Cooperació per a la innovació: Grups Operatius

Fitxa de resultats finals del projecte

Identificació de nous cultius d'alt valor afegit i amb elevada
càrrega de treball manual adaptades a l'agroecologia social

Resum
El projecte pretén ser un punt de partida per a la millora de la productivitat i sostenibilitat d’un grup
d’empreses dedicades a l’agricultura social a través de la incorporació de nous cultius. A partir d’un
estudi de cada una de les empreses, tant a nivell agronòmic com econòmic, es defineixen les
condicions de cultiu, les característiques agronòmiques de les explotacions així com les capacitats de
comercialització. Amb aquesta informació s’elabora un llistat potencial de nous cultius que puguin
encaixar en les condicions específiques de cada empresa. Aquests nous cultius han de presentar una
sèrie de característiques: estar ben adaptats a les condicions edafoclimàtiques i estar ben adaptades als
condicionants de producció de les explotacions, presentar un valor afegit que possibiliti una major
facilitat de comercialització i que existeixi certa demanda al mercat. A partir del llistat inicial de cultius es
realitza un filtratge de cada un, permetent determinar quins cultius es descarten, quins cultius poden
incorporar-se de manera immediata, o quins ho poden fer a mitjà o llarg termini. Finalment s’elabora un
pla d’actuació que permeti la implementació dels nous cultius a cada una de les explotacions.

Objectius
L’objectiu general del projecte és millorar la rendibilitat d’empreses de producció primària
dedicades a l’agricultura social, a través de la identificació de nous cultius i/o varietats,
especialment aquells que tenen una demanda consolidada i actualment no es produeixen al nostre
territori, que s’adaptin a les singularitats d’aquests tipus d’explotacions i que els permetin millorar
l’eficiència del seus sistemes de producció així com obrir noves línies de producció. Per tal
d’assolir aquest objectiu general s’han definit els següents objectius específics:
(1) Crear un Grup Operatiu format per empreses dedicades a la producció agrícola lligades a
l’agricultura social, les característiques de les quals són, per la seva pròpia naturalesa, la capacitat de
disposar d’elevat volum de mà d’obra, sovint amb capacitats especials. Aquest grup de treball ha de
permetre identificar les problemàtiques associades així com els punts forts d’aquest tipus d’explotacions,
més específicament en allò referent a la capacitat de producció (ús de la mà d’obra) i els tipus de cultius
que s’empren.
(2) Elaborar, atenent a les singularitats de les explotacions col·laboradores, un llistat de nous
cultius que s’adaptin a les condicions edafoclimàtiques de les explotació, així com als seus
condicionants de producció, que puguin tenir interès per accedir a nous grups de consumidors o
cobrir l’oferta actual.
(3) Dissenyar un pla d’experimentació amb l’objectiu d’incorporar aquests nous cultius als
esquemes productius de les explotacions, avaluant tant el comportament d’aquests nous cultius a
les finques agrícoles col·laboradores com la seva adaptació als factors tècnics de producció de les
explotacions.

Conclusions
(a) S’ha consolidat el consorci d’empreses que es constitueixen en grup operatiu. Aquestes es
comprometen a examinar conjuntament els resultats presentats i decidir quines accions emprenen per
poder dur a terme les propostes que resulten d’aquest projecte.
(b) S’han determinat les avantatges d’aquest consorci tant des del punt de vista productiu com
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comercial. Compartir experiències en la gestió de la producció i formació del personal, augmentar
la dimensió productiva, explorar vies de comercialització conjunta i poder assolir un mínim de i+d,
semblen els beneficis immediats de la associació, que ja es veu traduïda en poder compartir els
resultats d’aquest projecte.
(c) S’han llistat i avaluat 100 espècies que poden aportar més innovació a l’estructura i habilitats de les
empreses consorciades, tenint en compte els aspectes biològics, empresarials i comercials.
Aquesta llista de varietats constitueix en si mateixa un capital important per a les empreses doncs, més
enllà de les valoracions actuals, constitueixen una font d’informació per assajar noves varietats en funció
de l’evolució dels mercats.
(d) S’ha fet un filtrat de les varietats candidates per tal de jerarquitzar el seu potencial econòmic per a les
empreses consorciades i s’ha elaborat una llista final de 25 espècies. A la vegada s’ha fet una valoració
de l’experimentació i entrenament del personal necessaris per implementar gradualment les noves
varietats. Amb aquesta informació les empreses poden iniciar la renovació dels seus cultiu i a la vegada
programar i buscar recursos per a les tasques de formació del personal i assajos de varietats amb poca
o nul·la tradició de cultiu al nostre país.

Líder del Grup Operatiu
Entitat: CENTRE DE JARDINERIA
E-mail de contacte:
heura@heura-cet.cat

L'HEURA, SLL

Àmbit/s temàtic/s d'aplicació
HORTICULTURA
PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA
VARIETATS TRADICIONALS I RACES A

Difusió del projecte

Tipologia d'entitat:
Empresa agrària

Àmbit/s territorial/s d'aplicació
Província/es
Barcelona

Comarca/ques
Vallès Oriental
Vallès Occidental
Maresme

(publicacions, jornades, multimèdia...)

Pàgina web del projecte
www.fundaciomiquelagusti.cat
www.heura-cet.cat

Altra informació del projecte
Dates del projecte

Pressupost aprovat

Data d'inici (mes-any): Novembre 2015

Pressupost total:

24.925,00 €

Data final (mes-any): Setembre 2016

Finançament DARP:
Finançament UE:
Finançament propi:

9.945,08 €
7.502,43 €
7.477,50 €

Estat actual: Executat

Amb el finançament de:

Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa
de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
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Ordre ARP/258/2015, de 17 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la
innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en
matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests
grups, i es convoquen els corresponents a 2015.
Id. projecte: 88 2015
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