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PREMIS
A LA INNOVACIÓ
TECNOLÒGICA
AGROALIMENTÀRIA
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació

i Medi Natural 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 XIII edició contempla tres categories a distingir amb 6.000 euros i tres nominacions amb 2.000 euros cadascuna.
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XIII EDICIÓ DEL PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
AGROALIMENTÀRIA PITA 2014 I PRIMERA EDICIÓ
DEL PREMI RURALAPPS: EL FUTUR DEL SECTOR
AGROALIMENTARI PASSA PER LA INNOVACIÓ
I PER LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I
COMUNICACIÓ.

AMB AQUESTS PREMIS, ES VOL
RECONÈIXER, NO NOMÉS ELS
INNOVADORS I EMPRENEDORS
DEL SECTOR AGROALIMENTARI,
SINÓ TAMBÉ ELS INNOVADORS

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural

DEL SECTOR DE LES TIC QUE
DESENVOLUPEN APLICACIONS
QUE APORTIN SOLUCIONS
TECNOLÒGIQUES ALS SECTORS
AGRARI, ALIMENTARI I RURAL.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
(DAAM), en l’edició de 2014 dels Premis a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA) i Ruralapps, vol distingir i premiar les persones amb la il·lusió
d’emprendre i innovar, les empreses agràries o les seves entitats associatives i
les agroindústries que hagin introduït en el seu procés productiu elements tecnològics innovadors i que hagin obtingut, com a conseqüència d’aquesta introducció, uns resultats beneficiosos per a l’economia, la competitivitat, la qualitat,
la seguretat, la traçabilitat o la sostenibilitat de les produccions.
Aquest any 2014, per primer cop, també es vol reconèixer els innovadors del
sector de les TIC que desenvolupen aplicacions que aportin solucions tecnològiques a la ciutadania o als professionals dels sectors agrari, alimentari i rural.
Amb el premi PITA es posa de manifest que quan s’ajunten els empresaris agroalimentaris amb els resultats de la recerca i els programes de formació i de
transferència tecnològica en el sector agroalimentari el resultat són projectes innovadors, competitius i sostenibles, és a dir, projectes d’èxit, els quals han de
servir de referent i orientació a les empreses agràries, agroindústries o persones
joves que volen emprendre.
Amb el nou premi Ruralapps, que donem aquest any per primer cop, s’ha pretès conèixer les aplicacions mòbils que es realitzen orientades o que aportin
solucions tecnològiques als ciutadans o als professionals dels sectors agrari, alimentari i rural. En la valoració i el desenvolupament d’aquest premi s’ha comptat amb la col·laboració i l’expertesa de la Fundació privada Barcelona Digital
Centre Tecnològic.
El conjunt de candidatures que han participat en els premis PITA i Ruralapps és
el fruit de nous projectes, noves iniciatives i noves idees, i el reflex de la força
de les persones que configuren el sector agroalimentari, que és un motor clau i
base de la nostra economia.
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COMITÈ D’EXPERTS
SR. DOMÈNEC VILA NAVARRA

Director general d’Alimentació,
Qualitat i Indústries Agroalimentàries - DAAM

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 Veterinàcia 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

SR. JOAN GÒDIA TRESANCHEZ

Subdirector general d’Agricultura -DAAM

SRA. ESTHER PEÑA DE LAS HERAS

Subdirectora general de Gestió i Control d’Ajuts Directes - DAAM

SR. JAUME SIÓ TORRES

Subdirector general de Transferència
i Innovació Agroalimentària - DAAM

SR. JOSEP MARIA MASSES TARRAGÓ

Coordinador de Comunicació i Difusió Tecnològica - DAAM
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PREMIATS
PREMI AGROINDÚSTRIA
Esteban Espuña, SA
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 EMPRESA AGRÀRIA
Deltacactus, SL
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 JOVE/A EMPRENEDOR/A INNOVADOR/A
Joel Peris Sánchez de Cervesa Sant Jordi
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.
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NOMINATS
NOMINACIÓ AGROINDÚSTRIA
Go Fruselva, SL
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 EMPRESA AGRÀRIA
IGP Poma de Girona
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
JOVE/A EMPRENEDOR/A INNOVADOR/A
Gerard Ferrer Gil de Ca La Ferratina
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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CANDIDATS
CANDIDATS AGROINDÚSTRIA
Integral Food,SA
Franquícia de pastisseria sense gluten.
Jordi Castell Pla, SL
Aparell per batollar oliveres.

CANDIDATS EMPRESA AGRÀRIA
Fundació Viver de Bell-lloc
Inserció sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual venent fruita i verdura ecològica certificades per internet amb el format de cistella.
Herbes de Cal Falillo
Agrobotiga.

9

Pita_2014.indd 9

04/12/14 09:23

10

Pita_2014.indd 10

04/12/14 09:23

PREMIATS
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PREMI AGROINDÚSTRIA
Raó Social: Esteban Espuña, SA
Innovació: Aperitius carnis conservats a temperatura ambient
Adreça: C. del Mestre Turina, núm. 39-41, 17800 Olot (la Garrotxa)
Telèfon: 972 270 650
Gerent: Xavier Espuña Soler
Director del Departament de Finances i Administració: Albert Bassols

SNACKS I APERITIUS CARNIS
Espuña ha creat les noves Cañitas de fuet d’Olot i de xoriço que permeten consumir
aquests productes de xarcuteria tradicionals com a aperitiu en qualsevol moment
i en qualsevol lloc. Tant la mida de les cañitas com els envasos han estat pensats
per oferir, a les persones que consumeixen el producte, la màxima comoditat i la
màxima garantia de qualitat i sabor.
També es conserven a temperatura ambient, per la qual cosa no els cal fred.
L’empresa opta per cañitas sota el concepte “snack’n Go” i snacks d’embotits elaborats cent per cent amb carn de pernil de porc, un producte presentat en fines
llesques a punt d’obrir i picar. La gamma inclou quatre receptes: fuet d’Olot, xoriço,
xoriço picant i salami en dos formats (cañitas llargues, de 60 grams, i cañitas curtes,
de 27 grams). Per a les cañitas, s’ha utilitzat la tripa alginada amb fabricació integrada per reduir-hi manipulacions intermèdies.

