PREMI A LA INNOVACIÓ
TECNOLÒGICA AGRÀRIA 2006

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

amb l'objectiu de distingir a les empreses agràries

i a les agroindústries que hagin incorporat noves tecnologies

i processos que assoleixin millores rellevants

en la competitivitat, la preservació ambiental i les bones

pràctiques, i que alhora garanteixin la qualitat

i les seguretat de les produccions, convoca anualment

el Premi a la Innovació Tecnològica Agrària .

En la seva VI edició contempla,

dues categories a distingir amb 6.000 euros

i dues nominacions amb 2.000 euros cadascuna.

PREMI A LA INNOVACIÓ
TECNOLÒGICA AGRÀRIA 2006
El Premi està destinat a les empreses del sector agroalimentari, l'agroindústria i les seves entitats associatives
que hagin introduït en el seu procés productiu elements
tecnològics o de gestió innovadors, i que, com a conseqüència d’això, hagin obtingut un nou producte o bé
resultats beneficiosos pel que fa a l’economia, la seguretat de les persones,
la qualitat, la seguretat alimentària, la preservació ambiental i les bones
pràctiques.
En aquesta sisena edició del Premi s’han presentat 28 candidatures;
d’aquestes, 19 a la modalitat de l’empresa agrària i 9 a la modalitat de
l’agroindústria. Les candidatures presentades han abastat molts dels sectors
productius de l’agricultura, la ramaderia i la indústria agroalimentària, i les
candidatures també han estat representatives de la major part del territori
català. Aquest fet posa de manifest no només un interès pel premi, sinó
que a més es constata una labor de suport al territori.
Amb el Premi es vol distingir i reconèixer les empreses agràries i les
agroindústries que innoven. Distingir les que hagin incorporat innovacions
concretades en un nou producte, procés o gestió que serveixi per a millorar
la competitivitat i la sostenibilitat i reconèixer els esforços que s’han fet per
apujar-se al tren de la modernitat tot incorporant-hi la innovació.
Per potenciar, poder tenir i mantenir unes empreses agràries i indústries
agroalimentàries de primera línia es fa necessari innovar, estar al dia
tecnològicament i disposar de gent amb una formació adequada. De tota
manera, sense l’esforç i les ganes de les persones, de qualsevol edat, que
tenen esperit emprenedor i la il·lusió de no deixar escapar el futur, això no
seria possible. I és precisament aquí on el Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural ha de posar a l’abast dels innovadors de tot el
nostre territori els instruments adients, per tal de donar el suport necessari
perquè s’innovi, mitjançant la recerca, la transferència tecnològica,
l’assessorament i la formació, així com totes les altres accions de foment
que tinguin com a objectiu impulsar actuacions innovadores.

Joaquim Llena i Cortina
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Barcelona, juny de 2007
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Premi
Empresa agrària

Reig d’Estanyol, SA
Millora del sistema productiu de l’avellana
Estanyol (Gironès )

Agroindústria

Associació d’Oleïcultors del Priorat
Desenvolupament d’un programa per a l’obtenció
d’olis de qualitat i envasat
Falset (Priorat)

Nominacions
Empresa agrària

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

Agroindústria

Farbos, SCL
Envasat en terrina d’alumini d’un producte de fruita natural
Campllong (Gironès)

Candidats
Empresa agrària

Alta Alella, SL
Creació d’un celler de transformació de productes procedents de
vinyes de conreu ecològic
Tiana (Maresme)

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

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

Cal Celdoni, SL
Nou concepte de viticultura: “compri una vinya”
Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà)

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

Comunitat de Regants de Marmellans
Implantació d’un sistema de seguretat i vigilància contra els llims i
fangs de les torrentades
Els Guiamets (Priorat)

Joan Escolà Campabadal
Nou sistema d’identificació per a la comercialització
de la fruita dolça.
Castelldans (Garrigues)

Joan Moret Roque
Utilització de la raça hispanobretona per a l’obtenció de cavalls d’alt
valor esportiu i competitiu
Llanars (Ripollès)

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

Mas Claperol
Elaboració de iogurts i formatges a partir d’una producció làctia ecològica
Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa)

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

Mas Vicens 4.400
Sistemes d’alimentació animal multifraccionada
en explotacions porcines
Cornellà del Terri (Pla de l’Estany)

Miquel Torres, SA
Producció viverística de plançons de vinya mitjançant
cultiu hidropònic
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)

Montserrat Miralles Ferrer
Producció, elaboració i comercialització de productes
de conserva, elaborats a partir de sistemes de producció
en agricultura ecològica
Santa Pau (Garrotxa)

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

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

Reig d’Estanyol, SA
Millora del sistema productiu de l’avellana
Estanyol (Gironès)

Ribas Mateu, SL
Nou sistema constructiu de banquetes de cultiu hidropònic
amb recirculació de solució nutritiva
Vilassar de Mar (Maresme)

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

Agroindústria

Anortec, SL
Desenvolupament d’una màquina per a la neteja i manteniment del
fons de basses artificials d’aigua
Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental)

Associació d’Oleïcultors del Priorat
Desenvolupament d’un programa per a l’obtenció d’olis
de qualitat i envasat
Falset (Priorat)

Carn i Bestiar Prat, SL
Realització d’un programa informàtic per a gestionar
el control de la traçabilitat dels aliments
identificant-ne l’origen en l’etiquetatge
Casserres (Berguedà)

Farbos, SCL
Envasat en terrina d’alumini d’un producte de fruita natural
Campllong (Gironès)

Fet a Casa
Noves instal·lacions per a la millora en el procés d’elaboració
de melmelades i conserves
Arbeca (Garrigues)

JACSA
Nou producte consistent en preparats de carn amb sabors
incorporats, com llom al pebre i porc adobat amb pebre vermell
Caldes de Montbui (Vallès Oriental)

New Packaging, SA
Desenvolupament d’un nou producte reciclable
per a la realització d’embalatges
Amposta (Montsià)

Pinsos Sant Antoni, SA
Nou sistema per a la reducció del contingut de nitrogen en les
dejeccions de porcí basat en el tipus de pinso, ajustant la proteïna
a les necessitats nutritives de l’animal
Vic (Osona)

Promic, SA
Nou sistema d’alimentació humida de porcs
Les Masies de Voltregà (Osona)

Premi
Empresa agrària
Raó social: Reig d’Estanyol, SA
Innovació: Millora del sistema productiu de l’avellana
Persona de contacte: Enric Gifre Dalmau
Càrrec: Administrador
Adreça: Can Reig Estanyol, 17182 Estanyol (Girona)
Telèfon: 972 44 01 50 / 972 44 03 31

Reig d’Estanyol torna a confiar en el cultiu d’avellanes
Reig d’Estanyol ha plantat grans extensions d’avellaners, un cultiu que està,
per a molts, passat de moda i al qual l’hi està guanyant terreny l’olivera i la
vinya. Enric Gifre Dalmau navega contracorrent al renunciar a plantar avellaners
a les terres menys fèrtils com a plantacions complementàries i optar per grans
extensions d’arbres joves per mecanitzar el maneig. Ha escollit la varietat
pauetet, per ser més vigorosa, fàcilment mecanitzable i perquè entra abans
en producció. En menys quantitat, també ha plantat negret, per la qualitat que
té. La terra té coberta vegetal tot l’any. Només realitza tractaments contra
plagues i ha mecanitzat completament la recol·lecció amb una màquina per
apilar les avellanes ideada i fabricada a la pròpia empresa i acoblada al tractor.
Duu un ventilador per treure les avellanes que queden entre els arbres. Un
cop apilades, utilitza una recol·lectadora nord-americana i una altra d’italiana
de selecció de la collita

Beneficis de la incorporació de la innovació
Amb el sistema de coberta vegetal total s’evita l’erosió dels terrenys, que sovint
són pendents, a més de no produir residus ja que no s’apliquen herbicides.
Com només es fan els tractaments estrictament necessaris per a les plagues,
s’estalvia força en plaguicides.
El seu sistema de recol·lecció baixa els costos per quilo d’avellana de quaranta
a sis cèntims comparant amb altres sistemes que s’empren a Girona i Tarragona,
i la qualitat millora en no haver-hi avellana podrida o amb excés d’humitat.

La mecanització és important no només quan es valora el cost de la recol·lecció
sinó també la dificultat que tenen els productors d’avellana per trobar treballadors
a la curta campanya de recol·lecció. Amb el sistema de Reig d’Estanyol,
l’explotació necessita poques màquines, que costen poc i s’utilitzen molt.

Trajectòria de l'empresa
La societat Reig d’Estanyol es dedica al conreu de l’avellana i a l’explotació
forestal. Va néixer a finals del 1989 per raons administratives, però la família
propietària de la finca, els Gifré Dalmau, conreen avellanes des de fa diverses
generacions. De les quatre hectàrees amb las que va començar fa quatre anys,
ha passat a cultivar-ne quaranta i vol seguir creixent fins a les seixanta. En
comercialitza la major part a través d’Indústries Pont, una de les empreses
més fortes del sector a Espanya, que té la seu a Reus.
Enric Gifre vol seguir vivint de l’avellaner, un arbre que molts consideren el
germà pobre de la família agrícola i que, en canvi, ell creu que és un exemple
de l’anomenada agricultura sostenible. Argumenta que és un conreu que té
poques plagues que l’amenacin seriosament; això comporta una utilització
mínima de plaguicides. És a dir, un arbre bastant rústic que requereix poques
atencions: en comparació amb altres conreus, l’exigència d’adobat és mínima,
sobretot de nitrogenat. A més, és un cultiu tradicional de la zona i ben adaptat
a les condicions climàtiques, integrat en el paisatge i que serveix de refugi a
nombroses espècies animals i que també evita l’erosió.

Premi
Agroindústria
Raó social: Associació d’Oleïcultors del Priorat
Innovació: Desenvolupament d’un programa per a l’obtenció d’olis
de qualitat i envasat
Persona de contacte: Eduard Vernet Miró
Càrrec: President
Adreça: Sant Marcel 7, 2on. 2a. 43730 Falset (Tarragona)
Telèfon: 977 83 17 01

Els oleïcultors del Priorat s’uneixen per vendre oli envasat
Amb l’ajut de l’IRTA, els oleïcultors han dissenyat un pla per augmentar la
venda d’olis verges envasats, amb un sistema de gestió d’informació sobre
la qualitat i les característiques dels olis de cada cooperativa i un cupatge
representatiu de les collites de l’associació, a més d’un pla de comercialització.
Les cooperatives han documentat les condicions de treball de cada molí,
s’intercanvien informació sobre les condicions més avantatjoses i formen els
treballadors. En aquesta aliança d’interessos han començat a treballar juntes
les cooperatives La Bisbal de Falset, Agrícola i Caixa Agrària de Cabacés, Sant
Jaume Apòstol d’Ulldemolins, Agrícola i Secció de Crèdit del Molar, Agrícola i
Caixa Agrària de Sant Bartomeu, Agrícola i Caixa Agrària de Margalef, Agrícola
de Torroja del Priorat, Agrícola de la Serra d’Almos, Agrícola i Secció de Crèdit
Baix Priorat dels Guiamets, Molí de la Mola i Vinícola del Priorat

Beneficis de la incorporació de la innovació
Les vendes d’olis envasats han augmentat més d’un 30% en relació a la situació
anterior al programa. El consumidor està valorant l’oli verge Siurana, certificat
per la pròpia denominació d’origen i apreciant el comentari específic de les
característiques sensorials que apareix a cada botella. A més, la formació dels
tècnics de l’associació i dels moliners ha millorat la productivitat en comparació
amb la que tenen algunes almàsseres on tota la responsabilitat recau en un
únic moliner, en ocasions contractat a temps parcial i sense els coneixements
adequats per fer anar la sofisticada maquinà.

L’esforç en arribar a tenir la millor informació de l’oli de cadascun dels dipòsits
està ajudant el sector a fer valer el seu producte, al que moltes vegades li ha
posat el preu el comprador o l’intermediari.

