols amb el sistema de
traçabilitat.

Comunitat de Regants de Marmellans
Els Guiamets (Priorat)
Implantació d’un sistema de seguretat i
vigilància contra els llims i fangs de les
torrentades.
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Joan Escol Campabadal
Castelldans (Garrigues)

Miquel Torres, SA
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)

Nou sistema d’identiﬁcació per a la comercialització de la fruita dolça.

Producció viverística de plançons de vinya mitjançant cultiu hidropònic.

Joan Moret Roque
Llanars (Ripollès)

Montserrat Miralles Ferrer
Santa Pau (Garrotxa)

Utilització de la raça hispanobretona per
a l’obtenció de cavalls d’alt valor esportiu i competitiu.

Producció, elaboració i comercialització
de productes de conserva, elaborats a
partir de sistemes de producció en agricultura ecològica.

La Saireta
Vallfogona de Balaguer (Noguera)
Implementació de les millores integrals
en el procés productiu d una explotació
de vaques de llet.

Provedella
Barcelona (Barcelonès)
Producció de carn de vedella enriquida
de forma natural amb omega-3.

Mas Claperol
Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa)

Ribas Mateu, SL
Vilassar de Mar (Maresme)

Elaboració de iogurts i formatges a partir
d’una producció làctia ecològica.

Nou sistema constructiu de banquetes
de cultiu hidropònic amb recirculació de
solució nutritiva.

Mas Marc
Siurana d Empordà (Alt Empordà)
Elaboració de recuit amb llet d’ovella ripollesa i herbacol.

Roser Aymerich Oliveda
Santa Maria d’Oló (Bages)
Creació d’un nou corral per a criança de xais.

Mas Vicens 4.400
Cornell del Terri (Pla de l’Estany)
Sistemes d’alimentació animal multi
fraccionada en explotacions porcines.

CANDIDATS A L’AGROINDÚSTRIA
Anortec, SL
Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental)

Fet a Casa
Arbeca (Garrigues)

Desenvolupament d’una màquina per a
la neteja i manteniment del fons de basses artiﬁcials d’aigua.

Noves instal·lacions per a la millora en
el procés d’elaboració de melmelades i
conserves.

Carn i Bestiar Prat, SL
Casserres (Berguedà)

JACSA
Caldes de Montbui (Valles Oriental)

Realització d’un programa informàtic per
a gestionar el control de la traçabilitat
dels aliments identiﬁcant-ne l’origen en
l’etiquetatge.

Nou producte consistent en preparats
de carn amb sabors incorporats, com
llom al pebre i porc adobat amb pebre
vermell.
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2007

PREMIATS I NOMINATS
PREMI A L’EMPRESA AGRÀRIA
Urgellet, SCCL
Linyola (Pla d’Urgell)

Reconversió d’una granja d’oví de carn en una de cabrum amb sala de munyir
amb identiﬁcació individual i un programa de gestió del ramat.

PREMI A L’AGROINDÚSTRIA
Molí dels Torms, SL
Els Torms (Garrigues)
Elaboració d’oli d’oliva verge extra ecològic. Sistemes de coupage: elaboració
a la carta d’un oli amb les propietats de coupage que el client sol·liciti mitjançant
la recol·lecció selectiva.

NOMINACIÓ A L’EMPRESA AGRÀRIA
Girona Fruits, SCCL
Bordils (Gironès)
Elaboració de fruita de qualitat amb els mínims tractaments i implantant
estratègies globals contra la lluita de les principals plagues utilitzant un software
de gestió per controlar tot el procés.

NOMINACIÓ A L’AGROINDÚSTRIA
Productos Flower, SA
Tàrrega (Urgell)
Producció de substrats d’alta tecnologia mitjançant un sistema que permet una
millora de l’estalvi i eﬁciència energètica, traçabilitat, sostenibilitat i seguretat
i higiene al treball.

CANDIDATURES
CANDIDATS A L’EMPRESA AGRÀRIA
Associació de Ramaders de Cabrum
de Catalunya
Les Borges Blanques (Garrigues)
Millora de la gestió i producció de les explotacions de cabres de llet a Catalunya
mitjançant la creació d’una pàgina web
en la que s’ofereix assessorament.

Casa Patau, SCP
Menàrguens (Noguera)
Millores en les vinyes, amb un increment
de superfície i varietats, i en el celler.

Gercasa, SCP
Castellar del Vallès (Vallès Occidental)
Disseny i creació d’una màquina per a
la separació del fruit de la mongeta del
ganxet de la beina.
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Jordi Curià Pons (Cinegètica Baró)
Vilanova de la Sal (Noguera)

Sat Vinallop Fruits 723 CAT
Amposta (Montsià)

Optimització del funcionament d’una explotació per a la cria de la perdiu roja en
la granja des de la posta.

Reducció de l’alçada dels arbres per a
l’explotació fructícola, adaptant la maquinària i implantant un sistema d’estalvi
d’aigua de reg.

Josep Noguer Viader
Anglès (Selva)
Nou nucli de poliestirè per a la cria d’abelles.

Mas Perinet, SL
La Morera de Montsant (Priorat)
Producció de vins de qualitat de la DOQ
Priorat amb control exhaustiu dels factors de producció (aigua, sòl i minimització de productes ﬁtosanitaris).
Construcció d’un celler.

Vivers Planas Púbol, SL
Púbol-La Pera (Baix Empordà)
Mecanització del trasplantament de
coníferes i instal·lació de reg per degoteig. Les plantes s’arrenquen del camp
amb maquinària especialitzada i es planten en contenidors.

Muhammad Saleem
Roquetes (Baix Ebre)
Conversió de ﬁnques de secà amb garrofers i oliveres en camps de tarongers i hortalisses pròpies de la cuina pakistanesa.

CANDIDATS A L’AGROINDÚSTRIA
Casademont, SA
Bonmatí (Selva)

Esteban Espuña, SA
Olot (Garrotxa)

Nou sistema d’assecat d’embotits elaborat amb la col·laboració de l’IRTA i de
la Universitat de Girona que es basa en
el disseny i caracterització de noves instal·lacions prioritzant l’estalvi i l’eﬁciència
energètica.

Elaboració d’un nou producte, tapes al
minut, de fàcil preparació. Es pot consumir en fresc o escalfar al microones.

Cunicarn Alimentació, SL
L’Espluga de Francolí (Conca de Barberà)
Millora dels processos de producció,
escorxadors, alimentació i desenvolupament de nous productes: plats precuinats de conill.

Embotits Artesans Monts, SL
Sant Joan de les Abadesses (Ripollès)
Producció d’embotits funcionals, amb
més ﬁbra i menys greixos, i aptes per
al consum dels practicants de la religió
musulmana.

Intercom Factory, SL
Sant Cugat del Vallès (Barcelonès)
Creació d’un portal d’Internet on el consumidor pot adquirir mitjançant el comerç electrònic els productes ofertats
pels productors, directodelcampo.com.

Semen Cardona, SL
Cardona (Bages)
Instal·lació d’un programa de gestió per
a l’avaluació de les dosis seminals per
a la millora de la traçabilitat i qualitat del
producte.