BENEFICIS DE LA INNOVACIÓ
La innovació aporta facturació addicional i genera una gamma de productes diferenciada en el mercat. En el cas de les cañitas, l’aplicació de noves tecnologies
incrementa la productivitat. L’interès d’Espuña pel mercat d’aperitius carnis ha
estat decisiva per a la compra d’una planta productora d’una empresa d’aliments
precuinats de la Pobla de Lillet que estava en concurs de creditors. L’empresa
reorientarà els serveis de les instal·lacions per iniciar la producció de menjar en
format de tapes casolanes i tapes al minut per créixer en el mercat de l’exportació. Destinarà la planta a la producció de tapes calentes i crearà una vintena de
llocs de treball, amb una inversió d’1,8 milions d’euros. La nova planta permetrà
racionalitzar, optimitzar i ampliar la producció de snacks carnis fora de fred a la
planta multiproducte d’Olot i augmentarà la productivitat i competitivitat global de
l’empresa.
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TRAJECTÒRIA DE L’EMPRESA
L’empresa va néixer l’any 1947 en una masia de la Vall de Bianya. Dos anys
després, la fàbrica es va traslladar a Olot, amb dotze treballadors, on va ampliar
la seva gamma de productes cuits. Fins a l’any 1964, la companyia creix amb
força i inaugura la nova fàbrica. Quatre anys després, compra Gou Terrades i
elabora pernil curat. Entre finals dels vuitanta i començaments dels noranta, hi
va haver un canvi d’orientació: Espuña adquireix l’empresa Cusco i fabrica botifarres, mortadel·les, frankfurts, etc.. A finals dels noranta, construeix la fàbrica
multiproducte a l’Argentina. Les exportacions suposen un 33% de la facturació
total de l’empresa. França, Portugal, el Regne Unit i Alemanya són els països
que absorbeixen la major producció, que també és present en mercats més
exigents, com ara el japonès.
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PREMI EMPRESA AGRÀRIA
Raó social: Deltacactus, SL
Innovació: Control lumínic de la llum PAR
Adreça: Partida Comes, s/n, apartat de correus 185, 43870 Amposta (el Montsià)
Telèfon: 977 700 013
Administrador únic: Christian Jachertz

CONTROL LUMÍNIC DE LA LLUM PAR EN HORTICULTURA ORNAMENTAL
Deltacactus ha aconseguit resultats excel·lents en el control lumínic de la llum PAR (radiació fotosintèticament activa) en les seves plantes. També ha instal·lat cobertes de
plàstic de nova tecnologia que deixen passar raigs ultraviolats, i treballa en un programa
d’hibridacions per obtenir noves varietats, al mateix temps que investiga noves tècniques de reproducció per fulla de varietats que fins ara només es podien obtenir per
reproducció in vitro. L’empresa és pionera dins del sector agrari i en horticultura ornamental a Espanya en el control lumínic dels cultius amb un projecte en què treballa des
de fa quatre anys en col·laboració amb l’empresa holandesa OVATA i amb universitats
també holandeses. Els estudis es basen en la llum PAR, l’absorció nocturna de CO2 i
la transformació en àcid màlic a les anomenades plantes d’absorció nocturna (plantes
CAM). Totes les empreses que cultiven aquestes plantes CAM pateixen danys durant el
transport. Se’n desconeixia la raó, que Deltacactus ha batejat com a CAM stress. Amb
els estomes oberts, aquestes plantes fixen el CO2 durant la nit, acumulen grans quantitats d’àcids orgànics, dicarboxílics i tricarboxílics i principalment àcid màlic, i presenten
un pH de la planta de 5,5 a 3,5 a primera hora del matí. L’empresa es trobava amb el
problema que, si carregava a primera hora les plantes, no havien sintetitzat l’àcid màlic
a través de la fotosíntesi i patien danys irreversibles, generalment cremades a les fulles a
causa d’un pH baix. El problema s’ha resolt carregant quan les plantes han rebut prou
llum PAR, de manera que ja han sintetitzat tot l’àcid màlic. Amb els nous sensors PAR,
es pot saber quan les plantes han transformat tot l’àcid màlic a primera hora del matí i,
per tant, estan lliures de CAM stress. També influeix en el CAM stress l’estat fenològic de
la planta i la influència de la llum PAR que hagi rebut el dia anterior. Per posar en marxa el
projecte, l’empresa ha instal·lat dues pantalles d’ombratge simultànies, sensors de llum
fotosintètica, un controlador climàtic d’última tecnologia i una estació meteorològica. La
instal·lació de cobertes de plàstics d’alt rendiment ha aconseguir excel·lents resultats
agronòmics. Contràriament que altres plàstics per a hivernacle que impedeixen que
la llum UV de longitud d’ona curta (UVB) arribi a les plantes, el lumisol transparent UV
permet que la UVB entri a l’hivernacle. A més, els plàstics transparents UV potencien
l’aparició d’antioxidants a les plantes, la qual cosa estalvia temps, augmenta la productivitat i disminueix la utilització de productes fitosanitaris.
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BENEFICIS DE LA INCORPORACIÓ DE LA INNOVACIÓ
Amb els estudis de CAM stress de l’empresa, en col·laboració amb l’holandesa
OVATA, els productors de plantes CAM (cactàcies, crassulàcies o euforbiàcies)
deixen de patir danys per CAM stress. Els estudis i coneixements sobre llum fotosintètica (llum PAR) poden aplicar-se a qualsevol cultiu i n’augmenten el rendiment,
ja que els sensors de llum PAR només llegeixen l’espectre de llum útil perquè les
plantes facin la fotosíntesi. Des que l’empresa controla les pantalles d’ombreig
amb els sensors de llum PAR, ha aconseguir rendiments espectaculars: escurçar
el temps de cultiu en un 20%, produir plantes amb una qualitat altíssima i reduir
considerablement la utilització de productes fitosanitaris. En haver aconseguit reproduir algunes plantes a partir de la fulla, cosa que fins ara només es podia fer
in vitro, ha aconseguit una gran reducció de costos, que s’ha vist recompensada
amb l’augment de contractes d’exclusivitat a Europa per a cultius de plantes amb
propietat de drets: Aloe Flow, Gasteria Royal Wolfang (entrarà en producció l’any
2015) o Aloe Swelo (en producció l’any 2016).