Trajectòria de l'empresa
L’Associació va néixer amb una empenta econòmica del programa Leader
Plus, que gestiona el Consorci per al Desenvolupament del Priorat. També ha
comptat amb l’ajuda del Consell Comarcal del Priorat i el Departament
d’Agricultura. Es va constituir l’any 2002 per la necessitat d’unir esforços per
tal de rendibilitzar els recursos i, a la vegada, potenciar la producció oleícola
del Priorat. Agrupa un total de 1.400 socis i una superfície de 3.503 hectàrees.
Les 10 almàsseres que en formen part molturen una mitjana de 4,8 milions de
quilos d’olives i elaboren 950.000 quilos d’oli. La varietat predominant en un
95% és l’arbequina i l’altre 5% es reparteix entre Farga, Rojall, Morrut i Sevilla.
Amb el principal objectiu d’augmentar significativament les vendes d’oli verges
envasats, les cooperatives s’ han plantejat també optimitzar els tractaments
fitosanitaris, per tal que no calgui repetir-los si no és necessari. D’aquesta
manera, d’una banda s’eviten residus que perjudicarien la qualitat final i, de
l’altra, s’abarateixen els costos al mateix temps que baixen els efectes nocius
dels fitosanitaris sobre el medi ambient. En definitiva, les cooperatives estan
unificant el seus sistema de treball per tal d’aprofitar sinèrgies sense perdre
independència.

Nominacions
Empresa agrària
Raó social: Porgaporcs, SL
Innovació: Implantació de una planta de biogàs a partir dels subproductes
procedents d’explotacions ramaderes i de la indústria agroalimentària
Persones de contacte: Ramon Porta Gaset
Càrrec: Administrador
Adreça: C/ Partida La Segarra S/N, 25245 Vila-sana (Lleida)
Telèfon: 973 60 23 84

La família Porta instal·la a Espanya la primera planta de tractament de
purins de biogàs
Porgaporcs ha invertit un milió d’euros i més de deu viatges per països de la
Unió Europea per solucionar un dels problemes del sector porcí, el tractament
dels purins, que tan mala fama li dóna. Amb tecnologia danesa i alemanya, la
família Porta ha instal·lat la primera planta de biogàs de Catalunya i Espanya
per tractar els purins. Per fer més comprensible el funcionament de la planta,
Àngel Porta, un dels quatre germans propietaris de la granja que va fundar el
seu pare, assegura que el procés industrial és comparable al funcionament de
l’aparell digestiu. La planta s’alimenta de dejeccions ramaderes de les granges
i d’altres subproductes com restes de fruita, cebes i olis comestibles. Es fa la
digestió dins de dues tanques, 30 dies en cadascuna a una temperatura de
36 graus. Al final, per una part surt el biogàs i la calor. El biogàs s’utilitza com
a combustible del motor de cogeneració, que produeix energia elèctrica, que
es ven a la xarxa. La calor s’utilitza per escalfar les granges. Per l’altra part,
surt el compostatge que serveix per abonar els camps sense olor i amb els
nitrats transformats del seu estat orgànic al mineral, més fàcil d’absorbir per
les plantes.

Beneficis de la incorporació de la innovació.
La venda d’energia elèctrica, sumada a l’estalvi en calefacció i a l’aprofitament
dels residus orgànics, millora els resultats de l’explotació. L’empresa ha entrat
en el negoci energètic, la qual cosa li permet mantenir uns ingressos fixes que
li donarà estabilitat en els cicles de preus baixos del porcí.

A més, suposa una solució als problemes mediambientals en una de les zones
amb més caps de bestiar. Com que, per tenir un bon rendimient en la seva
producció de biogàs necessita, a més de purí, altres residus orgànics, pot
absorbir subproductes de la fruita, contribuint així a la sostenibilitat mediambiental
de la zona.
La instal·lació de la planta reduirà els olors del purí fresc i fa que els excrements
del bestiar deixin de ser un problema per convertir-se en l‘oportunitat de millorar
la mala inatge que té el sector, en adob per als camps i en una inversió
alternativa de creixement per als ramaders.
Trajectòria de l’empresa
La família Porta duu quaranta anys en el negoci del porcí. El fundador, Àngel
Porta Closa, va preparar la seva retirada el 1998 animant els fills a continuar
un negoci amb un creixement limitat pels problemes mediambientals que
ocasionen els purins. La seva explotació té 600 verres reproductores i 4.000
garrins d’engreix. Per créixer més, els Porta es van interessar per algunes
solucions de tractament del purí i van entrar en contacte amb Preben Maegaard,
a qui van invitar a visitar Lleida fa quatre anys, quan presidia l’Associació
Mundial d’Energia Eòlica, càrrec que ocupa ara el grec Arthuros Zhervos.
Maegaard defensava les plantes de biogàs, en les quals els danesos portaven
25 anys treballant i de les que n’hi ha més de 5.000 a Alemanya. En aquella
visita, assegurava que el purí, “que avui es veu com a un inconvenient, en breu
podria convertir-se en un negoci més per al sector porcí de Catalunya”.
Els Porta s’ho van creure i van començar a treballar en un projecte per al qual
van tardar dos anys en aconseguir els permisos. La planta va començar a
funcionar el passat 29 de gener, classificada com a productora d’energia
renovable. Aquesta qualificació possibilita majors subvencions i pot avançar
de set a cinc anys el període d’amortització. El temps ha donat la raó a
Maegaard i l’explotació familiar de Vila-sana ja no vol créixer en nombre de
caps de bestiar. Té garantida la venda d’electricitat durant 25 anys i els seus
propietaris han creat una altra empresa, Ecobiogàs, per muntar plantes similars
a qualsevol lloc d’Espanya.

Nominacions
Agroindústria
Raó social: Farbos SCL
Innovació: Envasat en terrina d’alumini, d’un producte de fruita natural
Persones de contacte: Xavier Bosch Farré
Càrrec: Administrador
Adreça: Polígon Les Ferreries Camí de Fornells núm. 4, 17457 Campllong (Girona)
Telèfon: 972 46 44 24

Farbos invita a menjar fruita amb cullera
Farbos elabora purés de fruita sense conservant ni additius amb la marca Anela
Fruits. És fruita triturada i pelada, de la que Farbos en treu l’aigua per tal que
sigui més viscosa i la pasteuritza i envasa en terrines d’alumini de 100 grams.
Per presentar-les al mercat, ha començat amb expositors de cartró amb
capacitat per a 18 unitats. Amb poma i pera com a bases, ofereix 15 gustos,
comptant amb barreges d’altres fruites com la magrana, els nabius, l’albercoc,
mango, plàtan o maduixa. Les primeres partides acaben de sortir al mercat
amb l’eslògan “Només fruita, és la fruita de cullera”. Per treure la primera terrina,
els socis de Farbos van anar a buscar la màquina a la fira parisenca Syal i a
veure les instal·lacions d’una empresa italiana.

Beneficis de la incorporació de la innovació.
La venda de cassoletes de fruita pelada i triturada és una oportunitat per a
l’empresa per tal d’aprofitar el 100% de la seva producció i treure’n el major
rendiment a la part de les seves peres, pomes, préssecs i nectarines que no
vol enviar a les fruiteries. És la millor manera d’aprofitar tot el valor afegit de
les finques de fruita. El producte acaba de sortir al mercat. Els primers clients
han estat algunes escoles, geriàtrics i també hospitals, que han vist una
possibilitat d’oferir unes postres dolces sense sucre als diabètics. A més, les
terrines poden incrementar el consum de fruita entre les llars que, per peresa,
acostumen a elegir qualsevol producte lacti abans que una pera o una poma,
a l’hora de les postres o del berenar.

Trajectòria de l’empresa
Vint socis, alguns d’ells amb finques a Osca, van crear Farbos l’any 1992 com
a cooperativa de segon grau, per tal d’agrupar la seva producció de fruita en
instal·lacions llogades a Sant Julià de Ramis. Quinze anys després, cinc dels
socis fundadors han decidit continuar en instal·lacions pròpies a Capllong,
traient tot el suc de la seva fruita. Van apostar per comercialitzar en fresc només
les peces que es mengessin amb els ulls: els millors calibres. Com que en
quedaven moltes, van optar per transformar-les sense intermediaris i, després
de buscar molt, van decidir crear unes noves postres amb la marca Anela
Frutis. Farbos està començant a fer-se un forat en els mercats català i portuguès,
aprofitant l’àrea d’influència d’alguns dels seus comercials.

Candidats
Empresa agrària
Raó social: Alta Alella SL
Innovació: Creació d’un celler de transformació de productes procedents de
vinyes de conreu ecològic
Persona de contacte: Josep Maria Pujol Busquets i Camps
Càrrec: Administrador
Adreça: Cau d’en Genís, apt. corr. 61, 08391 Tiana (Barcelona)
Telèfon: 93 464 49 49

Alta Alella posa segell a vins i caves ecològics
La família Pujol ha creat un celler per obtenir vins ecològics d’alta qualitat i cava
sense sulfurós. Per això, ha plantat vinyes a Tiana, en terres emparades per
la denominació d’origen Alella, seguint tots els requisits de l’anomenada
agricultura ecològica. El celler ha estat dissenyat per microvinificacions, amb
dipòsits petits que permeten fermentar cada parcel·la per separat, cosa que
fa possible collar el raïm en el seu punt òptim. Tots els trasbalsos es fan per
gravetat, evitant l’us de bombes. La durada de les maceracions varia entre
tres i quatre setmanes. Els vins negres realitzen la fermentació malolàctica, en
barrica mentre que els blancs i vins de base per a cava no realitzen la fermentació
malolàctica completa per tal de mantenir el màxim frescor. En el cas dels caves,
es provoca la segona fermentació, que tindrà lloc en ampolla i se sotmet a
criança en rima al celler entre 18 i 36 mesos.

Beneficis de la incorporació de la innovació
L’aposta d’Alta Alella és un pas més vers l’ordenació del territori de la Denominació
d’Origen Alella en base a la implantació de vinyes de conreu ecològic. A més,
Pujol ho planteja com una millora de la salut. Argumenta que l’agricultura
convencional utilitza nombrosos productes per matar insectes i altres plagues
i diu que no són innocus, encara que sigui en dosis mínimes. A la seva manera
de veure, la agricultura ecològica contribueix a mantenir el patrimoni genètic i
a protegeix el medi ambient, fomenta la biodiversitat i manté els hàbitats dels
animals silvestres.

Però també és important tenir en compte que en l'agricultura ecològica no es
malgasta energia, ja que, entre altres coses, no utilitza excessiva maquinària.

Trajectòria de l'empresa
Josep Maria Pujol-Busquets i la seva muller, Cristina Guillén, van comprar la
finca Can Genis, de sis hectàrees, entre Alella i Tiana, l’any 1991. El 2002 van
començar a elaborar els seus primers vins i avui exporten una quarta part de
les seves vendes als Estats Units, Alemanya, Suïssa, Gran Bretanya, Japó i
Itàlia. Després de mitja vida fent vi a Alella, el Penedès, el Priorat, la Rioja i la
Ribera del Duero, a més de França i Itàlia, com a director tècnic en el grup
Martini, Pujol-Busquets va tornar a la seva terra per crear el seu propi celler i
apostar per la conciliació entre la vida professional i la familiar. Al costat de la
pansa blanca tradicional a Alella, va plantar varietats tradicionals i també
l’oblidada Mataró, que no s’havia conreat a Alella des del temps de la fil·loxera.
Les vinyes estan situades sobre sòls de sauló, una de las característiques dels
vins d’Alella. Cada varietat està plantada en funció de l’orientació de la parcel·la.
S’aprofita l’orientació a ponent per aconseguir raïms molt madurs i d’alta
graduació, aptes per a dolços i negres. L’orientació a llevant s’aprofita per
obtenir raïms més aromàtics i florals.

Candidats
Empresa agrària
Raó social: Amadeu Ros Farré
Innovació: Millora dels sistemes de producció i implementació de la poma Reineta
gris com alternativa a la Golden a la comarca del Urgell
Persona de contacte: Amadeu Ros Farré
Càrrec: Propietari
Adreça: C. Llibertat núm. 14, 25331 Tornabous (Lleida)
Telèfon: 973 57 04 51 / 630 23 84 41

Amadeu Ros intenta fer-li un lloc a la poma Reineta gris en plantacions
de Golden
Amadeu Ros Farré és un dels pocs agricultors que no es lamenta dels preus baixos
als que ven una part de les seves pomes, les de la varietat Reineta gris de Canadà.
Conta que li ha sortit molt més rendible que la Golden. És una poma poc corrent
a Lleida i cultivada en molts països. A Espanya, la major producció es concentra
al Bierzo (Lleó), amb unes 300 hectàrees que l’any 2001 van aconseguir el
reconeixement com a denominació d’origen en les varietats Reineta Blanca i Reineta
Gris. Ros cultiva quasi dues hectàrees a Tornabous d’aquesta varietat, de la qual
a Lleida hi ha plantada, com a mínim, una altra mitja hectàrea a Bell-lloc d’Urgell.