TOP 1 Nuevas Tecnologias
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
Software de traçabilitat i gestió empresarial.
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PREMIATS I NOMINATS

2008

PREMI A L’EMPRESA AGRÀRIA
Rovira, CB
Sagàs (Berguedà)
Diversiﬁcació econòmica de l’empresa agrària i la selecció acurada de tots els
productes utilitzats des del seu origen ﬁns al seu consum ﬁnal, aplicant una ﬁlosoﬁa d’anar tancant cercles en agricultura, ramaderia, entorn i comercialització.

PREMI A L’AGROINDÚSTRIA
Ajuntament de Barberà de la Conca - Viver Comarcal de Celleristes
Barberà de la Conca (Conca de Barberà)
Constitució d’un Viver Comarcal de Celleristes especialitzat en l’elaboració de vi
de qualitat, en les quals s‘incorporen les TIC en els processos de transformació
a la vegada que es recupera l’ús de les varietats autòctones, amb el propòsit
d’afavorir les iniciatives emprenedores que dinamitzin l’economia rural de la comarca, posant a l’abast dels emprenedors/es unes infraestructures, instal·lacions i equipaments adequats.

NOMINACIÓ A L’EMPRESA AGRÀRIA
Can Perol Baix Llobregat, SL
Sant Vicenç dels Horts (Barcelonès)
Millora de la comercialització de productes agroalimentaris locals, utilitzant el comerç
electrònic en xarxa i minimitzant el temps entre recollida i repartiment a domicili.

NOMINACIÓ A L’AGROINDÚSTRIA
Albert Grassot Esteba
Pals (Baix Empordà)
Realització del procés de producció d’arròs de manera respectuosa amb el medi
ambient, incorporant processos tradicionals per a l’assecat de l’arròs, millorant
l’eﬁciència energètica del procés productiu en no dependre de combustibles i
envasant i venent la pròpia producció.
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CANDIDATURES
CANDIDATS A L’EMPRESA AGRÀRIA
Agrocemeli, SCCL
Torres de Segre (Segrià)

Hortdelmon
Bellvís (Pla d’Urgell)

Mecanització integral d’una plantació de
préssec per a la indústria mitjançant una
recol·lectora automotriu, sense parada
en la recol·lecció (nonstop); una màquina
multiús autopropulsada (poda aclarida) i
una trituradora de restes de poda i picadora de males herbes entre ﬁles dels
arbres.

Producció de verdures i fruites “ètniques” que tenen un valor nutritiu que pot
ajudar a millorar l’estat de salut de les
persones. Concretament: okra, carela,
antillano, panchai, lliri xinès, djacatou,
cong-xing-cai, mongeta xinesa, zapatillo, xicua, entre d’altres.

Associació de cultivadors de fesols
de Santa Pau
Santa Pau (Garrotxa)
Millora dels cultius de fesols de Santa Pau,
selecció i millora varietal, millora de la mecanització del cultiu amb nova maquinària.
Tràmits per a l’obtenció de la DO.

Associació de Productors de Conreus
Extensius
La Tallada de l’Empordà (Baix Empordà)
Utilització de la mesura de la conductivitat elèctrica dels purins per determinar el
contingut de nutrients d’aquestes dejeccions i poder-ne fer una gestió agrícola
sostenible.

Explotacions i Serveis Agrícoles
Caballé, SCP
Amposta (Montsià)
Disseny de màquina agrícola per eliminar
de forma mecànica l’arròs salvatge dels
cultius d’arròs.

Francesc i Lluís Bosch Torrent
Banyoles (Pla de l’Estany)
Producció i comercialització ﬁns al consumidor ﬁnal de carns i elaborats de conill. Selecció de races, comercialització
directa i per Internet i parada refrigerada
en mercats setmanals i ﬁres.

Illa de Gràcia, SA
Barcelona (Barcelonès)
Projectes de recerca per millorar la resposta productiva de clementina Nules.
Estudi per millorar l’aproﬁ tament de l’aigua de reg, i l’estudi d’afectació de l’aranya roja per determinar l’estratègia de
gestió de la plaga.

Micofora, SL
Arbúcies (Selva)
Producció de micorrizes i arrelament
d’esqueixos de cultius amb elevat valor
afegit com l’olivera Argudell.

Miquel Casals Roca
Soses (Segrià)
Sistema de tractament, humidiﬁ cació i
ventilació en hivernacle basat en la instal·lació d’equips Airwet.

Montserrat Farré Solanes
Castellar del Vallès (Vallès Occidental)
Instal·lació d’un sistema de protecció
contra els atacs de les guineus consistent en un faldó soterrat de tela metàl·lica perimetral a l’explotació avícola ecològica.
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Pere Garet Bosch
Lluçà (Osona)

SAT Solius 1342 CAT
Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà)

Projecte pilot de custòdia del territori, recuperació de ribera i marges del torrent
de Garet, educació ambiental i aproﬁtament de biomassa.

Millora de la gestió dels recursos: ús
d’aigua de reg procedent de la regeneració d’aigües residuals de la depuradora
de Castell-Platja d’Aro.

Rosa de Colsa Lorenzo
Riba-Roja d’Ebre (Ribera d’Ebre)

Torre Santamaria, SCCL
Vallfogona de Balaguer (Noguera)

Intensiﬁcació i mecanització integral d’una
explotació d’oliveres d’alta densitat amb la
ﬁnalitat de produir oli d’oliva d’alta qualitat.

Instal·lació d’una sala de munyida rotativa, amb 60 punts, que incrementi la
capacitat de munyir per hora.

CANDIDATS A L’AGROINDÚSTRIA
Agrària Plana de Vic i Secció de Crèdit,
SCCL
Vic (Osona)
Introducció de la cooperativa en el sector de la comercialització amb la creació
de 6 botigues.

Agrícola i Caixa Agrària i Secció de Crèdit de la Selva de Camp COSELVA, SCCL
La Selva del Camp (Baix Camp)
Planta pilot per a l’esclofollat d’avellana sense afegir humitat. Incorporació
d’un sistema centralitzat d’engreix de
lubricants alimentaris i d’un sistema de
control tèrmic. Disseny compacte de la
màquina per reduir emissió de pols.

ERLITRON, SL
Barcelona (Barcelonès)
Sistema establert de comandes i enviament de caixes de fruita i verdura fresca de temporada d’horts de Cambrils a
domicili.

Farratges del Pla, SL
Linyola (Pla d’Urgell)
Fabricació de pellet per alimentar calderes de biomassa a partir de serradures.

Grupo Sada, PA, Catalunya, SA
Lleida (Segrià)
Envasat en atmosfera modiﬁ cada de productes d’especejament del pollastre.

Birrart 2007, SL
Sarrià de Ter (Gironès)

IGP Poma de Girona
La Tallada de l’Empordà (Baix Empordà)

Elaboració de cervesa casolana artesanal sense additius, comercialitzada sota
la marca “Moska de Girona”, en les modalitats rossa, torrada, negra i especial.