TRAJECTÒRIA DE L’EMPRESA
L’enginyer Heribert Jachertz va impulsar l’any 1980 una petita empresa familiar
dedicada a la producció de cactus i suculentes, tant per al mercat espanyol com
per a l’estranger. Amb els anys, va anar creixent i augmentant la superfície de cultiu. L’any 2007, Deltaplant va passar a anomenar-se Deltacactus, SL. A càrrec del
tècnic superior en horticultura ornamental Christian Jachertz, l’empresa ha crescut
fins a una producció anual de quatre milions de plantes i una superfície cultivada de
18.000 metres quadrats. El seu creixement empresarial ha anat acompanyat d’un
alt nivell tècnic, fruit de l’experiència i la voluntat de comptar amb el coneixement
dels experts.
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PREMI JOVE/A EMPRENEDOR/A INNOVADOR/A
Raó social: Cervesa Sant Jordi
Innovació: Producció de cervesa artesana
Adreça: C. del Montseny, 1, 08440 Cardedeu (el Vallès Oriental)
Telèfon: 695 575 698
Socis: Joel Peris Sánchez / Raquel Clavell Planas

CERVESA ARTESANA A CARDEDEU
Joel Peris, enginyer agrícola, i Raquel Clavell, llicenciada en biotecnologia, han
trobat l’oportunitat de convertir la seva afició, l’elaboració de cervesa, en negoci.
La seva cervesa és un producte natural, sense conservants ni altres additius. No
està pasteuritzada ni filtrada, a diferència de la industrial. L’elaboren amb malta,
llúpol, aigua i llevat respectant-ne el temps òptim de maduració, de manera natural i sense accelerar el procés. El llevat de l’ampolla permet la segona fermentació i
crea de manera natural la gasificació sense necessitat d’afegir-hi diòxid de carboni
artificial ni antioxidants, ja que no hi ha oxigen. Això provoca que hi hagi sediment
de llevat dins de l’ampolla, la qual cosa permet mantenir-ne les qualitats organolèptiques. Les maltes aporten els diferents colors, i els llúpols tenen propietats
conservants i antisèptiques.
Per fer realitat el seu projecte, la jove parella ha rehabilitat el magatzem industrial
modernista Cal Peó de Cardedeu. El rebesavi de la Raquel, Salvador Clavell Serra, va encarregar l’obra a l’arquitecte Manuel Joaquim Raspall quan la família es
dedicava a la comercialització de pinsos i cereals. El singular magatzem torna a
dedicar-se als cereals després d’una llarga temporada dedicat a la venda de carbó i un temps funcionant també com a sala polivalent de l’Ajuntament.

BENEFICIS DE LA INCORPORACIÓ DE LA INNOVACIÓ
La decisió d’elaborar cervesa artesana ha consolidat dos llocs de treball en el territori i ha permès sinergies amb altres empreses de la zona, que en Joel i la Raquel
promouen en els tastos que organitzen setmana rere setmana. Els seus aperitius
dels diumenges estan reforçant l’economia local amb les visites que organitzen a
les seves instal·lacions. A més, alguns productors de la zona estan incorporant
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aquesta cervesa als seus formatges i embotits.
Es tracta d’un producte elaborat d’una manera respectuosa envers el medi
ambient, que aprofita subproductes per a l’alimentació dels animals d’una
granja del poble on s’elaboren formatges artesanals.