Beneficis de la incorporació de la innovació
Ros considera que la poma Reineta gris del Canadà és una varietat ben adaptada
a Lleida i de relativament fàcil maneig. En tractar-se d’una varietat amb rossèting
fa que les malalties fúngiques no siguin un problema greu, ja que no és una varietat
gaire sensible a mota ni cendrosa. A més, la varietat Golden requereix en la major
part d’anys una forta aclarida química per tal d’assolir els calibres adequats i, fins
i tot, de vegades requereix un repàs manual. En canvi, la Reineta no necessita
aclarida ni química ni manual ja que té tendència a produir fruits molt grans. Pel
que fa a plagues, és una varietat que requereix un control fitosanitari menor al que
és necessari per la varietat Golden. El relativament fàcil control sanitari, lligat a un
preu de venda per quilo de fruita superior al que s’obté de la varietat Golden, fan
que de mitjana s’obtinguin uns beneficis nets superiors, ja que la producció de
quilo per hectàrea en les dues varietats és molt similar.

Els preus de la Reineta són sempre més alts que els de la Golden, amb diferències
que van del 16 per cent en els calibres 85/90 a entre un 30 i un 40 per cent a les
fruits de calibres de 75/85.

Trajectòria de l'empresa
Amadeu Ros Farré és un agricultor de Tornabous dels de tota la vida. Cultiva amb
el seu fill cinquanta hectàrees de fruiters, vint-i-cinc de pròpies i altres vint-i-cinc
arrendades, i comercialitza la producció a través de la companyia Agrofruto de
Torrefarrera. Per aventurar-se fa cinc anys a plantar la varietat nova en aquesta
zona, va tenir en compte el, a judici seu, atractiu mercat que té la Reineta. “Aquest
mercat no s’aconsegueix satisfer, degut al reduït nombre d’hectàrees en producció,
juntament amb les minves per les gelades. De fet, hi ha més demanda que no pas
oferta, a diferència del que passa amb altres fruites.
El seu plantejament arriba en un moment en el qual Catalunya, i de manera especial
Lleida, han respost molt bé al pla de reconversió varietal aprovat pel Govern espanyol
a la mida de les exigències catalanes. De les primeres 12.000 hectàrees que
canviaran de fruita o de varietat a Espanya fins l’any 2011 amb ajuts de fins al 55%
de la inversió, 3.400 són catalanes. En aquesta aventura, la poma i la pera perden
terreny a Lleida a favor de la nectarina i de fruites menys tradicionals com la cirera
i la pruna, mentre que Girona s’especialitza en poma i en planta més hectàrees.
Ros Farré considera que la seva proposta pot animar alguns pagesos de l’Urgell
a cultivar un tipus de poma amb millors rendiments que els que obtenen ara amb
la Golden. No obstant això, insisteix en que el fet que les seves dades corresponguin
únicament a una finca fan que els resultats no es puguin agafar en cap cas com
a referent, ja que seria necessari un estudi molt més exhaustiu.

Candidats
Empresa agrària
Raó social: Apícola Tarragonina, SCCL
Innovació: Sistema de recuperació de cera apícola, neteja i desinfecció de quadres
de cera vella i fabricació de cera laminada.
Persona de contacte: Francesc Brull
Càrrec: President
Adreça: Pol. Industrial Pla de Solans Nau 8, 43519 El Perelló (Tarragona)
Telèfon: 977 49 02 18

La Cooperativa Apícola Tarragonina instal·la la planta de reciclatge de
cera més moderna de España
La Cooperativa Apícola Tarragonina ha instal·lat una planta de reciclatge de
cera d’abelles amb tecnologia alemanya de recuperació, depurat i estampat
de la cera. A diferència de les ja existents a Espanya, a la d’El Perelló els
treballadors no tenen que tocar la cera.
En la planta, Avícola Tarragonina ha invertit 180.000 euros dels quals un
percentatge està subvencionat pel Departament d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural. Ocupa dos-cents metres quadrats junt a les instal·lacions de la
cooperativa. Funcionant a ple rendiment, té capacitat per tractar 600 quilos
de cera diaris.

Beneficis de la incorporació de la innovació
Fins ara, els apicultors de la cooperativa tarragonina havien d’emmagatzemar
la cera i desplaçar-se fins a Castelló, València o fins i tot, de vegades, a
Salamanca per depurar la cera. L’octubre passat, durant la inauguració de la
planta, a la que va assistir-hi el conseller d’Agricultura, el president, Francesc
Brull insistia en què “els associats, a partir d’ara, s’estalviaran les despeses
de desplaçament per traslladar la cera que es veien obligats a emmagatzemar
els apicultors. Segons les seves dates, cada any s’ha de renovar un 15% de
la cera de les arnes.”

Trajectòria de l'empresa
La cooperativa Apícola Tarragonina va néixer a El Perelló a l’inici dels anys
vuitanta, per tal d’agrupar els apicultors de Tarragona oferint-los assessorament
tècnic i sanitari, i proporcionant tota mena d’estris per a la producció.
Per aquesta tasca, el passat mes de juliol se li va atorgar la Placa a l’Agricultura
Catalana, del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Amb 225
socis i 28.000 arnes repartides entre Tarragona i les províncies limítrofes, va
jugar un gran paper l’any 1985, durant la plaga de varroosi, assessorant els
apicultors per poder conservar l’abella autòctona. Va ser llavors que va sumar
el major nombre de socis.
Els productors s’han unit per reciclar, però segueixen venent la mel cadascú
pel seu compte, tot i que la cooperativa acostuma a recollir periòdicament els
excedents de cada casa, convertint-se en intermediari entre el soci i el possible
comprador. També tenen pendent la creació d’una marca o referència de
qualitat perquè la seva mel sigui més coneguda.

Candidats
Empresa agrària
Raó social: Cal Celdoni, SL
Innovació: Nou concepte de viticultura: “compri una vinya”
Persona de contacte: Josep Maria Salvat Barenys
Càrrec: Gerent
Adreça: Castell Cal Celdoni-Riudabella s/n, Vimbodí i Poblet 43430 (Tarragona)
Telèfon: 902 177 300

Cal Celdoni convida els capritxosos del vi a tenir la seva vinya
Amb la seva iniciativa “Compri una vinya”, Cal Celdoni està desenvolupant
a Vimbodí, a la Conca de Barberà, un concepte de viticultura i enologia
original. No comercialitza vi sinó vinyes. Els particulars que les adquireixen
gaudeixen del fruit dels ceps, que els arriba embotellat a casa seva. Els nous
propietaris poden viure la cultura del vi des de la terra, com autèntics
professionals. Per la seva compra reben 42 ampolles de vi del seus ceps,
un líquid embotellat al gust del client, que pot escollir no només etiquetes
personalitzades sinó també la forma de l’ampolla i l’embalatge. També poden
utilitzar espais del Castell Cal Celdoni-Riudabella i la restauració que ofereix
Cal Celdoni, menú el Bulli-Ferràn Adrià o Menú Conca de Barberà. L’empresa
ha convençut mil persones, la majoria del món de la cultura i la gastronomia.
Al voltant de la meitat són estrangers i molts d’ells, alemanys. Tots tenen
accés a tasts comparatius i a través de les webcams poden veure els treballs
de la seva vinya.

Beneficis de la incorporació de la innovació
Amb la seva imaginativa oferta, Cal Celdoni revaloritza el valor de la terra i
diversifica l’oferta del turisme enològic. A llarg termini, la seva proposta s’ampliarà.
L’empresa, que manté convenis de col·laboració amb la Universitat Politècnica
de Madrid, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, la Universitat de
Lleida i la Universitat Rovira i Virgili, té altres programes per aprofitar la fama
de la dieta mediterrània. Es troba immergit en un projecte de plantació de 70
hectàrees de noguers. Després, fará el mateix amb 50 hectàrees d’oliveres.

Trajectòria de l'empresa
Amb una tradició de 400 anys en el món del vi a la Conca de Barberà i l’Alt
Camp, Cal Celdoni ha obert una línia de negoci nova. Promociona una aventura
que ha seduït una de les marques de la cuina catalana, Ferran Adrià i el seu
soci Juli Soler, a més de l’enòleg Ignacio de Miguel. L’empresa ha rehabilitat
el castell i enguany acabarà el seu celler avantguardista, que aspira a convertirse en un referent arquitectònic del segle XXI combinant el respecte al medi
ambient amb la funcionalitat. D’allí sortirà el lot de 42 ampolles al gust dels
petits propietaris. A les seves cases n’arribaran 18 de vi negre, 12 de vi d’autor,
6 de vi blanc criat en bóta i altres sis de vi blanc jove.
A més de les setanta hectàrees de Clos Peguera, la companyia compta amb
finques de patrimoni històric a Cabra del Camp, com les 18 hectàrees del
turó de Conills, les vuit d’Els Jordans o la recentment adquirida Clos Figuerola,
de cinquanta hectàrees a las que se n’afegeixen 45 de Clos Castell. Els seus
vins pertanyen a les denominacions d’origen Conca de Barberà, Cava,
Tarragona o Catalunya.
L’empresa pertany al grup Eurodomo, que té empreses de promocions
immobiliàries i de serveis immobiliaris, a més de les finques agrícoles a Tarragona.

Candidats
Empresa agrària
Raó social: Cargols de Cal Jep, SL
Innovació: Producció de cargols amb el sistema de traçabilitat
Persona de contacte: Josep Antoni Marcelo Santillana
Càrrec: Administrador
Adreça: Finca Cal Jep s/n, 08255 Castellfollit del Boix (Barcelona)
Telèfon: 93 835 68 00 / 686 97 61 20

Pinsos Sant Antoni posa porcs a dieta per reduir el nitrogen dels purins
Cargols de Cal Jep ha aconseguit el primer cargol amb traçabilitat d’Espanya. El
seu propietari, Josep Antoni Marcelo, ha animat alguns agricultors a compaginar
les seves activitats agràries amb la instal·lació de granges de cargols a les quals
ell subministra els alevins. La seva granja, on s’hi cria la varietat Bové, compta amb
sales de maternitat, d’incubació i d’engreix.
Marcelo ha traslladat al món del cargol el sistema d’integració que duu dècades
donant bons resultats en aus, porcs i vedells, aliant-se amb una fàbrica de pinso
que treballa en exclusiva per als seus cargols. Ell s’encarrega de la formació dels
productors, del seguiment tècnic de les granges, de la transferència tècnica i
genètica, convertint la seva explotació en centre d’investigació amb acords amb
diverses universitats. Un cop crescuts els animals, els recull a les granges i, una
vegada, classificats i nets, els congela amb nitrogen per oferir-los als restaurants.
Aconsegueix així comercialitzar cargols de similars característiques durant tot l’any
sense el risc dels daltabaixos dels preus de l’animal en viu.

Beneficis de la incorporació de la innovació
Amb el sistema d’integració, l’empresa ha aconseguit optimitzar totes les fases
productives i ha pogut assegurar al productor un preu estable durant tot l’any.
Promou granges rendibles per elles mateixes, però en la majoria dels casos les
instal·len ramaders o agricultors que ja tenen altres activitats agràries, la qual cosa
permet diversificar l’economia de les explotacions. És important també tenir en
compte que, al controlar la comercialització, es minimitzen els costos dels intermediaris
i es garanteix la traçabilitat del producte final, una garantia més en les mesures de
seguretat alimentària.

Trajectòria de l'empresa
Marcelo va començar a comercialitzar els primers cargols d’alimentació controlada
a Espanya l’any 1999. Set anys després, treballa amb quaranta granges, la majoria
a Catalunya i algunes a Aragó, Castella i Lleó i Palma de Mallorca.
Dels 600 metres quadrats de la granja de Marcelo, en surten vuit milions d’alevins
anuals i la seva franquícia aragonesa a Egea de los Caballeros (Saragossa) genera
catorze milions més. A llarg termini, pretén instal·lar franquícies a d’altres comunitats.
Fa cinc anys va impulsar l’Associació Nacional de Cria i Engreix del Cargol (ANCEC),
que presideix. A través d’ella està reclamant al Ministeri d’Agricultura que controli
la sanitat de la producció de cargols a Espanya i la importació d’Argentina, Xile,
Perú, Sudàfrica o Marroc. Segons les seves dates, un 80% dels que es venen,
arriba al consumidor per conductes no adequats i sense cap mena de control.