Selecció de varietats adaptades a la zona
de cultiu, xarxes de protecció antipedra,
creació d’un panell de tast, anàlisi de qualitat de la fruita i accions de difusió.

Directodelcampo.com
Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)

Joan Roch Rojas
Sant Fruitós de Bages (Bages)

Portal web on s’ofereix, gratuïtament, un
espai per a productors i elaboradors de
productes, on poden oferir el seus productes sense intermediaris.

Tractament de fred al vi per evitar afegir-hi
sulﬁ ts i cap altre producte químic, sense
perdre color i aromes.
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Josep Serra Pla - Lavinyeta
Mollet de Peralada (Alt Empordà)
Desenvolupament d’una mistela elaborada
amb raïm de la varietat garnatxa de l’Empordà i suc de poma IGP Poma de Girona.

La Senalla Bio, SL
Manresa (Bages)
Pla d’empresa per a desenvolupar un projecte de repartiment de menjar ecològic a
domicili.

Molí d’Oli Gabriel Alsina i Fills (Alsina
Llorens, SCP)
Castelló de Farfanya (Noguera)
Modernització del molí d’oli i plantació de
camps d’olivera superintensiu amb varietats autòctones i forànies.

Serrat Agrocuina Vall Bas, SL
Joanetes (Garrotxa)
Desenvolupament d’un sistema de gestió
integrat basat en la ISO22000 i ISO14001,
i d’un programa informàtic que permet el
control del producte, traçabilitat i estoc.
Venda directa de productes de la terra, elaborats i precuinats.

Servicios Genéticos Porcinos
Masies de Roda (Osona)
Creació d’un centre tecnològic: Alea!
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PREMIATS I NOMINATS

2009

PREMI A L’EMPRESA AGRÀRIA
Jordi Vilarrasa Vilanova
Begudà-Sant Joan les Fonts (Garrotxa)
Implantació d’un sistema de producció/venda de carn de porc, des de l’engreix
dels animals ﬁns a la venda de la seva carn fresca o embotits d’elaboració pròpia al mercat d’Olot.

PREMI A L’AGROINDÚSTRIA
Embotits Salgot, SA
Aiguafreda (Vallès Oriental)
Model agroecològic alternatiu de producció de porcs.

NOMINACIÓ A L’EMPRESA AGRÀRIA
Martí Verdés Majà
Gàver - Estaràs (Segarra)
Explotació d’agricultura i ramaderia ecològica. Produeix farratges, ordi, blat,
pèsols i erb per alimentar els seus animals i també cereals, llegums, patates i
vedella per al consum humà.

NOMINACIÓ A L’AGROINDÚSTRIA
Promic, SA
Les Masies de Voltregà (Osona)
Disseny de nous productes estabilitzats en líquid per a l’alimentació del porcí.
Utilitza productes que per a la indústria alimentària humana són un residu.
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CANDIDATURES
CANDIDATS A L’EMPRESA AGRÀRIA
Biomaspallars
Sant Romà d’Abella (Pallars Jusà)

Frisllet
Campllong (Gironès)

Incorporació de dues màquines trituradores per a la recollida i transformació de
restes vegetals d’explotacions agràries i
forestals en estelles d’alta qualitat per a
calefaccions de biomassa.

Reconversió d’una granja a la producció ecològica i a l’elaboració i distribució
dels seus productes.

Eﬁ reg gestión del agua, SL
Collbató (Baix Llobregat)

Producció de verdures ecològiques en
biodinàmica, seguint la natura i tenint
en compte el cosmos, la terra, les plantes i l’home. També recupera hortalisses antigues.

Sistema de gestió de l’aigua via internet
mitjançant un programador.

Joan Salicrú Gairalt
Vallgorguina (Vallès Oriental)

Explotacions Avícoles El Pla, SCP
Vila-Sana (Pla d’Urgell)
Adaptació dels equips i instal·lacions al
benestar de la gallina reproductora pesada.

CANDIDATS A L’AGROINDÚSTRIA
Agrícola d’Albatàrrec i Secció de Crèdit,
SCCL
Albatàrrec (Segrià)
Incorporació d’una línia de classiﬁcació
per al procés de precalibrat de fruita delicada, dissenyada per a fruites que no
presenten ﬂotabilitat a l’aigua i per evitar marques de fregament o escaldat de
pell.

Castanya de Viladrau, SCP
Viladrau (Osona)
Presenten una màquina per a torrar castanyes amb un disseny diferent a les
existents actualment al mercat.

Congelats Olot, SL
Arguelaguer (Garrotxa)
Creació d’un nou producte precuinat
congelat: el falafel, una croqueta de
cigrons amb d’altres hortalisses.

Frit Ravich, SL
Maçanet de la Selva (Selva)
Renovació tecnològica del model de terminal per la captació de comandes
pels venedors.

Miguel Torres, SA
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Presenta Natureo, un vi sense alcohol
amb només 0,5 graus. Parteix d’un vi
blanc aromàtic que ha fermentat dues
setmanes, que desalcoholitza pel sistema d’evaporització al buit amb columnes de cons rotants.

Neules Artesanes Sant Tirs, SL
Puig-Reig (Berguedà)
Nou producte, Rosella neutre que permet ser utilitzat per a primers plats i
apte per a diabètics.

Progust, SL
Riudellots de la Selva (Selva)
Comercialitza per primer cop una emulsió
de foie fresc en un envàs també innovador.

Via Láctea 2001, SLU
Campllong (Gironès)
Venda de llet sencera pasteuritzada de
vaca a granel de forma directa al consumidor ﬁnal per mitjà de màquines dispensadores. El servei es complementa amb la
venda d’ampolles de litre per la mateixa via:
màquines dispensadores.
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2010

PREMIATS I NOMINATS
PREMI A L’EMPRESA AGRÀRIA
SAT EDOA 1446 CAT
Sucs (Segrià)

Producció en un hivernacle de cireres d’alta qualitat fora de temporada,
amb comercialització i venda a botigues gurmet d’arreu del món.

PREMI A L’AGROINDÚSTRIA
El Pastoret de la Segarra, SL
Sant Guim de Freixenet (Lleida)
Nova planta d’elaboració de productes lactis, que diversiﬁca l’oferta de postres.

NOMINACIÓ A L’EMPRESA AGRÀRIA
Sargaire, SL
Almacelles (Segarra)
Explotació de vedells, que ven directament al detall amb la marca Carn Sargaire
i que té una sala de desfer i una botiga.

NOMINACIÓ A L’AGROINDÚSTRIA
Embotits Estamariu, SL
La Seu d’Urgell (Alt Urgell)
Creació d’una empresa artesana d’embotits i de conserves de muntanya com la
donja o la bringuera. Gamma de productes per a celíacs.

CANDIDATURES
CANDIDATS A L’EMPRESA AGRÀRIA
Albesa Ramadera, SL
La Portella (Segrià)

Extrapernil, SA
Vic (Osona)

Control individual de truges (mitjançant
un xip electrònic), que ajuda a millorar el
benestar animal i la productivitat i en disminueix l’impacte sobre el medi.