TRAJECTÒRIA DE L’EMPRESA
Els dos emprenedors expliquen que, com la major part d’experts a elaborar
cervesa artesana, van començar la seva activitat a casa (homebrewing) l’any
2003, amb kits bàsics d’elaboració pròpia, per aventurar-se després a cuinar
receptes pròpies. Per presentar-se, han escollit la marca Sant Jordi, que ja és
tota una declaració d’intencions. Argumenten que molts catalans identifiquen
sant Jordi amb un sentiment de país, una voluntat de ser fidels a les arrels, la
llengua i la cultura de Catalunya.
En Joel i la Raquel elaboren dos tipus de cervesa: Arrels i Alè de Drac. Arrels és suau i refrescant, lleugerament dolça, amb subtils nivells a maltes
caramel·litzades, d’amargor moderada i amb notes afruitades. Alè de Drac,
de to ambre vermellós, té un moderat sabor a malta caramel que equilibren
els llúpols cítrics.
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NOMINACIÓ AGROINDÚSTRIA
Raó social: GO Fruselva SLC
Innovació: Mesclador de sòlids i intercanviador de refrigeració d’aigua
Adreça: av. Caríntia, s/n, parcel·la F, Zona Ind. Mil·lènium 46470 la Selva
del Camp (Baix Camp)
Telèfon: 977 844890
Director General: Xavier Martínez Serra
Directora de Qualitat: Eva Segura Clofent

MESCLADOR DE SÒLIDS I INTERCANVIADOR DE REFRIGERACIÓ D’AIGUA PER ENVASAR MÉS PRODUCTES
Fruselva, elaboradora de sucs, nèctars, begudes de fruita o compotes, va ser la primera empresa a introduir a Espanya una envasadora per a productes POUCH, que
permet el consum directe, sense necessitat de cap tipus d’utensili. Enguany innova
amb l’adquisició d’un mesclador de sòlids i d’un intercanviador de refrigeració d’aigua. L’adquisició del mesclador li permet ampliar les possibilitats productives, ja que
pot oferir als seus clients una major varietat de productes per treballar amb formulacions amb grans percentatges de components sòlids. Amb aquest objectiu ha instal·lat
un sistema de dos tancs de matèria base de Fruselva que permet la recirculació en
cadascun dels tancs amb la possibilitat d’optimitzar la barreja òptima dels ingredients
sòlids en un medi líquid. És la solució a gairebé tots els problemes a l’hora de barrejar
ingredients sòlids amb líquids per a una perfeta i homogènia consistència. Els mescladors dissolen en un sol pas pols en productes líquids i per això possibiliten un estalvi
considerable del temps de producció. El singular procediment homogeneïtzador els
fa apropiats per dissoldre estabilitzadores en productes làctics fermentats (com gelatina en nata), llet en pols, espessidors, sal, edulcorants o saboritzants. Juntament
amb l’adquisició del mesclador de sòlids, l’empresa ha instal·lat un intercanviador per
refredar l’aigua, que permet refredar l’aigua osmotitzada destinada a les produccions
de fins a aproximadament els sis o set graus de temperatura, depenent de les necessitats dels seus clients.

BENEFICIS DE LA INCORPORACIÓ DE LA INNOVACIÓ
Les innovacions de l’empresa li permetran desenvolupar una nova gamma de productes incorporant noves matèries primeres, la qual cosa li obre la possibilitat d’am-

18

Pita_2014.indd 18

04/12/14 09:23

pliar mercat. El desenvolupament d’aquesta nova gamma de productes a partir
d’ingredients sòlides pot contribuir de forma significativa a subministrar la demanda de nous productes i oferir als consumidores noves alternatives i, a la
vegada, augmenta l’activitat de l’empresa.

TRAJECTÒRIA DE L’EMPRESA
Fruselva és una empresa especialitzada en la producció i el co-packaging de
sucs, smoothies, Baby food i altres aliments funcionals i nutricionals per a marques Premium i MDD (marques de distribuïdor), tant en format ampolla de
vidre com en envàs flexible. Exporta el 50% del seu producte a Europa, Àfrica
i Àsia, tenint en compte els requisits de cada regió, així com el sabor i gust dels
consumidors. La seva dilatada experiència de més de deu anys com a elaboradora de sucs, nèctars i purés de fruita vegetal i altres ingredients de qualitat
Premium i la seva inversió en R+D+i li permeten desenvolupar i innovar constantment en la recerca de nous productes per aportar valor afegit als seus sucs, nèctars i begudes. El seu departament de R+D participa en investigacions estatals
com el projecte Bonesfood i el programa CENIT. A Bonesfood, s’han aliat amb
empreses alimentàries i universitats per investigar a nivell industrial i aconseguir
matrius alimentàries enfocades a la millora de la salut òssia i muscular en diferents sectors de la població, tenien en compte les necessitats de cada etapa
de la vida. El programa CENIT (Consorcis Estratègics Nacionals d’Investigació
Tecnològica) persegueix estimular la col·laboració en R+D+i entre les empreses,
les universitats, organismes, centres públics i parcs científics. En aquest programa, GO Fruselva hi participa amb un projecte que es basa en la investigació de
marcadors moleculars relacionats amb la protecció de proteïnes, lípids i DNA. La
investigació està relacionada també amb trastorns neurodegeneratius i cardiovasculars.
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NOMINACIÓ EMPRESA AGRÀRIA
Raó social: IGP Poma de Girona
Innovació: Sistema tecnològic per al control integral de cultius format per un
conjunt de dispositius i plataformes en línia.
Adreça: Mas Badia, 17134 la Tallada d’Empordà (Baix Empordà)
Telèfon: 972 78 08 16
President i col·laborador: Venanci Grau Marull i Miquel Àngel Fuentes Rosúa