Candidats
Empresa agrària
Raó social: Comunitat de Regants dels Marmellans
Innovació: Implantació d’un sistema de seguretat i vigilància contra els llims i
fangs de les torrentades
Persona de contacte: Joan M. Cabré Solanellas
Càrrec: President
Adreça: C. Nou 9, 43777 Els Guiamets (Tarragona)
Telèfon: 977 32 81 22

Els Guiamets recupera els horts tradicionals
La Comunitat de regants dels Marmellans va posar tubs, entre 2004 i 2006,
a totes las sèquies des de la captació fins a l’última aixeta de distribució de
l’aigua del seu poble, Els Guiamets. Hi ha un tram de 200 metres que porta
l’aigua del barranc a la bassa de regulació. Per protegir la canonada es va
construir una cubeta sifónica a 40 metres de la captació d’aigua que permet
el desnivell necessari per buidar-la i netejar-la al mateix barranc. Al cap d’un
any, la comunitat va tenir que protegir les instal·lacions dels llims. Va instal·lar
no només un sensor de pluja local, sinó també un sensor d’aigua bruta per a
les pluges llunyanes, ja que el barranc aplega l’aigua de termes veïns. El primer
s’activa a partir de nou litres per metre quadrat i el segon controla la pèrdua
de transparència de l’aigua.

Beneficis de la incorporació de la innovació
Joan Cabré, president de la Comunitat de regants dels Marmellans, assegura
que la recuperació del sistema de regadiu ha permès salvar els petits horts del
poble. De març a novembre, la majoria de les cases del poble poden menjar
les verdures, hortalisses i, fins i tot, fruita dels horts. Fa dos anys n’hi havia
quinze i ara n’hi ha més de quaranta, i trenta més en potència. Els futurs regants
aportaran el mateix que van pagar els actuals. Les obres van costar 70.000
euros. La Conselleria d’Agricultura va aportar-ne un 60% i la resta, els productors.

Trajectòria de l'empresa
Formalment, la Comunitat de regants dels Marmellans va néixer l’any 1975,
però els vells d’Els Guiamets diuen que ve de tota la vida. Cada casa tenia un
hortet d’entre cinc i deu àrees. “Els horts, els hem tingut sempre, però com
passa amb moltes coses, la tradició es perd. És més fàcil comprar un enciam
que cultivar-lo”, diu Joan Cabré. Les hortalisses i la verdura ajuden l’economia
de les famílies, en una comarca on l’agricultura és el principal. Segons l’Institut
d’Estadística de Catalunya. Els Guiamets té 330 habitants, però Cabré, que
els coneix tots, només en conta 250.
El conreu principal és la vinya, seguida de les oliveres, els ametllers i els cereals.
Bona part del raïm arriba al mercat a través de la cooperativa local, que té 90
socis i sumen 275 hectàrees de vinya. Part d’aquesta producció es comercialitza
amb la denominació d’origen Catalunya i una altre part amb la DO Tarragona.

Candidats
Empresa agrària
Raó social: Joan Escolà Campabadal
Innovació: Nou sistema d’identificació per a la comercialització de la fruita
dolça
Persona de contacte: Joan Escolà Campabadal
Càrrec: Propietari
Adreça: C. La Banya, 25154 Castelldans (Lleida)
Telèfon: 973 12 05 94

Pomes tatuades, una temptació de Castelldans
Fa anys que a Joan Escolà Campabadal li rondava pel cap tatuar pomes,
perquè fa uns quinze anys havia vist unes pomes d'importació amb la pell
marcada i sabia que un professor de l’escola Tècnica Superior d’Enginyers
Agrònoms, de la Universitat de Lleida, havia aconseguit alguna prova. La seva
innovació consisteix a col·locar adhesius amb la forma de la lletra que vol tatuar
en cada poma Obrogola, imitant l’efecte ombra. Va col·locar 1.000 lletres i va
repetir el procés en la varietat Red-chief.
Les pomes encara eren de color verd, en aquell moment començava el procés
de maduració i coloració. Al recollir les pomes i treure l’enganxina, havien
quedat tatuades amb la forma de la lletra. Tota la poma era vermella, menys
la zona tapada per l’enganxina.

Beneficis de la incorporació de la innovació
Davant la dificultat de competir amb pomes de color d’altres països, el productor
ha conseguit diferenciar el seu producte, la poma Obrogola i la Red-Chief, de
la resta de pomes amb color i, així, donar-li un valor afegit. Per qualitat, gust,
disseny i manipulació, la fruita podria ocupar un lloc com a regal. El seu tatuatge
serveix per innombrables objectius. Pot servir per posar un nom, per felicitacions,
campanyes de màrqueting, per logotips. A més, beneficia altres sectors, com
els del disseny, imprenta o papereria. Les caixes on es posa la fruita són de
cartró reciclable.

Trajectòria de l'empresa
Joan Escolà Campabadal conrea deu hectàrees de fruiters a Juneda i Castelldans,
de les quals poc més d’una la dedica a les varietats vermelles. L'any passat
va tatuar 20.000 quilos, una xifra que anirà creixent a poc a poc. Les seves
pomes tatuades en català estan reservades a dies assenyalats, com Nadal o
Sant Valentí, encara que per encàrrec tot és possible. Ven a través de la botiga
virtual de la cooperativa de Castelldans, que mitjançant la seva agrobotiga
virtual treu al mercat una petita part de la seva producció. El gruix ho comercialitza
amb la cooperativa de segon grau Actel. Quan Escolà parla del seu producte
estrella, insisteix que el procés d'investigació sobre l'elecció de l'adhesiu (per
seleccionar el que resisteixi millor les inclemències del temps), el paper o el
plàstic, no ha acabat.
Des de la seva manera de veure les coses, per ser competitius en el mercat
europeu, cal desviar els esforços cap al factor qualitat en detriment de la
quantitat. Considera que en els propers anys, les pautes de producció i
comercialització incidiran tant en la bona presentació de la fruita i en la seva
presència continuada en els mercats, com en la disminució o eliminació dels
productes fungicides i antiescaldants post-collita.

Candidats
Empresa agrària
Raó social: Joan Moret Roque
Innovació: Utilització de la raça hispanobretona per a l’obtenció de cavalls
d’alt valor esportiu i competitiu
Persona de contacte: Joan Moret Roque
Càrrec: Propietari
Adreça: La Illa. 17869 Llanars (Girona)
Telèfon: 972 74 03 63 / 629 72 44 59

El Ripollès ofereix ventres de lloguer per a eugues d’alta competició
En Joan Moret va ser el primer ramader de Catalunya a implantar embrions
procedents d’animals d’alt valor competitiu i econòmic en eugues de muntanya.
De les seves setanta eugues, en destina 40 a llogar els ventres amb embrions
d’eugues d’alta competició i 30 a la producció de poltres per a carn. A les
eugues receptores se'ls implanten embrions de eugues de pura raça àrab,
que competeixen en ràids, fecundats per esperma de cavalls també de raça
àrab. El trasplantament d’embrions en equí es solia fer en animals de les
mateixes races. La novetat consisteix en implantar embrions de races que se
dediquen a la competició amb eugues hipermètriques que són molt bones
mares i fer-ho en un gran nombre d'animals, fita que ha aconseguit de la mà
d’un centre veterinari de reproducció de Taradell, a la comarca de Osona.

Beneficis de la incorporació de la innovació
La implantació d’embrions permet a las eugues competidores no interrompre
la participació en curses durant un any i mig, en un moment en el qual l’animal
està en ple rendiment i en els casos en els que la mare pogués tenir problemes
reproductius. Les mares receptores tenen una gran facilitat en el moment del
part, atès que gesten pollins més petits que no pas els que gestarien de forma
natural. El ramader es l’únic de la comarca que viu exclusivament de la producció
de les eugues. A més, aquesta iniciativa ajuda a mantenir l’activitat d’un tipus
de bestiar que es començava a perdre a les zones de muntanya.

Trajectòria de l'empresa
Joan Moret li deu l’afició pels cavalls al seu avi. A la seva explotació de Llanars
hi havia un dels centres de sementals de l’Estat en els temps en què
l’administració facilitava els mascles als pagesos per assegurar la reproducció
de la cavalleria, quan les mules eren imprescindibles a les feines del camp.
Malgrat que son pare no va continuar en el negoci equí, Joan Moret va muntar
una explotació ramadera amb 200 ovelles i 20 caps de bestiar equí per a la
producció de carn. Després d’haver substituït totes les ovelles per eugues,
malgrat tenir més de 40 caps, veia que amb el que guanyava amb els pollins
no podia permetre’s viure només de l‘activitat ramadera, tot i estar obert a tot
tipus d’experiència. En veure que els poltres valien el mateix que guanyava el
seu avi, va decidir buscar un valor afegit i, amb un company veterinari, va fer
el primer trasplantament d’embrions en dues eugues de la explotació.
Darrerament, també ha inseminat algunes eugues amb semen de guarà català,
per obtenir mules o mascles que tornen a anar mol buscats a la part sud
d’Espanya, la qual cosa li permetrà augmentar el valor afegit de la seva
explotació, perquè aquests animals estan força valorats.
Moret és el president de l’Associació de Criadors d’Eugues de Muntanya del
Ripollès, que compta amb 42 associats. Junts, representen el 80% del bestiar
equí per a carn de la comarca.

Candidats
Empresa agrària
Raó social: La Saireta
Innovació: Implementació de les millores integrals en el procés productiu
d’una explotació de vaques de llet
Persona de contacte: Roger Sarret Baldomà
Càrrec: Soci
Adreça: Major 26, 25680 Vallfogona de Balaguer (Lleida)
Telèfon: 973 43 20 21

La Saireta renova l’explotació làctia de Vallfogona de Balaguer
El sector lacti segueix atraient inversions. La incorporació del jove Roger Sarret
a l’explotació ha permès que l’empresa familiar augmentés la capacitat de la
seva granja de 80 a 200 vaques i plantejar-se la renovació global de l’explotació.
Ha construït una nau i ha instal·lat una sala de munyir, que reemplaçarà l’antiga,
de més de 30 anys, i que permet munyir a la vegada 16 vaques. La nau, que
allotja les vaques en producció, les eixutes i les vedelles de reposició prenyades,
compta amb una marquesina dissenyada per garantir la ventilació en una zona
on, a l’estiu, la temperatura arriba als 38ºC. L’empresa ha mecanitzat l’extracció
de les dejeccions ramaderes mitjançant tiraços o rasquetes i un sistema de
propulsió automàtica amb cable, per una major freqüència de retirada. A més,
hi ha un bany de peus automàtic programable i un raspall també automàtic.

Beneficis de la incorporació de la innovació
L’explotació ha incorporat diverses mesures per estalviar consum d’energia.
Ha col·locat un panell solar per reduir la despesa en gas-oil per calefacció. Pel
que fa al motor de la màquina de munyir, està controlat per un variador que
ajusta les revolucions segons la demanda de buit, per reduir-ne el consum
d’energia elèctrica. També s’ha aconseguit estalviar un volum considerable
d’aigua amb el reciclatge de les aigües blanques procedents de la neteja de
la màquina de munyir. La inversió també ha millorat el treball diari, que és ara
més segur. El temps de munyiment s'ha reduït a la meitat, a dues hores i mitja.
I la neteja és més fàcil.

En el capítol econòmic, la inversió ha portat a augmentar la producció. Ara té
130 vaques i a curt termini la xifra arribarà a 200.

Trajectòria de l'empresa
La Saireta és una explotació familiar que es dedica a la venda de llet crua de
vaca de raça frisona selecta. Al lloc actual, l’activitat de l’explotació es va a
iniciar l’any 1977. Al 2005, amb la incorporació del fill al negoci, va sol·licitar
ajudes a un pla de millora, aprovat per Agricultura per a assegurar la viabilitat
de l'explotació i el relleu generacional.
La família té unes 40 hectàrees en regadiu, dedicades íntegrament a la producció
de farratges per a la granja, triticale i raigràs italià com a cultius d’hivern, i blat
de moro, alfals i festuca com a cultius d’estiu. També disposa de parcel·les
agrícoles de veïns pagesos, per poder aplicar una part de les dejecciones
ramaderes. L’explotació, on hi treballen el pare i el fill a temps complet i un
treballador i on també hi ha un altre fill que hi col·labora durant els caps de
setmana i vacances, té llogada una part de quota làctia.