Nous productes: textures untuoses, on
la carn de pernil s’ha fet crema i s’ha
barrejat amb fruites i pernil curat amb
panses. Reducció del consum de combustibles i millora en la gestió de residus.

Bernau-Herbes de l’Urgell
Fonolleres (Segarra)
Producció i comercialització de plantes
aromàtiques i medicinals, de manera
respectuosa amb el medi ambient.

Carns de Conﬁança, SL
Campdevànol (Ripollès)
Producció i comercialització de carn de
vedella ecològica.

Granges Prió, SL
Els Garidells (Tarragonès)
Construcció d’un centre de classiﬁcació i
d’embalatge i instal·lació d’un equip amb
capacitat de classiﬁcació de 60.000 ous/
hora.
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J. Pubilla, SCP
Alcarràs (Segrià)

Miguel Dragó Falcó
Amposta (Montsià)

Màquina picadora d’herba de Serrat Trituradoras. Diposita les restes vegetals a
la ﬁlera dels arbres i crea un jaç protector
(mulch), que disminueix l’evaporació.

Disseny i construcció d’un arreu incorporat a la part davantera del tractor, per
segar l’arròs salvatge.

Lluís Gelis Coronellas
La Vall d’en Bas (Garrotxa)
Producció de fesols de la Vall d’en Bas,
del camp a la taula, amb assecatge en hivernacle i automatització en la selecció de
grans defectuosos.

Magí Pié Galofré
Bonastre (Tarragonès)
Producció d’horta en hidropònic.

Riera-Villagrasa, SL
Premià de Dalt (Maresme)
Plantes culinàries produïdes de manera
ecològica, embolicades amb una bossa
amb receptes i consells de cultiu.

TaüllOrgànics, SL
Taüll (Alta Ribagorça)
Producció i comercialització de productes cosmètics a partir de cultius ecològics de plantes autòctones.

Miquel Àngel Latorre
Herrero-Plantasana
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Aplicació de productes homeopàtics per
controlar plagues i malalties en els cultius.

CANDIDATS A L’AGROINDÚSTRIA
Agrària Plana de Vic i Secció de Crèdit, SCCL
Vic (Osona)

Frigoríﬁcs Ros, SAU
Blanes (Selva)

Reducció de l’excreció de nitrogen del porcí.

Creació i comercialització de Freskibo, la
marca del peix fresc envasat al buit.

Cebes Morano, SL
Castellnou de Seana (Pla d’Urgell)
Línia de pelat industrial de la ceba varietat Figueres, que millora la comercialització i redueix l’impacte ambiental.

Cooperativa del Camp d’Ivars d’Urgell i
Secció de Crèdit, SCCL
Ivars d’Urgell (Pla d’Urgell)
Disseny d’un sistema de dosifcació en
continu de medicaments per minimitzar
la contaminació creuada en pinsos.

Cucurull Pascual, SA
Almacelles (Segrià)
Gestió de l’adob dels cereals amb dosifcació variable de cada microparcel·la a
partir d’analítica de sòl, d’aerofotografes
i de criteris tècnics.

Ebrefruit, SAT
Tortosa (Baix Ebre)
Obtenir fruits cítrics sense residus de
productes ﬁtosanitaris sobre l’escorça
abans de comercialitzar-los, actuant en
el camp i en la postrecol·lecció.

Industrias Juan Busquets Crusat, SA
Reus (Baix Camp)
Primera màquina recollidora i netejadora de
garrofes.

La Fageda, SCCL
Santa Pau (Garrotxa)
Producció d’una nova gamma de gelats de
llet.

Marlla, SCP
Deltebre (Baix Ebre)
Producció de varietats d’arròs tradicionals
adequades a cada plat. Pioners al territori
en envasar al buit.

Pinsos Figueras, SA
Banyoles (Pla de l’Estany)
Programa d’alimentació, que ajusta la
quantitat i el tipus de menjar per a cada
etapa de producció del porcí. Es redueix
la proporció de nitrogen de les dejeccions.
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PREMIATS I NOMINATS

2011-12

PREMI A L’EMPRESA AGRÀRIA
Agropecuària Mas Bes, SL
Salitja- Municipi de Vilobí d’Onyar (Selva)
Per la implementació d’innovacions en tota l’explotació lletera orientada a la
millora tècnica, econòmica, de qualitat i seguretat alimentaria des del maneig
i la informatització de la sala de munyir ﬁns a l’aproﬁtament de les dejeccions
ramaderes per a l’obtenció de biogàs passant per la projecció de tot el sistema
d’explotació de manera docent mitjançant visites programades d’escoles.

PREMI A L’AGROINDÚSTRIA
Cellers Domenys i Secció de Crèdit, SCCL
Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès)
Per la implementació de les noves tecnologies en la gestió integral de les vinyes
dels seus cooperativistes, tant tècnica com administrativament, tot emmarcat en
un model de gestió global mitjançant l’especialització dels diferents cellers que
integren Celler Domenys.

PREMI AL/A LA JOVE/A EMPRENEDOR/A INNOVADOR/A
Pere Muixí Rubio
Avià (Berguedà)
Per l’esperit emprenedor i innovador orientat a formar-se en tubericultura amb
l’objectiu ﬁnal de fer realitat, partint de zero, la creació d’una empresa de producció de tòfona negra, tancant el cercle del producte des del seu cultiu ﬁns a la
seva comercialització tant a nivell nacional com per a l’exportació.

NOMINACIÓ A L’EMPRESA AGRÀRIA
Ribero Sat 1503
Gerb (Noguera)
Per la innovació que comporta a una empresa de producció de cereals i
farratges la incorporació d’una nova línia de d’alimentació destinada a mascotes
amb una presentació dels productes orientada als diferents rosegadors i amb
un disseny, de les diferents gammes de producte acabat que comercialitzen,
atractiu i original al que incorporen diferents herbes medicinals en funció dels
seus destinataris.

NOMINACIÓ A L’AGROINDÚSTRIA
Frigoríﬁcs Costa Brava
Riudellots de la Selva (Selva)
Per la introducció d’una nova tecnologia consistent en l’automatització del
procés de rentat, desinfecció, assecat i subministrament de caixes d’embalatge
a la sala d’especejament, incorporant un sistema de comprovació higiènica
mitjançant visió artiﬁcial de les caixes examinant els diferents punts, de cada
caixa que surt del túnel de rentat, i rebutjant les que no tenen el nivell de qualitat
higiènica requerit.