DISPOSITIUS I PLATAFORMES EN LÍNIA PER AL CONTROL INTEGRAL DE CULTIU
FliwerPro és un innovador sistema tecnològic per al control integral de cultius format per un conjunt de dispositius i plataformes en línia destinats a la cura intel·ligent
i sostenible dels cultius i que dóna accés a les noves tecnologies a tots els professionals de l’agricultura. Per posar-lo en marxa, el primer requisit va ser automatitzar la
recollida de dades, un treball en el qual han participat deu enginyers durant un any.
Han desenvolupat tres dispositius de reg de forma remota: el Fliwer Logger Pro (que
recull les dades), el Fliwer Link Pro (que envia les dades al núvol) i el Fliwer Control
Pro (controlador d’electrovàlvules). L’empresa ha desenvolupat plataformes en línia
gratuïtes on es poden consultar les dades de les parcel·les de l’usuari. La plataforma
compta amb botigues en línia i una xarxa social (Fliwer Communite). Els sondeigs
per monitoritzar la humitat del sòl a 20, 40 i 60 centímetres s’han realitzat en dues
parcel·les de l’IRTA i, un cop validats els dispositius, es va fer una altra instal·lació a
la parcel·la de Frutícola Empordà (IGP Poma de Girona) a Sant Pere Pescador. En
aquesta parcel·la hi ha dues zones diferenciades, i l’anterior maneig del reg va causar estrès hídric en les pomeres de la zona més arenosa. El sistema desenvolupa
aparells electrònics d’última generació assequibles a qualsevol explotació agrària
que permet crear una xarxa d’alta resolució i també plataformes en línia pròpies i
gratuïtes per consultar dades, generar alertes i gestionar el reg i, en un futur immediat, el quadern d’explotació.

BENEFICIS DE LA INCORPORACIÓ DE LA INNOVACIÓ
Fliwer Pro augmenta l’eficiència dels actuals sistemes de regadiu per estalviar entre
un 30 i un 60 per cent d’aigua evitant els regs excessius i els innecessaris. L’estalvi
d’aigua es tradueix en un estalvi d’energia del 40% perquè l’energia és un dels més
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grans costos de l’aigua. Milers d’agricultors es van mobilitzar el febrer del 2014
en protesta contra l’augment de la tarifa de l’energia. La innovació redueix la
despesa en fertilització, tant en l’ús de sensors de conductivitat elèctrica com
en la reducció de la pèrdua de nitrat en un 20% ja que evita els excessos
de regadiu que provoquen una elevada lixiviació dels nutrients. També redueix
l’impacte dels fertilitzants en la contaminació dels aqüífers. Optimitza el temps,
els recursos humans i materials necessaris en la gestió de l’explotació i redueix
les emissions de C02 ocasionades per l’activitat productiva, ja que redueix el
nombre de visites al camp i les actuacions necessàries per a la correcta gestió
d’una explotació agrària.
El sistema avança en el reg de precisió, abaratint i facilitant l’accés dels agricultors a les noves tecnologies de la informació, la qual cosa permet obtenir una
elevada resolució en el camp per aconseguir una millor presa de decisions partint de la base dels coneixements i no de la intuïció. Fliwer Pro també anticipa
possibles problemes de monitorització dels paràmetres vitals per a la planta i
detecta les possibles fallades i avaries en el sistema de rec.

TRAJECTÒRIA DE L’EMPRESA
FliwerPro és una projecte de l’empresa Inolve Newtch en col·laboració amb
Poma de Girona i l’Estació Experimental Agrícola Mas Badia de l’IRTA per
proporcionar a l’empresa agrària, a l’agricultor i al tècnic una eina senzilla de
control integral del cultiu de la pomera per tal d’estalviar aigua, fertilitzant, energia i temps. Inolve Newtch SL és una empresa gironina de nova creació que
desenvolupa noves tecnologies per a l’agricultura i la jardineria des del 2012 i
que compta amb un equip molt jove d’enginyers catalans amb una edat mitjana de 25 anys. Enginyers electrònics, informàtics, enginyers de firmware, un
agrònom, un industrial i un biòleg formen l’equip.
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NOMINACIÓ JOVE/A EMPRENEDOR/A
INNOVADOR/A
Raó social: Ca la Ferratina
Innovació: Masoveria rural i parc dels olors
Adreça: Av. de la Noguera, 10, 25122 Ivars de Noguera (Noguera)
Telèfon: 630 877 163
Director: Gerard Ferrer Gil

TURISME RURAL I PARC DELS OLORS
Ca la Ferratina és l’única casa de turisme rural d’Ivars de Noguera. El seu propietari, Ferran Ferrer, agricultor, ha convertit la vella masia en un establiment amb
encant, comptant amb la col·laboració de la seva muller Lídia, professora de
música. Ca la Ferratina, establiment al qual molts clients anomenen casa rural
moderna per la rusticitat de la casa i la modernitat que s’hi respira en alguns
racons, duu el nom dels dos fills d’en Ferran i la Lídia: Ferran i Martina. La casa,
amb capacitat per a dues persones, té dues piscines i jardí i està envoltada
d’un parc dels olors dominat per les figures geomètriques: cercles, quadrats,
rectangles, cons... A curt termini, comptarà amb un petit escenari per a audicions. La seva proximitat al riu Noguera Ribagorçana ha atret un bon nombre de
pescadors.