Candidats
Empresa agrària
Raó social: Mas Claperol
Innovació: Elaboració de iogurts i formatges a partir d’una producció làctia
ecològica
Persona de contacte: Emili Doménech Tort
Càrrec: Gerent
Adreça: Mas Claperol s/n, 17174 Sant Feliu de Pallerols (Girona)
Telèfon: 972 44 88 42

Mas Claperol busca fons de capital risc per internacionalitzar els seus
iogurts ecològics
Mas Claperol va participar en l’última edició dels premis a la Innovació Tecnològica
Agrària amb el seu sistema de fabricació i comercialització de formatges i
iogurts ecològics artesans de varis sabors. Fins llavors, el seu pla de finançament
es basava en els microcrèdits que li facilitava l’apadrinament de les seves
vaques en una explotació que es defineix com a granja cíclica de producció
pròpia ecològica. Ara, vol anar més enllà, amb un pla d’inversió en granges
ecològiques de Tailàndia, Gàmbia, Costa Rica, Equador, Mèxic, Estats Units i
Xina. Per això, ha iniciat contactes amb inversors de capital risc sensibilitzats
amb el mercat ecològic. L’empresa està apropant-se a l’editor de la revista
The Ecologist, Zac Goldsmith, i al seu germà Ben, hereus d’una immensa
fortuna. Al mateix temps, el seu propietari, Emili Doménech, vol autofinançar
les seves inversions en la millora de les instal·lacions, en la compra de camps,
en sistemes de regadius, en noves tecnologies d’elaboració de lactis i en
campanyes publicitàries. L’empresa familiar ha professionalitzat les àrees de
relacions públiques, de direcció d’imatge i de desenvolupament de negoci.

Beneficis de la incorporació de la innovació
L’empresa considera que l’entrada de fons de capital risc li permetrà aprofitar
el seu esforç per completar tot el cicle de producció ecològica i rendibilitzar
la seva marca abans que els productes estrangers prenguin posicions a
Catalunya i Espanya. Des del punt de vista de Doménech, les multinacionals
ja s’estan fixant en aquest nínxol de mercat i, com els peixos grans que són,

intentaran menjar-se alguns negocis petits, unes vegades comprant la marca
i altres, pressionant els establiments comercials per deixar poc aparador als
grangers més tradicionals. Pablo Ouziel, responsable del departament de
desenvolupament de negoci, considera que “ha arribat el moment que els
grangers ecològics, juntament amb entitats governamentals i els fons de
finançament, llaurin una estratègia conjunta”.

Trajectòria de l'empresa
Emili Domènech va fundar la granja de Sant Feliu de Pallerols l’any 1982. Va
començar comprant cabres per vendre els formatges a Olot i rodalies. Tres
anys després, es va instal·lar amb la seva família, va vendre les vaques i va
començar a comprar llet de vaca a un ramader de la comarca per començar
també a vendre els primers formatges ecològics a la zona. Avui, bona part dels
seus clients són xarcuteries de luxe, carnisseries de barri i de poble, cooperatives
de consumidors i botigues de productes ecològics. Els seus elaborats arriben
a 88 establiments.
Per tal de créixer, va recórrer a la recerca de microcrèdits, creant la fórmula
de l’apadrinament de vaques. Des de llavors, els padrins que l’han finançat
han posat els noms a les seves vaques i han rebut cada setmana un lot de
productes de Mas Claperol. Doménech assegura que aquests préstecs a canvi
de formatge i iogurts li han permès sobreviure en un temps en el qual la
producció ecològica ha tingut pocs seguidors i falta de subvenciones.
La granja compta ara amb 21 padrins que avançan cadascun 1.500 euros per
la compra de la seva vaca, una quantitat que Mas Claperol torna a la llarga en
espècie. En la petita llista de padrins hi ha famílies d’algunes de les empreses
catalanes més grans. Produeixen 150 litres de llet, tot i que la capacitat
d’elaboració de lactis és de 1.600 litres diaris.

Candidats
Empresa agrària
Raó social: Mas Marcé
Innovació: Elaboració de recuit amb llet d’ovella ripollesa i herbacol
Persona de contacte: Manel Marcé Riera
Càrrec: Soci i administrador
Adreça: C. de la Ribera 5, 17469 Siurana d’Empordà (Girona)
Telèfon: 972 52 51 99

Mas Marcè recupera el recuit del Ripollès per saltar al mercat de derivats
lactis
Mas Marcè ha convertit la seva explotació d’ovelles de Siurana d’Empordà
en una petita indústria làctia on fa cuallada, una menja coneguda a la seva
zona com a recuit, a més de mató, iogurts i emporità, un formatge que té
com a referència el feta. Els Marcè han buscat la raça ripollesa pura i han
recorregut a l’herbacol per als seus elaborats, una fórmula que pràcticament
només és habitual en un dels formatges extremenys amb més fama com és
la Torta del Casar. Els seus productes només passen per les seves mans. De
la granja, surten en el seu propi camió cap a carnisseries i restaurants de les
comarques veïnes.
En el seu primer any de vida, la petita formatgeria ja ha aconseguit el seu primer
trofeu. El febrer passat, va guanyar el Premi Innofòrum 2007 al Fòrum
Gastronòmic de Girona per la llet d’ovella de raça ripollesa, en la categoria de
“Producte de concepte més innovador”. Ja té una bona carta de presentació
per entrar a les cuines dels més prestigiosos restauradors catalans.

Beneficis de la incorporació de la innovació
La instal·lació de la formatgeria permet a l’explotació quedar-se amb el valor
afegit de la llet, la qual cosa garanteix la continuïtat de l’explotació en tant que
genera nous ingressos.
Al comercialitzar la cuallada, la família ha optat per recuperar una raça, la
ripollesa, trencant la tendència generalitzada de les darreres d’ècades en les
que s’havia anat barrejant amb d’altres races. Forma part de l´Associació
Nacional de Criadors de Raça Ripolles.

És una ovella amb baixa producció, només mig litre de llet al dia. Els seus 700
animals s’alimenten a les seves terres i de la producció de panís i farratge de
les seves finques, el que facilita la traçabilitat i, a curt termini, podria permetre
qualificar els seus elaborats a curt com a ecològics.
En tot el procés, l’explotació ha incorporat mesures respectuoses amb el medi
ambient. En el cas de la instal·lació elèctrica, per tal d’evitar un consum excessiu
es va optar pel transvasament directe de la llet, la il·luminació natural i
termoselladora semiautomàtica. Pel que fa a la gestió de les aigües residuals,
tant l’aigua de neteja com el xerigot generat va a una bassa i s’utilitza per a
regadiu.

Trajectòria de l'empresa
Mas Marcé és una casa de pastors. Isidre duu les ovelles, la seva muller Maria
Riera elabora el recuit, el seu fill i la jove duen les tasques administratives, de
distribució i venda, i una treballadora muny les ovelles i ajuda a elaborar.
Produeix mil recuits setmanals amb 350 litres de llet. A llarg termini, el seu
objectiu és arribar a 700 litres de llet a la setmana i produir uns 4.000 recuits.
Els avantpassats de la família eren originaris de Vilallonga de Ter, pastors
nòmades que vivien de la transhumància, del Ripollès a l’Alt Empordà. Fa unes
quatre generacions es van establir a l’Empordà. Manel Marcé conta que totes
les generacions enrere que recorda eren pastors i sempre havien fet recuit
d’ovella amb llet d’ovella ripollesa i herba de col per al consum propi i per
intercanviar amb els veïns. Ara, s’han decidit a vendre un producte reservat
fins ara per casa seva. La jove empresa va començar a vendre al març de l’any
passat: té més futur que trajectòria.

Candidats
Empresa agrària
Raó social: Mas Vicens 4.400
Innovació: Sistemes d’alimentació animal multifraccionada en explotacions
porcines
Persona de contacte: Josep Maria Llauger Planas
Càrrec: Soci
Adreça: Avinguda de Girona 2, 17844 Cornellà de Terri (Girona)

Mas Vicens implanta l’alimentació líquida en granges d’engreix de porcí
Un grup de porcicultors de Girona ha convertit una antiga granja de cicle tancat
de porcí en una explotació especialitzada en l’engreix dels garrins en la fase
posterior al deslletament, amb pesos d’entre sis i vint-i-cinc quilos. Aprofitant
l’adaptació, s’ha instal·lat un sistema d’alimentació líquida nou a Espanya a
escala industrial i conegut ja a Dinamarca, Holanda i França. El sistema consisteix
en subministrar una dieta completa en forma líquida, permeten que els animals
poden menjar vàries vegades al dia. Aquesta dieta incorpora productes no
aptes per al consum humà, sempre en bones condicions per a l’alimentació,
com ara caramels, iogurts, sèrums, llet o begudes carbòniques. Les instal·lacions
per implantar aquesta formulació són més complexes que les utilitzades en el
sistema tradicional. El seu cost és considerable, per la qual cosa el seu interès
està lligat a la mida de la explotació.

Beneficis de la incorporació de la innovació
L’alimentació líquida millora l’estat sanitari dels animals, ja que evita el canvi
del tipus d’aliments. Després del deslletament és més fácil l’adaptació a menjar
liquits que a menjar pinso. Segons els ramaders, redueix la utilització de
antibiòtics, millora la traçabilitat i accelera el creixement dels animals i redueix
el cost de l’alimentació, que, en tractar-se de subproductes en alguns casos,
només s’ha de pagar el transport. En aquest sentit, accelera l’eliminació de
determinats residus procedents de la indústria agroalimentària. Per valorar la
utilització d’aquests subproductes a diferents dosis i comprovar el seu efecte
sobre els animals, la empresa treballa amb la Universitat de Girona. Aquesta
dieta també minimitza els purins al disminuir el consum de proteïna excedentària.

Trajectòria de l'empresa
Mas Vicens 4.400 és una empresa jove, creada l’any passat per quatre
porcicultors relacionats amb la integradora Girona Integració, que subministra
els animals i els aliments. Sota la direcció de Josep Roca, nutricionista i soci
de la granja, pretén aconseguir animals amb més pes que els de les explotacions
d’alimentació tradicional, que voregen els 20 quilos. A Mas Vicens pretenen
arribar a 25, per tal de facilitar la seva posterior adaptació a l’engr eix, reduint
la mortalitat.
La utilització de sistemes d’elaboració i distribució de dietes líquides no està
quantificada de forma oficial a la Unió Europea. El sector considera que a
França aquests equips predominen a les granges de l’oest del país, on estan
censats el 75% dels porcs que es produeixen.
Segons explica Roca en la memòria de la seva candidatura al premi, un dels
inconvenients és el manteniment dels equips. La major tecnificació i el gran
nombre de vàlvules necessàries impliquen un major servei de manteniment i
una major qualificació de la mà d’obra. L’alimentació líquida simplifica el maneig
degut a la seva automatització. Els treballs extres que implica són el control
de recepció de subproductes, el manteniment de les sitges, el control de
l’ordenador, el manteniment de les vàlvules i la neteja de restes en els menjadors
al menys un cop al dia per tal d’evitar fermentacions no controlades.

Candidats
Empresa agrària
Raó social: Miguel Torres SA
Innovació: Producció Viverística de Plançons de vinya mitjançant cultiu
hidropònic
Persona de contacte: Eudald Crivilles Puig
Càrrec: Responsable del viver
Adreça: C. Miquel Torres i Carbó, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Telèfon: 93 818 68 27

Els ceps del viver de Miguel Torres creixen sense terra
El cultiu hidropònic, tan estès en la producció de planta ornamental i en
l’hortícola, ha arribat al món del vi. L’empresa pionera en provar i posar a punt
aquesta tècnica a Catalunya ha estat Miguel Torres. Desprès d’anys d’experiència
en plançons mitjançant el mètode viverístic tradicional i d’avaluar la importància
que suposa pel que fa al cost del procés la necessitat de terrenys aptes per
viver de camp, l’empresa es va plantejar iniciar l’estudi d’un procés alternatiu.
Amb la col·laboració del Departament d’Horticultura del l'Institut de Recerca
i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) la companyia va considerar factible provar
la implantació del cultiu hidropònic, un procés innovador en plançons de vinya.
Del viver surten 50.000 plançons per a les vinyes de l’empresa i per a les de
pagesos proveïdors de Torres.

Beneficis de la incorporació de la innovació
La producció viverística de ceps mitjançant un cultiu hidropònic redueix la
manipulació del material vegetal. Mitjançant un procés menys agressiu i més
asèptic, permet l’obtenció d’un producte de millor qualitat. El mètode permet
un millor control del procés. En la fase d’hivernacle es disposa d’un sistema
informatitzat de gestió i control climàtic que ajuda a la determinació del reg
necessari. També es redueixen les emissions de residus al sòl i la contaminació
dels aqüífers, alhora que el consum d’aigua i d’adobs també disminueix.
A més, aquesta innovació evita la necessitat de llogar terreny com a viver de
camp. En el procés tradicional, és necessari preparar un terreny amb la
possibilitat de fertirrigació per utilitzar com a viver.

Generalment, aquest es troba en zones de producció d’horta, allunyades de
les instal·lacions del viver.
D’altra banda, per defugir el risc d’infeccions i l’efecte esgotament, la empresa
va prendre la decisió de fer, com a molt, dos anys de plantació i set de repòs.
Aquests dos factors encareixen molt el procés, perquè s’ha de fer un contracte
d’arrendament cada dos anys, a més del que suposen les tasques de preparació
del sòl i el transport i dietes del personal.