NOMINACIÓ AL/A LA JOVE/A EMPRENEDOR/A INNOVADOR/A
Basili Masclans Roselló (Verdura Masclans)
Caldes de Montbui (Vallés Oriental)
Per l’esperit emprenedor i innovador orientat a formar-se amb l’objectiu ﬁnal
de fer realitat el projecte d’incorporar a l’empresa familiar agrària una planta
de quarta gamma per al processat de verdures ecològiques, des de la seva
producció al camp, passant per la seva preparació, tallat, rentat, assecat i
envasat del producte en cru ﬁns el consumidor.
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CANDIDATURES
CANDIDATS A L’EMPRESA AGRÀRIA
Anton Ferrer Amatllé
Vilanova i la Geltrú (Garraf)

Maria Carmen Vilagrasa Canalda
Bot (Terra Alta)

L’explotació Cal Tupí d’Olives produeix,
amb una trajectòria familiar, en una superfície de 6 ha certiﬁcada pel CCPAE.
La producció la comercialitza mitjançant
la venda directa durant tot l’any a domicili d’hortalisses i fruites ecològiques, a
través de dues cooperatives de consum
i del mercat.

Nova nau de conills amb distribució automàtica del pinso i control ambiental
per ordinador.

Associació de Ramaders
de Cabrum de Catalunya
Les Borges Blanques (Garrigues)
Creació, en col·laboració amb l’IRTA a
Caldes de Montbui, d’un centre d’inseminació de cabrum.

Ca l’Andreu, SCP
Santa Maria de Palautordera
(Vallès Oriental)
Granja de vaques respectuosa amb el
medi ambient, amb estructura de fusta
i dissenyada amb il·luminació natural.
Nova maquinària per evitar accidents
de les vaques i facilitar la neteja. Sala de
munyiment automatitzada i gestió del
bestiar amb programa informàtic.

Jaume Solé Cardona
Lladurs (Solsonès)
Obtenint beneﬁcis tant econòmics, al reduir la despesa en calefacció, com mediambientals al reduir les emissions de
CO2 a l’atmosfera amb la utilització de
biocombustibles. Instal·lació d’una caldera de biomassa amb biocombustible
en una explotació porcina.

Joan Tajté Casajuana
Viladordis (Bages)
Cria de conills i colomins, escorxador
de colomins i venda amb marca pròpia,
Tatje de Viladordis, de colomí i conill de
pagès.

Jormar Fruits, SL
Torres de Segre (Segrià)
Aplicació de la tecnologia d’hidroponia
als cultius llenyosos a camp obert i grans
extensions.

Mistral Bonsai, SL
Camarles (Baix Ebre)
Implementació de les tècniques de cultiu de bonsai adaptant-lo a les espècies
mediterrànies.

Pordecona, SL
Santa Bàrbara (Montsià)
Granja amb noves gàbies a les paridores
de truges amb sistema d’elevació pneumàtica que evita la mortalitat de las cries
millorant el benestar animal i per tant incrementant la producció.

Porta Ferré, SAT
La Galera (Montsià)
Primer oli d’oliveres mil·lenàries a Catalunya. Empresa familiar agrària de conreu
d’oliveres de varietats autòctones i millenàries. Volen donar viabilitat a la seva
producció introduint una marca pròpia
anomenada OLIS EL VILLAR, de dos
tipus d’oli verge extra de varietats autòctones, i el seu producte estrella, l’oli EL
VILLAR MIL·LENARI.

SAT APROC 1524
Balaguer (Noguera)
Comercialització de corder amb la marca el nostre corder, amb certiﬁcació Q
de qualitat alimentària. L’associació de
productors d’oví i cabrum de qualitat de
Catalunya constituida obtenen un corder
d’alta qualitat nutritiva, mitjançant les
darreres tècniques en maneig.

Tres Turons, SCP
Sabadell (Vallès Occidental)
Viver de planta autòctona i materials de
bioenginyeria per a restauració ambiental i paisatgisme. Millora dels productes
per a la revegetació en riberes de rius
mediterranis.
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CANDIDATS A L’AGROINDÚSTRIA
100 Graus Alimentaria, SL
Terrassa (Vallès Occidental)

Granja Can Roger, SL
Cardedeu (Vallès Oriental)

Programa informàtic per a la indústria
agroalimentària amb la ﬁnalitat de gestionar tots els prerequisits o autocontrols
que qualsevol operador que manipuli aliments ha de tenir implantats.

L’explotació de boví obre una botiga al
mercat de Cardedeu i complementa la
venda directa que fa a l’explotació els
caps de setmana. Ven iogurts, gelats i
de gran qualitat amb la marca La païsa a
més de productes elaborats com la butifarra de vedella.

Agrícola i Secció de Crèdit de Rodonyà,
SCCL
Rodonyà (Alt Camp)
La Cooperativa de Rodonyà ha recuperar la varietat la tradicional de vinya
sumoi i ha elaborat amb el sumoi negre
quatre viniﬁcacions diferents amb el nom
IOMUS. Concretament amb el nom IOMUS-CRYO ha elaborat un vi escumós
fent la segona fermentació pel mètode
tradicional i afegint els sucres, per fer
aquesta fermentacio, en forma de most
del mateix vi conservat mitjançant congelació. Les quatre viniﬁcacions es presenten en una ampolla original i en una sola
capça amb un disseny molt suggerent.

Agrocapdevila, SL
Reus (Baix Camp)
Producció i comercialització d’enciams
de quarta gamma sense intermediaris
de més una vintena.

BCR 129, SL
Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental)
Creació d’un nou producte làctic d’alta
gamma amb propietats beneﬁcioses per
a la salut, produït de forma artesanal i
natural, i conegut com a queﬁr.

Gabriel Alsina Llorens
Castelló de Farfanya (Noguera)
Producció d’olis verge extra monovarietals, millora de la marca pròpia amb envàs tradicional i col·locació a la bodega
del setrill més gran del món.

GO Fruselva, SLU
La Selva del Camp (Baix Camp)
Presentació d’un nou envàs anomenat
POUCH innovador a Espanya que augmenta el valor afegit dels seus transformats de fruita i admet el reciclatge.

H. Mallafré, SL
Riudoms (Baix Camp)
Almàssera familiar amb nova tecnologia
de processament per obtenir olis vegetals extra verges d’alta qualitat ecològica
i crear nous olis aromatitzats ecològics
molt diferenciats dels actuals.
Molturant i premsant les olives arbequines amb llimona, taronja, all, romaní,
etc. per tal d’obtenir olis verges amb noves sensacions i gustos.

La Búfala de L’Empordà, SL
Palau-Saverdera (Alt Empordà)
Producció de llet de búfal femella per
elaborar mozzarella. És l’única empresa
de l’Estat espanyol que ha adequat les
seves instal·lacions per oferir aquest formatge al mercat internacional.

La Fageda, SCCL
Santa Pau (Garrotxa)
Producció d’una nova gamma de melmelades de fruites poc comunes al mercat.

Olivarera i Secció de Crèdit
del Baix Ebre, SCCL
Camarles (Baix Ebre)
Nova línia d’olis d’oliva verge, Bancals
de Camarles i modernització de l’almàssera.

Pinsos Figueras, SA
Banyoles (Pla de l’Estany)
Mètode de la proteïna digestible en la
formulació de pinsos. Aconsegueix pinso
amb menys proteïna, però més ajustat a
les necessitats nutritives de l’animal. Els
porcs consumeixen menys aigua, la qual
cosa redueix els purins.
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Producció Ecològica Roca Cabrera
Xerta (Baix Ebre)

SAT Granja Godall
Llobera (Solsonès)

Conversió d’una ﬁnca oleícola en explotació ecològica i construcció d’una
almàssera bioclimàtica circular revestida
de pedra seca per elaborar olis verge extra monovarietals ecològics i comercialitzats sense intermediaris.