BENEFICIS DE LA INCORPORACIÓ DE LA INNOVACIÓ
La casa rural, que va començar com un suplement a l’activitat agrària, s’ha convertit en un nou negoci per a la família. En només uns mesos d’activitat, ja ha
generat sinergies amb persones del territori. Ofereix massatges en col·laboració
amb una especialista de la zona i s’ha aliat amb un empresari d’un poble proper,
Almenar, per organitzar esdeveniments com ara comunions amb càtering.
El projecte del parc dels olors, on es cultiven plantes aromàtiques, culinàries i
medicinals, treballa amb cultius ecològics i potencia un ús multifuncional d’espais rurals.
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TRAJECTÒRIA DE L’EMPRESA
En Gerard Ferrer explica que tot va començar el mes de gener de 2012,
quan va sortir a la venda la finca de Sol Tiffon i ell s’ho va plantejar inicialment per ampliar la seva activitat agrària. Era una finca de quatre hectàrees,
amb unes granges velles, un magatzem i una masia en runes que feia molt
temps que treballava. Li feia il·lusió comprar-la: afrontava amb les seves
terres. Ja havia nascut el seu fill Ferran, i Lídia, la seva muller (mestra i amb
ganes de canviar de vida) estava embarassada de la Martina. Van iniciar una
nova aventura: a la finca, hi havia construïda una casa dels anys quaranta
partida en dos, on vivien els propietaris i els masovers. Avui, és l’única casa
rural en molts quilòmetres a la rodona i compta amb un parc dels olors que
comença a rebre visites de centenars d’estudiants de la zona. En Gerard ha
trobat un nou negoci compatible amb l’agricultura, a la qual es dedicava al
cent per cent des que va morir son pare, quan ell tenia 17 anys.
En Ferran, que s’havia fet càrrec de la finca de fruiters i cereals amb només
18 anys i després de cursar 5è de FP a l’Escola de Capacitació Agrària
d’Alfarràs, ha trobat una oportunitat per treure’n partit.
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CANDIDATS EN PROFUNDITAT: AGROINDÚSTRIA

Raó social: Integral Food
Innovació: Franquícia de pastisseria sense gluten
Adreça: C/ Salvador Juncadella, 22 - Pol. Ind. El Verdaguer 08560 Manlleu
(Osona)
Telèfon: 93 850 70 66
Propietari: Francesc Altarriba Terricabras

FRANQUÍCIA D’UNA ÀMPLIA GAMMA DE PRODUCTES SENSE GLUTEN NO NOMÉS
PER A CELÍACS
Integral Food planteja una xarxa de franquícies de productes de pa i pastisseria
sense gluten. El seu propietari, Francesc Altarriba, propietari de Forn de Pa Altarriba,
no va plantejar una botiga per donar servei a la persona celíaca, sinó un lloc amb
productes saborosos que pot satisfer a tots els consumidors fent desaparèixer el
gluten, la lactosa i l’ou. L’empresa planteja un establiment amb una extensa gamma
de productes pastissers i derivats, inclosa la pastisseria i els aliments salats, com ara
entrepans o pizzes íntegrament elaborats del dia i sense additius. Les persones celíaques ja tenen un forn de productes frescos i amb el sabor de sempre que, a més
a més, també és atractiu per a qui no són celíacs. El públic hi trobarà també pa de
pessic, magdalenes, pizzes, pastissos, cupcakes, brioixos i una estètica col·lecció
de galetes decorades, tot sense gluten. Es tracta de productes del dia o, perquè
el seu temps de consum sigui l’òptim, es fan sota encàrrec amb un temps de lliurament molt àgil. Altarriba treballa amb una àmplia gamma de farines correctament
envasades perquè els consumidors puguin elaborar pans a casa: pa d’arròs, de
castanya, de cereals intens i suau, de cigrons, de panís, de quinoa i de blat sarraí.
L’empresa començarà la seva xarxa de franquícies a Catalunya, la comunitat autònoma amb més percentatge de celíacs d’Espanya, seguida de Madrid i Andalusia.

BENEFICIS DE LA INCORPORACIÓ DE LA INNOVACIÓ
0% Gluten contribueix a normalitzar la celiaquia amb productes frescos i saborosos.
Una família amb un membre celíac pot consumir el mateix pa i, a les festes d’aniversari, els nens celíacs poden gaudir del mateix pastís que els seus companys.
Els celíacs poden accedir a una gran varietat de productes de forneria i pastisseria,
nou varietats de pa amb risc zero de contaminació creuada. L’empresa aposta pel
quilòmetre zero i dóna suport als productes de la terra, com la farina de fajol, procedent de la Garrotxa, o la farina del Parc Natural del Montseny. 0% Gluten incideix
directament en la cultura del pa amb pedagogia, impartint coneixement amb tallers
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i cursos per compartir els seus mètodes i receptes i trenca amb la idea que tots els
productes per a celíacs són cars.

TRAJECTÒRIA DE L’EMPRESA
Francesc Altarriba Terricabras és empresari, assessor, gastrònom especialitzat,
conferenciant, teòric i docent. Com a empresari, ha creat i dirigeix un grup d’empreses relacionades amb el món del pa i el seus derivats. Compta amb una moderna
xarxa de fleques pròpies sota la denominació “Forn de Pa Altarriba” i és fundador i
copropietari de “HÄNSEL Pa de Barcelona” formant part en primera línia dels millors
forns a la Ciutat Comtal. Destaca com a empresa de prestigi el primer i únic Taller
Gastronòmic del Pa, “BonBlat”, pioner a Espanya en creació i disseny de tot tipus
de pans. També opera dins el món de les masses congelades per a grans comptes
amb ALTERpans; el disseny i fabricació de maquinària i l’aplicació de metodologia
de treball especialitzada per al pa dins el sector de la restauració depèn de la seva
firma SPAIPA Quality System. Francesc Altarriba és president de l’Associació d’Empresaris de Manlleu, patró de la fundació CEFORTEM i membre de la Junta Rectora del Consell Empresarial d’Osona. Com a assessor, té una consultoria pròpia,
Francesc Altarriba Consulting, que respon a una iniciativa pionera que mai abans
no havia viscut el sector del pa, atès que l’assessorament que aquesta ofereix no
té a veure únicament amb formulacions i producció, sinó que incideix en tot el que
dóna de sí el producte i el seu tracte una vegada elaborat, inclòs un vessant més
econòmic que permet, als qui hi acudeixen, saber rendibilitzar negocis i consums.
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CANDIDATS EN PROFUNDITAT: AGROINDÚSTRIA