Trajectòria de l'empresa
El Viver Miguel Torres SA té la categoria de viver seleccionador de planta de
vinya i està autoritzat per a la producció i comercialització de material de
categoria base. Les instal·lacions es troben a la finca Cal Batlle, al barri de la
Bleda de Sant Martí de Sarroca, molt a prop del celler de Miguel Torres, a
Parcs del Penedés.
És una filial de la casa Torres, una dels majors cellers catalans. La família va
començar a vendre els seus vins l’any 1800, amb un carro tirat per cavalls que
duia el vi en bótes de fusta. Als anys vint del segle passat, Juan Torres Casals
va impulsar la destil·lació del brandi i el creixement del celler, bombardejat al
final de la Guerra Civil i reconstruït per Miguel Torres Carbó. Ja a la dècada
dels setanta, la família va obrir el celler del Valle Central de Chile (Curicó), on
elbora una gran varietat de vins. Anys després, Marimar Torres va apostar per
una altra planta a Califòrnia, als turons del comtat de Sonoma.
Exportant vins a més de 150 països, la companyia té ara els seus ulls posats
a Àsia. L’any 1997 va acordar una joint-venture amb la cooperativa de Shashen,
a 230 quilòmetres a l’oest de Pequin, amb l’objetiu de millorar la qualitat del
vi a Xina. Les principals funcions de Torres en aquest país són l’embotellat d’un
vi especial, destinat a aquest mercat, i la comercialització d’altres vins propis
elaborats a Catalunya, Xile i Califòrnia. A finals del 1999, Miguel Torres va decidir
centrar-se en el mercat de Shanghai i va establir la Shanghai Torres Wine
Trading Co. Ltd.

Candidats
Empresa agrària
Raó social: Montserrat Miralles Ferrer
Innovació: Producció, elaboració i comercialització de productes de conserva,
elaborats a partir de sistemes de producció en agricultura ecològica
Persona de contacte: Montserrat Miralles Ferrer
Càrrec: Propietària
Adreça: Can Maia de la Cot, 17811 Santa Pau (Girona)
Telèfon: 972 27 23 08

‘De l’hort al pot’ conserves d’hortalisses elaborades a partir de sistemes
de producció en agricultura ecològica
Montse Miralles va menys de mitja hectàrea i en va arrendar una i mitja per
dedicar-se a cultivar hortalisses i vendre-les fresques o en conserva. Com que
havia de fer ella sola tot el treball, es va marcar un programa de cultiu per
coordinar la recol·lecció amb la transformació, amb l’objectiu d’oferir productes
de la millor qualitat sota els paràmetres de la producció ecològica.
Sempre que pot, cull les hortalisses i les transforma el mateix dia, per fer realitat
el lema de la seva etiqueta, ‘de l’hort al pot’. Amb el mateix objectiu, ha jugat
amb les condicions climàtiques de la zona, amb el fred. Alguns conreus de
tardor/hivern, com la col o el porro, no es recol·lecten fins que no han passat
una tanda perllongada de gelades, per tal que s’incrementi la seva dolçor.

Beneficis de la incorporació de la innovació
La venda de productes elaborats ha permès Montse Miralles instal·lar-se amb
la seva família a la Garrotxa. A més, pel fet de vendre conserves, no ha d’estar
pendent dels preus dels productes en fresc en una zona d’hortalisses tardanes,
de final de temporada, quan els preus són els més baixos del mercat, perquè
aquest està saturat.
La petita empresa també ha aprofitat la fama de les terres volcàniques en
alguns productes, com ara les mongetes conegudes a la zona com “fesols de
Sant Pau”. Les seves són de les poques que tenen el segell del Consell Català
de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).

Trajectòria de l'empresa
L’empresa de Montserrat Miralles Ferrer és jove. Va néixer fa deu anys, la finca
està situada sobre la colada volcànica del Croscat, per la qual cosa era complicat
i car fer un pou. Per aquesta raó, es va optar per aprofitar al màxim l’elevada
pluviometria de la zona, instal·lar sistemes de reg de baix consum i treure
rendiment a l’elevada capacitat de retenció d’aigua dels sols volcànics.
A l’hora de plantejar elaborar conserves, va començar a fabricar verdures al
natural i elaborats. Per oferir aquestes verdures naturals, les cou al seu pot
amb aigua i sal. Els elaborats són, la major part, cremes de verdures i sofregit
de ceba. Els prepara prèviament en una cuina convencional i després
s’introdueixen en els pots i s’esterilitzen en l’autoclau. Quan parla dels seus
productes, Montserrat Miralles explica que alguns no els ha vist a cap lloc, per
la qual cosa “probablement són originals”, diu. Així es refereix a la conserva
de col i nap negre i al sofregit de ceba.
Cada any posa al mercat 7.500 pots de mongeta tendra peronam, fesols de
Santa Pau, porros, nap negre i col, espinacs, mongeta del Ganxet, cigrons,
cremes de carabassa, d’api rave, i de porro, i sofregit de ceba.

Candidats
Empresa agrària
Raó social: Provedella
Innovació: Producció de carn de vedella enriquida de forma natural amb
omega-3
Persona de contacte: Eliseu Isla Argelich
Càrrec: President
Adreça: Via Laietana núm. 6 Pral, 08003 Barcelona
Telèfon: 93 310 48 00

Provedella aconsegueix entrecots que frenen el risc de malalties de cor
Provedella, l’agrupació de productors de vaquí que aglutina els principals
sindicats, agrupacions de productors i cooperatives catalanes, ha impulsat un
programa de recerca per obtenir de forma natural, a base d’alimentar els
animals amb pinsos vegetals, una carn de vedella amb proporcions d’àcids
grassos Omega3 substancialment superiors als nivells habituals de la cria
intensiva. Per assajar la producció, Provedella ha comptat amb l’Institut de
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
L’associació ha elaborat un protocol d’alimentació per fabricar el pinso bàsic
que ha cedit temporalment a la Cooperativa d’Ivars d’Urgell. Durant el 2006,
s’han engreixat 1.200 animals en 19 explotacions i s’ha sacrificat una mitjana
de 100 animals per mes. En la majoria dels casos, es tripliquen els nivells de
l’engreix convencional.

Beneficis de la incorporació de la innovació
L’èxit de Provedella permet obrir nous espais de mercats per a la producció
dels ramaders catalans amb un producte de confiança per al consumidor.
El procés de producció implica un sobrecost mínim que permetrà aportar valor
afegit a la carn. Els àcids grassos polinsaturats Omega-3 tenen efectes
beneficiosos per al sistema cardiovascular, ajuden a rebaixar el colesterol total
i els nivells de triglicèrids a la sang i redueixen el risc de formació de trombos
o coàguls. També tenen efectes beneficiosos sobre altres funcions biològiques,
com la inflamació, el desenvolupament de l’encèfal i de la retina.

A més, són àcids grassos essencials que el organisme no pot produir per si
sol i que els ha d’ingerir.

Trajectòria de l'empresa
Per tal que el projecte comencés a caminar, Provedella va contactar fa dos
anys amb l’empresa gironina Embutidos Noel, però, per raons internes, aquesta
empresa va abandonar la proposta a finals del 2005.
Per continuar amb la iniciativa, Provedella va oferir al començament de l’any
passat, a les empreses adscrites al seu distintiu l’oportunitat d’invertir en
l’engreix, desfet i certificació per obtenir la carn rica en omega 3. Es tracta de
Cooperativa d’Ivars d’Urgell, Viñals Soler i Carns Catalana Pallejà. Els ha
concedir un període de 18 meses d’exclusivitat. Passat aquest temps, es
tornarà a obrir a tot els ramaders catalans l’oportunitat d’invertir en la producció
i comercialització de carn rica en Omega-3. Provedella posarà a disposició de
les empreses que decideixin invertir en el projecte un protocol de requisits.
Al mateix temps, ha consensuat amb la Conselleria d’Agricultura un plec
d’Etiquetatge al que s’hauran d’adaptar les empreses que vulguin comercialitzar
carn de vedella alimentada amb vegetals rics en Omega-3.
Provedella està fundada per ASOVAC, la Associació de Ramaders d’Alcarràs
l’Associació de Ramaders de Juncosa, a més de la Unió de Pagesos de
Catalunya, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i ASAJA, amb la Federació
de Cooperatives Agràries de Catalunya i una llarga llista de cooperatives.

Candidats
Empresa agrària
Raó social: Ribas Mateu, SL
Innovació: Nou sistema constructiu de banquetes de cultiu hidropònic amb
recirculació de solució nutritiva
Persona de contacte: Josep Roig Boix
Càrrec: Administrador
Adreça: Casa de Camp 39, 08340 Vilassar de Mar (Barcelona)
Telèfon: 93 759 01 41

Ribas Mateu facilita la construcció de banquetes de cultiu hidropònic
per roses
Amb la presentació de les banquetes de cultiu hidropònic, l’empresa ha
simplificat la producció de roses. El seu propietari, Josep Roig, pretén posar
a disposició del pagès un sistema pràctic i fàcil de construir i de muntar, que
a més a més és econòmic. La banqueta té cavallets fets amb varetes de ferro
de 8 mil·límetres. Cada cavallet està format por dos estreps i dues varetes. El
muntatge en sèrie d’aquests cavallets configura la banqueta de cultiu. Roig els
clava perquè tinguin el pendent necessari i pugui recollir el drenatge en una
de les capçaleres de la banqueta. A continuació, estén varetes al fons de la
cubeta i passa per la part inferior el caneló per a la recollida dels lixibiats. Posat
el receptacle, fa forats al fons de la banqueta i els protegeix amb una malla per
evitar pèrdua de substrat. Per últim, al damunt del substrat estén el sistema
de degoters.

Beneficis de la incorporació de la innovació
Les banquetes de cultiu hidropònic de Ribas Mateu suposen una inversió inicial
més barata respecte a altres sistemes. El muntatge no es gens complicat i ho
pot fer el mateix pagès. Pel que fa al medi ambient, no hi ha abocaments de
solució nutritiva al sòl i els lixibiats són recollits pel caneló i recirculats cap al
sistema de fertirrigació, amb el conseqüent estalvi d’aigua de reg i adob. Quan
el cultiu porta calefacció, la banqueta ja està preparada per suportar quatre
tubs per aigua calenta.

També millora les condicions de treball, perquè la banqueta posa el cultiu a 50
centímetres de terra i fa molt més còmoda la feina dels treballadors. No s’han
d’ajupir per fer feines habituals del cultiu.

Trajectòria de l'empresa
Ribas Mateu es dedica al cultiu de flor des del 1924, una activitat que només
va quedar paralitzada durant la Guerra Civil i que avui li permet facturar mig
milió d’euros. L’explotació, on hi treballen deu persones, genera unes vendes
de mig milió d’euros anuals. Especialitzat en el cultiu de roses, strelitzia, cycas
i delphinum, Josep Roig representa la tercera generació en un negoci on ja
l’acompanya el seu fill. Des de sempre, ha evitat intermediaris i ha optat per
comercialitzar directament les flors, a les Rambles, al mercat del carrer Lleida
de Barcelona i, finalment, al Mercat de Flor i Planta Ornamental de Vilassar de
Mar. Orgullós del seu treball, Roig conta que li ha agradat oferir als comerciants
flors d’avantguarda. “El florista és més artista que venedor i aprecia la possibilitat
de muntar les seves pròpies creacions, per la qual cosa aquest any té l’oportunitat
de jugar amb les flors bicolors i amb els tons pastel, hi ha una bona possibilitat
de combinacions en tons verds”, assegura Roig.
A diferència d’altres sectors, el de la flor té una demanda forta a Catalunya
gràcies a l’agilitat de les vendes de Barcelona, que tiren fins i tot de la importació,
sobretot en els dies assenyalats com és Sant Jordi. Amb els anys, les preferències
han anat canviant i algunes dates ja no són el que eren, com passa amb Sant
Josep. Com a contrapartida, ara es venen més rams qualsevol dia de l’any
que abans. Catalunya és, amb Andalusia i Canàries, la comunitat amb més
superfície dedicada a la planta ornamental

Candidats
Empresa agrària
Raó social: Roser Aymerich Oliveda
Innovació: Creació d’un nou corral per a criança de xais
Persona de contacte: Roser Aymerich Oliveda
Càrrec: Propietària
Adreça: Mas Moratones, Santa Maria d’Oló 08273 Barcelona
Telèfon: 93 838 50 04

Roser Aymerich dissenya un corral per criar corders
Els ramats d’ovelles escassegen. Molts mantenen l’estructura de fa molts anys:
corrals vells i ramaders grans que duen el negoci tal i com el portaven els seus
pares. Hi ha, però, excepcions. Roser Aymerich és una jove productora que
ha dissenyat un corral innovador amb una nau de 45 metres de llarg per 18
d’amplada. A un extrem, en la zona destinada a menjadores, cada 5 metres
hi ha un abeurador d’aigua. A l’altre extrem hi ha un pati. En la nau per a les
ovelles ha construït dues cintes transportadores de menjar i uns tancaments
separats per lots, amb tres passadissos. Amb molt poc esforç es poden separar
les ovelles per poder-les alimentar millor, segons el tipus de part: simple o
doble. També ha mecanitzat la descàrrega del farratge i ha incorporat unes
tolves per als xais, a les quals les mares no hi poden accedir.