Producció i comercialització d’elaborats
curats de porcs de la pròpia granja d’alta qualitat pel maneig i l’alimentació del
bestiar.

CANDIDATS AL/A LA JOVE/A EMPRENEDOR/A INNOVADOR/A
Francesc Ferrer LLop de Celler Frisach
Corbera d’Ebre (Terra Alta)
Vi amb Garnatxa blanca en cambres
inertes per evitar-ne l’oxidació. Francesc
Ferré Llop, un jove enginyer tècnic agricola per la URV amb el grau en enologia
gestiona l’explotació i el celler del seu
pare, elaborant un nou vi escumós, el
KARME amb garnatxa blanca.

Salvador Vergés Tejero
de Mas La Carrera
Sant Esteve d’en Bas (Garrotxa)
Cria de boví, introducció de la raça Angus a Catalunya i comercialització de
la carn. Un jove enginyer de camins i
postgrau en organització i gestió de noves empreses d’ESADE, que estudia FP
agrària per posar-se al front de l’explotació del seu sogre Mas La Carrera on cria
bovins raça Agnus que ven a la cooperativa de la Vall d’en Bas.

Antoni Sanchez Ortiz
de Vinyes del Terrer, SL
Vila-seca (Tarragonès)
Estudi de dos diferents nivells de conducció i desenvolupament vegetatiu de
canòpia en les varietats autòctones de
garnatxa negra i garnatxa peluda. Un
jove Llicenciat en Enologia i en Química
amb Masters en nutrició i en agrobiologia amb experiència laboral en cellers
nacionals i internacionals.
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PREMIATS I NOMINATS

2013

PREMI A L’EMPRESA AGRÀRIA
La Vall de Cabiscol SL
Amposta (Montsià)
Pel desenvolupament en la ﬁnca Temps de Terra d’un model agrari autosuﬁcient
amb una agricultura i ramaderia integrada en el lloc. Un projecte agrícola i ramader que impulsa la venda de proximitat amb botigues pròpies a la ciutat de
Barcelona i promou el contacte amb els consumidors per mitjà d’activitats de
lleure i de coneixement de l’activitat agrària.

PREMI A L’AGROINDÚSTRIA
Unió Corporació Alimentària
Reus (Baix Camp)
Pel desenvolupament de dos nous productes. Un cereal extrusionat elaborat
a partir de la pasta d’avellana o d’ametlla dirigit al consumidor ﬁnal com cereal
d’esmorzar. I un altre realitzat a partir de la pell de l’avellana i l’ametlla amb propietats funcionals i antioxidants.

PREMI AL/A LA JOVE/A EMPRENEDOR/A INNOVADOR/A
Andreu Rovira Vergés de Formatgeria Mas Rovira, SCP
Sora (Osona)
Per l’esperit emprenedor i innovador orientat a combinar modernitat i tradició en
la producció de formatges amb l’objectiu ﬁnal de fer realitat, la creació d’una formatgeria modèlica on elabora formatges amb llet crua de vaca sense pasteuritzar, conservant-se les propietats organolèptiques de la llet, sense alteració de la
matèria primera, no destruint les proteïnes, amb un major rendiment i eﬁciència
en l’elaboració. Uns formatges de gran qualitat, reconeguda tant nacional com
internacionalment.

NOMINACIÓ A L’EMPRESA AGRÀRIA
S.A.T. La Reula
Organyà (Alt Urgell)
Per la innovació que comporta a la granja familiar de producció de llet el
incorporar al seu procés l’elaboració i comercialització d’uns iogurts i matons de
gran qualitat degut al pas directe de la llet des de la sala de munyir a l’obrador
elaborant productes d’alta qualitat que augmenten el valor afegit i la rendibilitat
de l’explotació, que es troba en zona desfavorida.

NOMINACIÓ A L’AGROINDÚSTRIA
Agropecuària Catalana SCCL (AGROCAT)
Sant Fruitós de Bages (Bages)
Per la introducció d’un sistema de monitorització en continu del procés de
fabricació de pinsos compostos basant-se en la informació de les característiques
nutricionals al llarg del seu procés de producció.

NOMINACIÓ AL/A LA JOVE/A EMPRENEDOR/A INNOVADOR/A
Núria Verdés Torra de La Garbiana, SCCL
Tarroja de Segarra (Segarra)
Per l’esperit emprenedor i innovador orientat a desenvolupar La Garbiana, un
projecte que juntament amb d’altres tres joves, de forma cooperativa, els ha
permès recuperar varietats de blats antics i fer una farina que comercialitzen,
part de la seva producció, en la seva agrobotiga amb els altres productes
d’horta que ells produeixen.
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CANDIDATURES
CANDIDATS A L’EMPRESA AGRÀRIA
Agrícola i Caixa Agrària i Secció de
Crèdit de la Selva del Camp. COSELVA,
SCCL
La Selva del Camp (Baix Camp)
La Cooperativa, partint de les varietats
negret aconseguides per l’IRTA de Mas
Bové, ha desenvolupat, en la ﬁnca Mas
Víctor de COSELVA, un assaig de tècniques de producció d’avellaner empeltat
amb la ﬁnalitat de poder oferir als associats un tipus de planta que emet pocs
rebrots. En aquesta ﬁnca s’ofereix, a més
de la recerca sobre l’avellaner, un espai de
demostració al productor i de formació als
socis productors de COSELVA.

Vinyes Domènech, SCP
Capçanes (Priorat)
Desenvolupament d’un projecte agrícola
en un espai natural protegit, creant un nou
celler que ha esdevingut un referent per
a la indústria del vi pel seu ediﬁci bioclimàtic, que utilitza energia solar per completar-ne la sostenibilitat. A l’explotació es
practica agricultura biodinàmica i totes les
tècniques ecològiques per tal d’obtenir el
certiﬁcat de vinya ecològica.

Patrícia Miralles Llonch
Guixers (Solsonès)
Introducció del cultiu de poma a les zones de muntanya que serà en producció
agrària ecològica.

ASAJA BARCELONA
Barcelona (Barcelonès)
Projecte “km 0, fet al costat de casa”,
iniciativa per promocionar la compra i el
consum de productes agrícoles i ramaders de proximitat.

Plantinova, SL
Cabrils (Maresme)
L’empresa va canviar el seu model de
negoci i incorporant models innovadors
Open Business, tècniques de disseny
i proves pilot orientades a la realització
de dos projectes diferenciats: préssec i
plantes ornamentals. Per al préssec, han
obtingut un nou producte “Ice Peach”,
un tipus de fruita de color blanc marﬁl
que permet el consum en fred i que es
pot disposar des de juliol a setembre.
Pel que fa a les plantes ornamentals,
han seleccionat per a jardineria espècies
australianes de poc o nul manteniment.