Raó social: Jordi Castell Pla, SL
Innovació: Aparell per batollar oliveres
Adreça: C/ Major, 8 Els Valentins - Ulldecona (Montsià)
Telèfon: 977 71 38 86
Soci: Jordi Castell

APARELL VERTICAL PER BATOLLAR OLIVERES
Jordi Castell, SL ha enregistrat la patent d’un aparell vertical per batollar oliveres
centenàries, en el qual els sistemes de vibració del tronc que funcionen en altres
zones no s’hi podien aplicar per la grandària i la fortalesa dels arbres. Està dissenyat
per incorporar-lo a un tractor convencional, amb la finalitat de batre les olives per
fer-les caure de manera automatitzada i recollir-les sense deixar que caiguin al terra.
Aquest ormeig es configura a partir d’un eix proveït de vares, de material flexible
però resistent, preferentment tres disposades a poca distància una de les altres i
en angles de 120 graus. L’eix està incorporat sobre un suport extensible telescòpicament en sentit vertical que permet augmentar o disminuir, segons que convingui,
l’altura de les vares. Aquest suport s’instal·la en un lateral del tractor, situant-se
entre el conductor i la part davantera del tractor, i un regulador de velocitat de gir
connectat a l’eix, amb la qual cosa, en fer-ho girar, les vares colpegen les olives i
les fan caure sense provocar danys a l’arbre. La facilitat de variar a la velocitat més
convenient tant el tractor com l’eix, permet obtenir un bon percentatge de caiguda
del fruit, equivalent al de diverses persones que fessin la mateixa tasca manualment.
Té l’avantatge que es pot instal·lar al tractor destinat a la resta de labors agrícoles.
Opcionalment, l’eina preveu l’existència de mitjans per recollir directament les olives
que cauen al batollar l’olivera amb les vares que giren a l’eix i que comprenen un
calaix receptor inferior al qual van caient les olives a mesura que colpegen i cauen
de l’arbre.

BENEFICIS DE LA INCORPORACIÓ DE LA INNOVACIÓ
La patent permetrà recollir les olives en oliveres centenàries sense tirar-les al terra, la
qual cosa millorarà la qualitat de l’oliva i, així, també la de l’oli. Això repercutirà en el
seu preu. L’aparell evitarà que es produeixin forats a les olives, humitats i fongs. La
mecanització reduirà el cost de mà d’obra a l’explotació i n’accelerarà el procés. A
més, la família traurà rendibilitat a la patent quan altres explotacions s’interessin per
la invenció de Jordi Castell.
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TRAJECTÒRIA DE L’EMPRESA
Jordi Castell Pla, SL és un petit molí d’oli fundat per l’avi de Jordi Castell. L’empresa
està participada per ell mateix i els seus dos fills, Núria i Gerard. És una empresa petita, de set treballadors, que molen olives de les seves finques i també les que compra
a altres veïns de la zona. L’empresa, que mol uns tres milions de quilos d’olives, pretén
que els productors als qui les compra l’oliva recullin la producció amb el seu aparell,
per tal de millorar la qualitat de tot l’oli. Ven les seves ampolles amb la marca Jordi
Castell a la comarca, on part dels restaurants utilitzen el seu oli.
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CANDIDATS EN PROFUNDITAT: EMPRESA AGRÀRIA

Raó Social: Fundació Viver de Bell-lloc
Innovació: Inserció sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual
venent fruita i verdura ecològica certificades per internet amb el format de
cistella
Adreça: Tarragona 16, 08440 Cardedeu (Vallès Oriental)
Telèfon: 93 844 41 05
Gerent: Carlos Sopeña Movellán

CISTELLES DE VERDURA I FRUITA ECOLÒGICA AMB SOLIDARITAT
La Fundació Viver de Bell-lloc ha promogut La Tavella, un projecte d’inserció sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental sever per
vendre fruita i verdura ecològiques i certificades per internet amb el format cistella.
És un model innovador i de generació d’ocupació rural de persones en risc d’exclusió social en temps de crisi. El projecte, l’estan desenvolupant la Fundació Viver
de Bell-lloc i l’Associació Sant Tomàs de Vic. Per a la distribució han creat l’empresa Ecogrup Ecològica. Cultiva 10 hectàrees de producció ecològica en cinc
finques: dues al Vallès Oriental (Cànoves i Samalús i Santa Maria de Palautordera)
i tres a Osona (Vic, Calldetenes i Tavèrnoles), una de les quals ha estat concedida
per la Generalitat de Catalunya. Les seves cistelles, amb diferents mides i la possibilitat de contenir només fruita, només verdura o una mica de tot, arriben a tot
Catalunya o poden ésser recollides als seus centres col·laboradors, que són uns
200. També ven a l’engròs a menjadors escolars, centres institucionals i associacions de consumidors. A més dels seus productes de temporada, n’ofereix d’altres
de complementaris, també ecològics, que procedeixen d’organitzacions socials.
Ous, formatges o vins en són alguns. Des de gener del 2014 s’ha incorporat a la
seva web la compra a granel de productes nous com carn, lactis, cerveses o pastissos. Si així ho vol, el client pot fer la compra de la setmana a través de la seva
web i adquirir tot tipus de productes ecològics, de proximitat i amb valor social. La
Tavella ofereix visites guiades i també estades i activitats d’educació ambiental per
a escoles amb un programa educatiu sobre el coneixement de l’horta i el bosc, i
ho fa amb el compromís amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible.
Per a educació infantil, planteja de forma lúdica les tasques quotidianes, com
sembrar, recol·lectar o treure herbes. Els nens i les nenes poden descobrir un
tractor gran, l’horta i rucs, per finalitzar la jornada jugant a jocs de pagès i contant
contes. En el cicle mitjà i superior, planteja el coneixement de l’horta, les eines
necessàries, el compostatge i els sistemes de regadiu, i com fer un hort i una
gimcana ambientada en les tasques del camp. En educació secundària, convida
a participar en el projecte creant consciència del tercer sector i coneixent el funcionament d’un centre especial de treball. Proposa dues opcions. En la primera, en
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una primera sessió l’escola, amb un psicòleg o una psicòloga prepara l’alumnat
per a la part pràctica a La Tavella per conèixer de primera mà l’experiència. Els
alumnes han d’anar-hi predisposats a treballar amb altres persones a l’horta. La
segona opció concentra l’activitat completa a La Tavella.