Beneficis de la incorporació de la innovació
Orgullosa del seu treball, Roser Aymerich explica que les noves instal·lacions
han millorat molt les condicions de treball del seu marit, que és pastor, i també
les d’ella, que s’encarrega de la sala de maternitat. També han permès avenços
en el benestar del bestiar. El corral està més airejat i el menjar arriba a les
ovelles amb cintes transportadores, on cada una, al estar tancada en el seu
loft, menja el seu menú corresponent. Pel que fa a la productivitat, les millores
han permès incrementar el nombre de caps de 400 a 525 i passar dels 1.575
xais de l’any 2004 a més de 2.280. Malgrat que el preu del xai és manté des
de fa bastants anys igual, es nota l’augment en ingressos per l’augment de
caps i la reducció de la mà d’obra.

Trajectòria de l'empresa
A casa de la Roser Aymerich sempre hi ha hagut bestiar. Amb tota una vida
per endavant per dedicar-se a un negoci familiar, Aymerich ha volgut garantirse la continuïtat del negoci dels seus pares. Per això ha modernitzat la granja.
Tenia un corral antic amb coberts i molts racons que dificultaven la neteja i el
seu òptim ús i que, a més a més, no garantien el benestar animal, degut a
sostres baixos i poc volum d’aire. “Si no ens modernitzàvem, estàvem
comdemnats a plegar, ja que no podíem créixer gens”, conta la propietària.
Els dies de pluja, neu, glaçades fortes o sequera, quan era obligatori alimentar
als animals en el corral, s’havia de posar el farratge sec amb les forques i degut
al sistema antic de Castells, es feia malbé molt farratge.
Tot i que la seva producció varia en funció de les èpoques de l’any, a la família
Aymerich els prenen els corders de les mans. Per ser una de les carns en les
que el consumidor valora més la qualitat i també per la reducció del nombre de
ramats any rere any, els animals que surten de la seva masia tenen gran demanda
entre els carnissers de la zona. Ella mateixa trasllada els corders a l’escorxador
de Moià, d’on marxen després cap a les carnisseries dels pobles veïns.

Candidats
Agroindústria
Raó social: Promic SA
Innovació: Nou sistema d’alimentació humida de porcs
Persona de contacte: Joan Casany Viñeta
Càrrec: Administrador
Adreça: Ctra. C-17 Km 72’5, 08508 Les Masies de Voltregà (Barcelona)
Telèfon: 93 850 27 27

Promic busca una dieta líquida per a porcí amb una àmplia gamma de
matèries primeres
A punt de complir el seu cinquanta aniversari, Promic vol potenciar el seu
departament R+D+i, col·laborant amb universitats i altres organismes
d’investigació. Acaba d’instal·lar una planta experimental per desenvolupar
nous productes líquids per a l’alimentació porcina, a partir de subproductes
de la indústria alimentària que millorin la nutrició del pinso tradicional. Compta
amb l’IRTA per als seus assaigs finals, els resultats definitius dels quals coneixerà
d’aquí a un any. Si són satisfactoris, instal·larà rèpliques d’aquesta planta en
altres comunitats autònomes. Fins ara, els productes més utilitzats han estat
els procedents de la indústria làctia i de la cervesera. Promic pretén aprofitar
i revaloritzar altres subproductes més nous, com ara postres lactis, gelats,
begudes carbonatades o sucs. Es tracta d’aliments que han sobrepassat la
data de consum preferent, que tenen defectes de color, olor o aspecte en
general o que, senzillament, no reuneixen les condicions preteses pel productor.

Beneficis de la incorporació de la innovació
La dieta líquida permet oferir un menú individualitzat a cada porc i millora
l’adaptació al consum de pinso dels mamellons, a més de millorar els resultats
de creixement. Joan Casany assegura que, tot i que encara no són moltes,
cada cop hi ha més granges que aposten per aquest tipus d’alimentació,
perquè permet un ajustament gradual de les aportacions nutricionals millor
que a l’alimentació en sec. També fa possible diferenciar l’alimentació en funció
de cada fase de creixement, permet redueix el pols a l’ambient, millorant el
benestar animal i del personal laboral.

També baixa la contaminació en dos aspectes: d’un banda, recicla subproductes
de la indústria agroalimentària; de l’altra, redueix la contaminació de nitrogen
i fòsfor, la qual cosa obre una porta al creixement de moltes granges que ara
es troben limitades per l’excés de purins.

Trajectòria de l'empresa
Manuel Sitjà i Mario Casany van crear PROMIC l’any 1958 per reciclar productes
alimentaris humans i destinar-los a l’alimentació animal. La companyia va
començar valoritzant residus d’escorxadors per fabricar farines de carn, farines
de sang o farines de ploma. El 1992, va ser pionera a Espanya en el processat
de farina de galeta. Ara es dedica també a subproductes de panificació,
pastisseria, pastes alimentàries, caramels, confiteria, xocolata o productes
d’aperitiu. Tots arriben amb els seus particulars envasos, que se separen a les
instal·lacions de Promic. Les seves naus industrials ocupen 11.000 metres
quadrats i tenen capacitat per tractar 136.000 tones anuals.
Amb la seva planta experimental, pretén augmentar la seva oferta de productes
i serveis als seus clients, que s’agrupa en dos grups. Del primer, n’obté els
residus amb els que després treballa: hi pertanyen Nestlé, Danone, Bimbo,
Panrico o General Biscuits. Els clients més representatius als quals ven matèries
primeres transformades són també alguns dels majors grups del sector porcí.
Es tracta dels grups Nutreco, Vall Companys i Baucells o la Cooperativa
Agropecuària de Guissona. A Espanya, són poques les granges que utilitzen
el sistema d’alimentació líquida a escala industrial, tot i que en els últims anys
s’han interessat algunes explotacions per aquesta fórmula, més coneguda a
Dinamarca, Holanda i França.

Candidats
Agroindústria
Raó social: Carn i Bestiar Prat SL
Innovació: Realització d’un programa informàtic per gestionar el control de
la traçabilitat dels aliments identificant en l’etiquetatge el seu origen
Persona de contacte: Joan Prat Espluga
Càrrec: Soci
Adreça: Pl. Santa Maria núm.11, 08693 Casserres (Barcelona)
Telèfon: 93 823 40 06

Carn i Bestiar Prat posa nom a les costelles de casa
Joan Prat Espluga ha aprofitat el projecte final d’un cicle formatiu de grau
superior en Administració de Sistemes Informàtics a l’Escola Tècnica Professional
de Sant Francesc de Berga per instal·lar a casa un sistema de traçabilitat.
Marca cada canal de corder, cabrit i vedella i, en una segona tanda, cadascuna
de les peces. El consumidor pot veure en cada safata de costelles on s’ha
criat i on ha estat sacrificat, a més del pes i el tipus de carn que ha escollit per
menjar. L’empresa ha pogut adaptar-se a la normativa con un pla fet a mida
per algú que coneix pam a pam tot el procés productiu.

Beneficis de la incorporació de la innovació
La implantació d’un sistema de traçabilitat permet que els consumidors sàpiguen
el que mengen al mateix temps que guanyen seguretat alimentària. Si alguna
vegada hi hagués cap problema en alguna partida de carn, seria molt fácil
seguir-li el rastre i saber amb tota seguretat a quines carnisseries o botigues
d’alimentació havia estat venuda. Joan Prat assegura que tota la informació
que apareix a la carn ha estat molt ben rebuda pels seus clients, la majoria
dels quals són de la comarca, per l’acrescut interès pel consum de productes
de la terra. En valorar els beneficis econòmics, els Prats en destaquen alguns
que anomenen indirectes. Asseguren que l’empresa ha aconseguit per ella
mateixa una millora tecnològica que en altres circumstàncies hagués hagut de
buscar fora, la qual cosa li hagués provocat més despesa en forçar-los a buscar
professionals externs per aconseguir un resultat similar.

Trajectòria de l'empresa
Carn i Bestiar Prat és una empresa familiar molt petita orientada a l’engreix,
especejament i comercialització d’oví, boví i cabrum. Hi treballen el pare, la
mare, un fill i dues persones més. La recent incorporació del fill, Joan Prat
Espluga, ha animat la societat familiar a invertir en el futur per garantir-se un
forat en el mercat carni local. Prat insisteix que l’adaptació a qualsevol normativa,
per pocs canvis que comporti, suposa un cost molt diferent per a les petites
empreses familiars respecte a qualsevol gran indústria. Els Prat tenen una
granja on acaben d’engreixar els corders de ramaders de la comarca, als que
també compren vedells i cabrits per sacrificar a l’escorxador intercomarcal
Berguedà-Solsonès, de Navés.
Per tal de seguir creixent, acaben d’aconseguir els permisos per entrar en el
mercat de la producció ecològica i s’han animat a vendre per internet.

Candidats
Agroindústria
Raó social: Pinsos Sant Antoni, SA
Innovació: Nou sistema per a la reducció del contingut de nitrogen en les
dejeccions de porcí basat en el tipus de pinso elaborat per ells, ajustant la
proteïna a les necessitats nutritives de l’animal
Persona de contacte: Joaquim Russiñol Masramon
Càrrec: Conseller delegat
Adreça: Ctra. de Manlleu Km 1’400, 08500 Vic (Barcelona)
Telèfon: 93 886 01 88

Pinsos Sant Antoni posa porcs a dieta per reduir el nitrogen dels purins
Pinsos Sant Antoni ha substituït el mètode tradicional de formulació a través
de la proteïna bruta pel mètode de la proteïna digestible. Consisteix en aportar
el mínim de proteïna bruta a través dels ingredients i ajustar les necessitats de
cada estadi del animal amb fórmules d’aminoàcids essencials en estat gairebé
pur. Això fa que els animals consumeixin menys aigua i produeixin menys
purins. A més, ha optat per l’addició de fitasses en la formulació dels pinsos
compostos. Això permet formular amb concentracions menors de fosfat vocàlics
i per tant, reduir la quantitat de fòsfor excretat. Les fitasses també permeten
una millora en els resultats productius i una reducció del nitrogen excretat
gràcies a un efecte de millora de la digestibilitat ileal de la proteïna i aminoàcids
en garrins i porcs d’enceball. Combinant aquestes dues tècniques s’ha
aconseguit reduir el contingut en nitrogen de les excrecions dels animals, així
com la producció de purins, ja que el consum d’aigua es inferior, augmentant
el rendiment i la transformació dels animals en carn.

Beneficis de la incorporació de la innovació
L’esforç de l’empresa ja ha tingut recompenses clares. El novembre de 2005,
el Departament d’Agricultura va acceptar reducció del 20% en la valoració del
pla de producció del nitrogen excretat per les truges de gestació, les truges
en lactació i de recria. Mig any després, també va aconseguir l’acceptació por
part de la Conselleria d’una reducció del 25% en l’excreció del nitrogen provinent
de les fases de deslletament, pre-engreix i enceball.

La reducció de la quantitat de nitrogen en les dejeccions ramaderes afavoreix
una gestió més sostenible, ja que permet evitar el sobreadobat dels camps de
conreu i disminueix considerablement els costos de gestió de les dejeccions.
Però, a més a més, la nova formulació augmenta els rendiments ja que els
porcs estan menys temps en la fase d’engreix.