Agrícola Ramadera Serentill, SL
Serós (Segrià)
El projecte consisteix en el desenvolupament d’una planta de biogàs i l’eliminació de nitrogen en una granja de porcí,
amb beneﬁcis i millores ambientals i de
gestió.
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CANDIDATS A L’AGROINDÚSTRIA
Empuriagel, SL
Empuriabrava - Castelló d’Empúries
(Alt Empordà)
Gelats Dino és un establiment dedicat al
disseny, l’elaboració i la comercialització
de gelat i de mescles de gelat envasades
per a congelar. Empuriagel ha introduït
al mercat sorbets i gelats de llet, els ingredients dels quals són de producció
ecològica en un 95%. L’únic fabricant de
gelats ecològics de Catalunya.

Carícies d’oli, SCP
El Pinell de Brai - 43549 (Terra Alta)
Cosmètic elaborat de manera artesana
amb base d’oli d’oliva d’alta qualitat. La fabricació és del tot natural i ja han tramitat la
petició del certiﬁcat ecològic. L’oli d’oliva de
primera premsada en fred del propi cultiu
familiar constitueix la base de la cosmètica
de Carícies d’Oli.

Celler Cal Menescal, SL
Bot (Terra Alta)
Presenta la patent d’un nou producte
del sector de l’alimentació denominat
BÀLSAM DE VINAGRE. Un producte
constituït pràcticament en la totalitat per
productes naturals.

Fruites i Verdures Baldomà, SCP
Balaguer (Noguera)
Activitat innòcua dedicada a agrobotiga,
amb venda al detall de fruites i verdures,
i amb l’obrador per a l’elaboració artesanal de melmelades i conserves d’elaboració pròpia per a la venda en el propi
establiment.

INNOVACC, Associació catalana
d’innovació del sector carni porcí
Olot (Garrotxa)
Procés de marcatge i posterior lectura
mitjançant visió artiﬁcial del codi individualitzat de les canals porcines, pernils i
altres peces nobles. La lectura es fa amb
una ﬁabilitat del 99%, cosa que en permet l’automatització a la línia de procés i
la transferència de les dades registrades
per a cada unitat.

Carnisseria J. Planagumà, SC
Olot (Garrotxa)
Incorporació de millores per oferir una
carn de vaquí única i exclusiva, resultat
de l’aplicació d’un procés de maduració
en sec anomenat DRY AGED MEAT, que
permet modiﬁcar la tendresa i altres característiques sensorials de la carn.
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CANDIDATS AL/A LA JOVE/A EMPRENEDOR/A INNOVADOR/A
Miquel Guix Marquez
de Masia Barrap, SAT
Montgai (Noguera)

Eduard Vila Suñe
de Can Barrina, SCP
Santa Cecilia de Voltregà (Osona)

Miquel Guix va fer els cursos d’incorporació de joves a l’ECA de Vallfogona de
Balaguer i cursos FAD mitjançant RuralCat amb la ﬁnalitat de seguir l’explotació
familiar diversiﬁcant-la, constituint una
empresa per produir gallina reproductora
pesada, fent tot el disseny de l’explotació tenint en consideració els factors de
bioseguretat, control ambiental i d’il·luminació per poder dur a terme un bon
maneig dels animals.

Explotació agrícola familiar que ha introduït millores tecnològiques en el maneig
del vaquí de llet i del porcí de cria, aplicant la normativa vigent, l’energia solar i
el compostatge de purins. Eduard Vila,
de 33 anys, és un jove que va estudiar
FP a Quintanes i posteriorment enginyeria tècnica agrícola per tal de continuar l’explotació del seu avi. Pertany al
consell rector de l’Agrària Plana de Vic.

José Forcadell Gómez
Alcanar (Montsià)
Josep Forcadell és un enginyer agrònom
que després de treballar per compte d’altri va decidir instal·lar-se a les terres de la
seva família amb una granja de cria, engreix
i venda de cargols. Organització de visites a
la granja i cursos d’helicicultura. Realització
de projectes i disseny d’instal·lacions per a
la cria de cargols. Col·labora amb diferents
associacions del món del cargol.

Toni Biosca Panavera
d’EXPLOPIGS 4300, SL
Bellvís (Pla d’Urgell)
Granja d’engreix de porcí totalment equipada per autoproveir-se de l’energia necessària per al seu funcionament i l’alt rendiment,
tot regulat i automatitzat informàticament.

Joan Cerdanya Cortina
La Seu d’Urgell (Alt Urgell)
Creació d’una empresa agrícola amb certiﬁcació d’agricultura ecològica tant dels cultius tradicionals (tòfona negra d’hivern, patates, lleguminoses, cereals i gira-sol) com
els nous (plantes aromàtiques i medicinals)
amb la ﬁ de produir olis essencials per a
cosmètica natural. Joan Cerdanya és enginyer tècnic agrícola i Màster en agricultura
ecològica que vol fer d’empresari agrícola i
que s’ha format a més en temes d’elaboració de cosmètics naturals i perfums per tal
de diversiﬁcar la seva producció agrícola.

Xavier Riba Bacardit
de Tallers Ribacar, SL
Igualada (Anoia)
Presenta una sembradora pneumàtica que
permet realitzar sembra directa en un ample
de treball de 6 metres. El disseny que s’ha
realitzat destaca el nombre de peces desmuntables per al seu assemblatge o substitució i la integració harmònica dels sistemes
hidràulic, pneumàtic, elèctric i mecànic,
aconseguint una alta maniobrabilitat, optimitzant i millorant el procés de sembra. Xavier Riba és tècnic superior en automoció,
de 31 anys. En el projecte han col·laborat
Jaume Gaya, agricultor de 37 anys, i Pep
Carner, enginyer de telecomunicacions.
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PREMI A L’EMPRESA AGRÀRIA
Deltacactus, SL
Amposta (Montsià)
Per la implantació en el sistema productiu de les plantes CAM de sensors de
llum, que permeten conèixer quan les plantes han fotosintetitzat l’àcid màlic, de
manera que s’eviten danys irreversibles a les plantes en la seva manipulació.

PREMI A L’AGROINDÚSTRIA
Esteban Espuña, SA
Olot (Garrotxa)
Per l’elaboració de xarcuteria per al món dels snacks oferint la possibilitat de
consumir embotits tradicionals d’una forma pràctica, en qualsevol lloc o moment, gràcies a la seva conservació fora de fred mitjançant la curació dels productes ﬁns que tenen una Activitat Aigua baixa.

PREMI AL/A LA JOVE/A EMPRENEDOR/A INNOVADOR/A
Joel Peris Sánchez de Cervesa Sant Jordi
Cardedeu (Vallès Oriental)
Per l’elaboració de cervesa artesana en el marc d’un projecte de recuperació
d’un magatzem industrial modernista, Cal Peó, dedicat en els seus orígens a
comerciar amb gra, pinsos i farines, seu de la marca Cervesa Sant Jordi.