BENEFICIS DE LA INNOVACIÓ
La demanda de cistelles ecològiques és superior a l’oferta de producció. Per créixer,
La Tavella es recolza en altres productors ecològics, la major part socials, com La
Fageda, Briodissa, Bolet Benfet, Sambucus, Portal del Berguedà, Aprodisca, Onyar
o Molí de Puigverd. A més de l’impacte positiu de la producció ecològica en el medi
ambient i l’impacte social en la salut dels consumidors, La Tavella sobresurt per la
seva funció social, ja que dóna feina a onze persones amb discapacitat i amb trastorn
mental sever. Inserció social, formació, millores personals i major grau d’autonomia
dels seus treballadors són alguns dels seus èxits.

TRAJECTÒRIA DE L’EMPRESA
Sota la marca comercial Viver de Bell-lloc hi ha l’Associació per a la Integració Social del Deficient (AISD), una organització amb més de trenta anys d’història en el
camp social i una plantilla de 110 treballadors, dels quals 80 tenen algun tipus de
discapacitat o trastorn mental. Des del 1982, quan un grup de famílies amb fills
afectats van fundar AISD comptant amb la participació de l’Obra Social de la Caixa
de Barcelona, s’han desenvolupat activitats en el Centre Especial d’Ocupació que
han millorat les vides de desenes de persones i han garantit la solvència del projecte, que compta amb un patrimoni net d’1,2 milions d’euros, un endeutament baix
i uns resultats positius de 34.000 euros l’any 2013. La seva funció va més enllà de
la creació de llocs de treball. L’organització compta amb una àrea assistencial per a
persones amb discapacitat amb residència, serveix d’oci, orientació i suport psicològic i la gestió de cursos de formació ocupacional.
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CANDIDATS EN PROFUNDITAT: EMPRESA AGRÀRIA

Raó social: Herbes de Cal Falillo
Innovació: Agrobotiga
Adreça: Camí Eral, s/n - 25264 Vilanova de Bellpuig (Pla d’Urgell)
Telèfon: 605 44 24 69
Propietaria: Isabel Monell Ramon

AGROBOTIGA PER ATREURE MÉS TURISME RURAL
Isabel Monell ha aprofitat la finca i un graner propers a la seva casa rural per plantar plantes aromàtiques ecològiques i instal·lar-hi una agrobotiga on vendre els
productes que cultiva i elabora la família. Plantes per preparar infusions per cuinar
i olis essencials per a massatges són algunes de les propostes de la seva botiga
singular on els clients poden trobar-hi també agafadors de cuina, bosses contra
l’arna de la roba o coixins antiparàsits per a animals. Alfàbregues, calèndula, camamilla, cebollí, fonoll, marduix, marialluïsa, mentes, pericó o romaní són només
algunes de les plantes que creixen a la finca i que, arribades al seu punt òptim,
la propietària recull i, en petits rams, asseca a l’agrobotiga. La propietària ofereix
la possibilitat de visitar les instal·lacions i veure de primera mà com es cultiven i
elaboren els seus productes, així com tallers de productes artesanals i xerrades
sobre plantes i productes naturals. Ven també oli d’oliva verge extra, melmelades,
conserves, mel, vi, licors artesanals i xocolata, i organitza degustacions i tasts de
vi.

BENEFICIS DE LA INCORPORACIÓ DE LA INNOVACIÓ
Isabel Monell ha vist en la plantació d’herbes aromàtiques i la instal·lació d’una
agrobotiga una oportunitat de diversificar el seu negoci i, al mateix temps, fer més
atractiva la seva casa rural. La nova activitat ha atret a les seves instal·lacions
persones interessades per les herbes aromàtiques i li ha permès de participar
en fires agroalimentàries, un aparador no només per a l’agrobotiga, sinó també
per a la seva casa rural. L’elaboració d’olis, additius alimentaris i altres productes
derivats és un ingrés afegit per a la família, que compagina l’activitat turística amb
l’agricultura.
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TRAJECTÒRIA DE L’EMPRESA
L’Era de Cal Falillo és una casa rural originària del 1776, restaurada i situada al bell
mig de prats, camps de conreus i arbres fruiters. Funciona com a allotjament des
de fa nou anys. Té capacitat per a quinze persones, un enorme jardí, amb piscina
i un porxo amb barbacoa. La casa va sorgir com un complement econòmic per
a la família, que tenia com a font d’ingressos l’agricultura. En els darrers anys, les
pernoctacions de la casa s’han reduït, raó per la qual la família es va replantejar el
negoci per obtenir més beneficis.
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