Trajectòria de l'empresa
L’any 1958, un grup d’empresaris ramaders i del sector cerealístics van fundar,
a la carretera de Roda de Vic, Pinsos Sant Antoni. Venien sacs de pinso per
a bestiar i produïen 1.200 quilos diaris. Tres anys més tard, amb una producció
de 15.000 quilos, es van traslladar al carrer Manlleu i, ja als anys setanta, van
inaugurar una nova fàbrica que els permetia treure 30 tones diàries. El gran
salt va arribar l’any 1974 amb la creació de la societat Aura per gestionar les
seves granges pròpies i les integrades, aquelles a les que els subministren els
animals i el pinso i a les que pagaven als grangers un tant per animal engreixat.
L’empresa, que va robotitzar els processos de producció l’any 1986, es va
reestructurar el 1999 fusionant-se amb societats del grup, entre les quals hi
havia Aura, i va iniciar el 2000 un procés de modernització per aconseguir dos
anys després la certificació ISO 9001/2000 en formulació, producció,
comercialització de pinsos i traçabilitat del bestiar.
A hores d’ara, compta amb con 39 granges de porcí d’enceball amb una
capacitat de 23.000 porcs d’engreix i sis explotacions de reproductores amb
una capacitat de 3.000 truges.

Candidats
Agroindústria
Raó social: Anortec SL
Innovació: Desenvolupament d’una màquina per a la neteja i manteniment
del fons de basses artificials d’aigua
Persona de contacte: Ramon Cabasés
Càrrec: Soci
Adreça: C. Mallorca 41, (Pol. Ind. Sud-Oest) 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
Telèfon: 93 721 38 10

Anortec neteja a fons basses artificials d’aigua sense buidar-les
Anoterc ha dissenyat una màquina que permet netejar els fons de basses
artificials sense necessitat de buidar-les. El seu sistema permet extreure
sediments de fins a dos metres de gruix i de diferents densitats per mitjà de
procediments mecànics automatitzats, sense haver de buidar l’aigua de la
instal·lació. La màquina, dirigida per control remot, es desplaça pel fons de la
bassa i, gràcies a una bomba hidràulica, aspira tots els sediments i els canalitza
per un tub flotant fora de la instal·lació. Incorpora sistemes de regulació per
adaptar el seu rendiment a la quantitat de fangs decantats en el fons i minimitza
així el consum d’aigua.

Beneficis de la incorporació de la innovació
El sistema de la empresa barcelonesa aconsegueix obtenir un gran estalvi en
consum d’aigua, per no haver de buidar la bassa, evita l’acumulació de sòlids,
la qual cosa, a la vegada, permet mantenir la capacitat d’emmagatzematge
d’aigua en la instal·lació i contribueix a prolongar la vida útil de les instal·lacions.
Fent un repàs als avantatges, Anoterc apunta també que evita la proliferació
d’algues, microalgues o plantes aquàtiques i, a la vegada, evita obstruccions
per brutícia i destaca que redueix els riscos laborals per la manipulació de
possibles sediments tòxics.
La neteja és més ràpida en comparació amb qualsevol altre sistema, hi ha
menys olors i és més barata en comparació amb el sistema manual, amb
camions cuba, que és el mètode més emprat.

Trajectòria de l'empresa
Anoterc és una empresa familiar de Sant Quirze del Vallès creada fa 40 anys
per Jesús Fuentetaja i el seu soci Pablo Masip, un mecànic d’ofici que va veure
en la recerca de solucions per als seus clients, entre ells l’exèrcit, l’embrió
d’una empresa que avui exporta tecnologia a mitja Europa. Particulars,
ajuntaments i el Ministeri de Defensa són els seus principals clients. En el camp
dels dipòsits d’aigua, treballa en grans superfícies, en basses de reg o camps
de golf. L’any 1996, va fabricar el primer prototipus de netejafons, que neteja
el llac del Parc de Catalunya de Sabadell.
Al llarg de tots aquest anys, ha desenvolupat moltes solucions d’enginyeria
mecànica i hidràulica. Això va dur la societat a crear un departament específic
amb el nom comercial de Inmade Serveis. És una companya especialitzada
en l’extracció de fangs decantats en el fons d’instal·lacions que continguin
aigua, tant fabricades amb formigó com amb materials impermeables. Jubilat,
Fuentetaja ja ha resolt el relleu generacional, el dia a dia de l’empresa està en
mans dels hereus dels fundadors, que, “amb 35 i 40 anys, és la gent que ha
de tirar ara de la societat”. Així ho conta Masip, qui, esperant la seva jubilació,
duu les negociacions d’Anortec amb els alts càrrecs de l’exèrcit.

Candidats
Agroindústria
Raó social: New Packaging
Innovació: Desenvolupament d’un nou producte recicable per a la realització
d’embalatges
Persona de contacte: Juan Luis Ripollés Romeu
Càrrec: Administrador únic
Adreça: C. Orleans, 8-12, Nau 1, 43870 Amposta (Tarragona)
Telèfon: 97 770 70 38

New Packaging fabrica embalatges reutilitzables amb clofolla d’arròs
New Packaging ha obtingut, pel sistema industrial d’extrusió, un material
compost de forma de làmina amb components de polímer reciclat, carbonat
càlcic i clofolla d’arròs elaborada industrialment. És una làmina estable amb
característiques semblants al cartró compacte i amb les millors condicions
tècniques, per la seva impermeabilitat, flexibilitat, resistència i durabilitat unides
a la circumstància única de ser reciclable indefinidament per al mateix ús sense
pèrdua de les seves característiques. L’empresa ha suprimit l’aplicació de coles
o adhesius, substituint-los per un sistema de soldadura per ultrasons.
Per aconseguir el nou producte, ha invertit un milió sis-cents mil euros en una
nau i un milió i mig més en màquines, com ara una extrusora, troqueladores,
soldadores o molins de reciclat.

Beneficis de la incorporació de la innovació
A l’hora d’explicar els avantatges de les seves caixes, l’empresa assegura que
els seus embalatges són un element diferenciador que donen valor afegit als
productes que contenen. En funció del producte que ven cada client, l’empresa
pot dissenyar estoigs adaptats a cada companyia. Ofereix la possibilitat
d’imprimir amb diferents tecnologies i amb tintes ecològiques admeses en
envasos que transporten productes per a l’alimentació. Són envasos totalment
impermeables, totalment reciclables, higiènics i que poden ser reutilitzats amb
un cost mínim de neteja i higienització. A més, suporten càrregues molt altes,
són estètics i el seu preu és similar als de cartró compacte i inferior als envasos
de plàstic.

Trajectòria de l'empresa
Tècnics industrials de diversos sectors, plàstics, indústria gràfica, mecànica i
dissenys industrial, amb experiència de més de 20 anys en els seus diferents
camps, van crear l’any 1999 New Packaging a Amposta.
Dos anys més tard, van obrir un taller pilot per desenvolupar un projecte de
fabricació d’embalatges i, després de quatre anys de proves de sistemes de
transformació i test de mercat, els socis van decidir invertir en el procés
industrial. Empreses de transport, de congelats, de productes frescos, marisc
o fruita estan a la seva llarga llista de clients.

Candidats
Agroindústria
Raó social: Fet a Casa
Innovació: Noves instal·lacions per a la millora en el procés d’elaboració de
melmelades i conserves
Persona de contacte: Francesc Roset Balcells i Marga Ayguadé
Càrrec: Soci
Adreça: C. Hospital núm. 17, 25140 Arbeca (Lleida)
Telèfon: 973 16 01 62

Fet a Casa modernitza la seva planta de melmelades
Fet a Casa participa per segon any consecutiu en el premi, amb les noves
instal·lacions d’elaboració de melmelades de fruita. Ha construït un magatzem
de 400 metres quadrats amb sala frigorífica, sala de netejar i desossar la fruita
i un obrador. La sala frigorífica permet guardar la fruita quan arriba del camp i
refredar la melmelada ja elaborada. La de netejar i desossar agilita molt el
procés. El obrador es la part més important de les instal·lacions. L’olla per
elaborar les melmelades és de 500 quilos. Francesc Roset Balcells i Marga
Ayguadé només han de posar-hi els ingredients i ella només s’encarrega de
barrejar i coure els productes. Totes les màquines funcionen amb una caldera
de vapor, una màquina que fa que el procés sigui molt ràpid i amb un estalvi
d’energia molt gran. El magatzem i l’obrador té un sistema de clavegueram
que agilita molt la neteja.

Beneficis de la incorporació de la innovació
Francesc Roset Balcells diu que el conjunt d’aquesta tecnologia fa que el
procés productiu sigui ràpid i que amb tres persones sigui suficient per
desenvolupar tot el procés d’elaboració. Aquesta innovació ha permès a la
petita planta d’Arbeca ampliar el seu mercat de sortida ja que pot produir més
amb millor qualitat i higiene. La inversió ha acabat de modernitzar l’empresa,
que l’any 2004 es va plantejar iniciar la mecanització de la indústria, ja que la
creixent demanda del producte feia pràcticament impossible el continuar fentlo de forma manual. Tot i que l’elaboració de melmelades va començar com
un activitat complementària a la agrícola, ara és la base de l’economia familiar.

Trajectòria de l'empresa
L’empresa es va gestar fa set anys, quan Roset es va interessar per cursos
d’agroturisme per conèixer algunes possibles sortides a les crisis de preus que
de vegades té el sector agrari. Va pensar fer melmelades per aprofitar la fruita
de casa. Produeix pruna, cirera, albercoc i préssec i elabora melmelades de
totes les fruites i brandis de cirera i l'albercoc, a més de codonyat. Enguany ha
començat a substituir, en algunes partides, el sucre per la mel. De la seva casa
surten 35.000 pots de melmelada i 20.000 més d'almívar, que es poden trobar
a botigues de productes tradicionals, sobre tot a les de les muntanyes i en
algunes agrobotigues de Girona i Tarragona.
L’any passat es va plantejar elaborar també olis aromatitzats, però la necessitat
de tramitar un altre registre sanitari ha retardat el projecte. A curt termini, a més
d’aquest nou producte, Roset pretén organitzar petits tallers a la planta, per tal
que puguin visitar-la des dels clients a alumnes de les escoles més properes.

Candidats
Agroindústria
Raó social: JACSA
Innovació: Nou producte consistent en preparats de carn amb sabors
incorporats, com llom al pebre i porc adobat amb pebre vermell
Persona de contacte: Jaume Artigas Casellas
Càrrec: Gerent
Adreça: Pol Industrial La Borda, C. Borges Blanques s/n, 08140
Caldes de Montbui Barcelona
Telèfon: 93 865 40 30

Jacsa injecta sabors a les seves costelles de porc
Jacsa ha posat al mercat un nou producte per agilitar el treball a l’hostaleria i
a les cuines casolanes on cada cop falta més temps per cuinar, a causa de
les presses de la vida diària. Pel mètode d’injecció, ha incorporat a les seves
costelles congelades de porc alguns dels sabors més preuats a la cuina. Carn,
llom, llonza, filet i cap de llom, amb sabor al pebre, a l’all, al pebre vermells i
fumat surten de la seva planta, on també ha fet algunes proves de preparats
de carn d’aviram amb sabors, obtenint uns resultats satisfactoris. El projecte
es va iniciar a principis de 2005. En un inici, responsables de Jacsa es van
entrevistar amb diversos subministradors d’espècies i van decidir col·laborar
amb els Laboratoris La Campana per la seva doble contribució: la tècnica i la
comercial. En el projecte, també hi van participar els Laboratoris Anabiol.

Beneficis de la incorporació de la innovació
La comercialització se va iniciar el 2006 aprofitant el Saló Internacional Alimentaria
a Barcelona. L’empresa està satisfeta del resultat. Argumenta que el fet d’haver
innovat, obtenint uns bons resultats, li dóna una capacitat de lideratge i creixement
en el sector, així com un fort avantatge competitiu. Diu que ha après molt i està
implantant noves línies de negoci, dirigint els seus productes a les grans
superfícies i aplicant polítiques comercials que reforcen la diferenciació dels
preparats de carn amb sabors. Al nou producte, li atribueix l’augment de les
exportacions i del nombre dels clients, a més de la millora de la quota de mercat
i nous canals de distribució.

Ara està tramitant els permisos per poder exportar a Corea del Sud, després
de haver aconseguit vendre a Japó i Sud Àfrica.

Trajectòria de l'empresa
Jacsa són les sigles de la societat a la que dóna nom un emprenedor, Jaume
Artigas Casella. La indústria va néixer l’any 1985 a partir de una petita botiga
ubicada al centre històric de Caldes de Montbui i especialitzada en l’elaboració
de preparats de carn i la distribució de productes carnis.
L’entrada en els productes congelats i elaborats, preparats per al consum, va
suposar per a l’empresa una gran expansió. Els anys 1997 i 1998, per tal de
posicionar-se en els mercats europeus va col·laborar amb el Consorci de
Promoció Comercial de Catalunya (COPCA), experiència molt positiva. Per
això, l’empresa es va plantejar l’ampliació i, l’octubre del 2003, va obrir un nou
centre de producció a Sallent.