NOMINACIÓ A L’EMPRESA AGRÀRIA
IGP Poma de Girona
La Tallada d’Empordà (Baix Empordà)
Per la implantació del control integral del cultiu de la pomera amb la ﬁnalitat
d’estalviar aigua, fertilitzant, energia i temps, mitjançant un sistema de sensors
que permeten la recopilació de dades agrometeorològiques i edàﬁques per
enviar-les al núvol i fer el control de reg de forma remota.

NOMINACIÓ A L’AGROINDÚSTRIA
Go Fruselva, SL
La Selva del Camp (Baix Camp)
Per la implementació en els seus processos de solucions que permeten la
mescla de sòlids i poden oferir més varietats de productes per treballar amb
formulacions amb grans percentatges de components sòlids i amb un sistema
de recirculació que possibilita la barreja òptima dels ingredients sòlids en un
medi líquid i que dóna solució a la barreja de sòlids i líquids amb una perfecta i
homogènia consistència. A més de possibilitar, també, la realització de barreges
amb sòlids que només es poden fer a baixa temperatura.

NOMINACIÓ AL/A LA JOVE/A EMPRENEDOR/A INNOVADOR/A
Gerard Ferrer Gil de Ca La Ferratina
Ivars de Noguera (Noguera)
Per la implementació de millores en la gestió de l’explotació tradicional ﬁns a
la realització de la Masoveria Rural Ca la Ferratina incloent una part d’aquesta
al Parc de les Olors d’Ivars de Noguera, on es cultiven plantes aromàtiques,
medicinals, es recol·lecten, s’assequen i es tracten en un nou model de negoci
complementari: l’econegoci.
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Fundació Viver de Bell-lloc
Cardedeu (Vallès Oriental)

Herbes de Cal Falillo
Vilanova de Bellpuig (Pla d’Urgell)

Inserció sociolaboral de persones amb
discapacitat intel·lectual venent fruita i verdura ecològica certiﬁcades per internet
amb el format de cistella.

Agrobotiga.

CANDIDATS A L’AGROINDÚSTRIA
Integral Food, SA
Manlleu (Osona)

Jordi Castell Pla, SL
Ulldecona (Montsià)

Franquícia de pastisseria sense gluten.

Aparell per batollar oliveres.
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PREMI A L’EMPRESA AGRÀRIA
Albesa Ramadera, SL
La Portella (Segrià)
Implantació d’un escenari de producció porcina basat en el benestar animal
en base a la deﬁnició d’uns estàndards en nutrició, maneig, sanitat i implantant
noves tecnologies que facilitin la presa de decisions.

PREMI A L’AGROINDÚSTRIA
Gamba i Peix de Palamós, SL
Palamós (Baix Empordà)
Implantació en el propi vaixell d’un obrador on procedir a l’envasat, etiquetat i
conservació de la gamba roja recent pescada, un producte preparat per arribar
al consumidor ﬁnal.

PREMI AL/A LA JOVE/A EMPRENEDOR/A INNOVADOR/A
Salvador Vergés Tejero
de Bas Alimentària, SL
Sant Esteve d’en Bas - La Vall d’en Bas (Garrotxa-Girona)
Implantació en una explotació de vaqui de carn de diverses innovacions, com
fer-la visitable, introduir la raça de carn bovina agnus o establir aliances amb
empreses càrniques, orientades a aconseguir una hamburguesa amb una vida
útil capaç d’estar en les principals cadenes de distribució.

NOMINACIÓ A L’EMPRESA AGRÀRIA
Quiònia Pujol Sabaté
Almacelles (Segrià)
Implantació de sistemes de producció de matèries primeres per a la producció
de cervesa artesana prèvia selecció de les varietats de llúpols i ordi a cultivar en
producció agrària ecològica.

NOMINACIÓ A L’AGROINDÚSTRIA
La Gironina, SCCL
Salt (Gironès)
Implementació i automatització d’un sistema d’espectroscòpia d’infraroig proper
(NIR) per a l’anàlisi de paràmetres especíﬁcs en productes naturals.

NOMINACIÓ AL/A LA JOVE/A EMPRENEDOR/A INNOVADOR/A
Marta Borràs Fernandez de Gestió Agroecològica Porcina, SCP
Solsona (Solsonès)
Implementació d’una explotació de carn de porcí ecològica i de qualitat, basada
en la selecció de raça, les instal·lacions, el maneig i la qualitat de vida dels porcs.
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Agro-Mitjorn, SL
Castelladral-Navàs (Bages)

Granja Rocanegra. Jorge Martí Jiménez
Santa Pau(Garrotxa)

Recuperació d’oliveres Corbella i creació
d’una marca d’oli.

Granja de pollastres ecològics amb galliners mòbils.

Agropecuaria Ràfols, SAT
Llorenç del Penedès (Baix Penedès)

Jordi Bosch Janer
L’Ampolla (Baix Ebre)

Instal·lació d’una caldera solar en una
granja de maternitat porcina.

Jardí botànic de plantes aromàtiques i
medicinals. La infusió perfecta.

Can Gel, SCP
Canyamars -Dosrius (Maresme)

Josep Mestre Vilaplana
Santa Coloma de Queralt
(Conca de barberà)

Viu Can Gel, una granja de vaques de
llet, educativa i lúdica.

Concaromis,SL
Montblanc (Conca de Barberà)
Recuperació del conreu de safrà a la
Conca de Barberà i a la Catalunya interior.

Recuperació de varietats antigues de
cereal i llegums.

Paño Fruits, SL
Alcover (Alt Camp)
Arjà, un nou avellaner.

Gaiadea - Les Refardes
Monistrol de Calders (Bages)

SAT Can Bordoi
Sant Antoni Vilamajor (Vallès Orintal)

Recuperació de varietats locals de cultius hortícoles.

Equip robotitzat de munyida i nous productes.

CANDIDATS A L’AGROINDÚSTRIA
L’Eixeregall, SCP
Cabacés (Priorat)

Sent la Terra, SL
(Mont-roig del Camp)

Venda d’oli tractant-lo com el vi, amb
oferta de tasts.

Conserva de calçots.

Pla d’Abella, SCP
Navès (Solsonès)
Sala d’especejament, formatgeria i restaurant de degustació de corder, formatge i iogurt de Pla d’Abella.

CANDIDATS AL/A LA JOVE/A EMPRENEDOR/A INNOVADOR/A
Jeroni Majoral Gomez de Cal Majuba, SL
Alàs (Alt Urgell)
Instal·lació d’una granja d’ovelles i una
formatgeria amb espais per a tallers de
formació i tasts.

Jaume Clotet Arqué de Mel·lis-serveis
apícoles
Berga (Berguedà)

Joaquim Vilà Bramon
d’Instal·lació Minieòlica
Ordis (Pla de l’Estany)
Energia eòlica en una granja.

Laia Espasa Bosch
Solsona (Solsonès)
Food truck per a persones intolerants al
gluten o a la lactosa.

Apicultura urbana.

Mireia Pujol-Busquets Guillén
Alella (Maresme)
Celler destinat exclusivament a l’elaboració de vins sense sulﬁts.
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