Cooperació per a la innovació: Grups Operatius

Fitxa de resultats finals del projecte

Desenvolupament d'estratègies de producció,
comercialització i transformació, tecnològicament
innnovadores per assolir la reintroducció en el mercat agrari
de varietats locals recuperades, amb l'objectiu de millorar la
competitivitat del sector agroecològ
Resum
El projecte Transformats de Varietats Recuperades vol analitzar la idoneïtat de la reintroducció en els
mercats de consum de varietats tradicionals d'hortalisses a través de la seva transformació com a
producte de valor afegit. Per això es valora la idoneïtat de les diferents hortalisses , així com els
diferents sistemes de transformació i productes que es poden obtenir.
Els membres del Grup Operatiu representen els diferents graons de la cadena alimentària i provenen de
la comarca de treball: el Vallès Oriental. El projecte se centra en la innovació tecnològica, organitzativa i
comercial.

Objectius
El projecte té quatre objectius principals. Primer, desenvolupar noves games de producte transformat a
partir de varietats locals recuperades. El segon, identificar les varietats locals amb el seu potencial
comercial. En tercer lloc, incrementar la presència de varietats locals a la cadena alimentària. Per últim,
promoure la multiplicació i reintroducció de varietats locals al sector productiu i comercial.
Tot plegat ajudarà a les finalitats últimes de millorar de la rendibilitat de les explotacions, augmentar la
competitivitat comercial de les verdures i ajudar a la preservació de la biodiversitat.

Conclusions
Es conclou que cal analitzar amb detall els costos en tot el procés transformador per tal d’optimitzar-lo i
maximitzar el marge econòmic. Per a l’èxit comercial, serà imprescindible una inversió decidida en
comunicació i creació de marca.
Cal centrar en la tècnica de transformació i de conservació del deshidratat i focalitzar-ho en els
tomàquets. També es pot provar la conservació en oli i la cocció . L’emmagatzematge més adient és
els recipients de vidre per a elements envasats en autoclau i, per a la resta, els envasats en plàstics en
atmosfera protectora. Es proposa estudiar sistemes de deshidratat d'aire calent usant energies
renovables.

Líder del Grup Operatiu
Entitat: QUINO ORTÍ IGLESIAS
E-mail de contacte:
hortalafanecada@gmail.com

(HORTA LA FANECADA)

Àmbit/s temàtic/s d'aplicació
HORTICULTURA
INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES

Tipologia d'entitat:
Productor agrari

Àmbit/s territorial/s d'aplicació
Província/es
Barcelona
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Comarca/ques
Vallès Oriental

PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA

Difusió del projecte

(publicacions, jornades, multimèdia...)

Pàgina web del projecte
Altra informació del projecte
Dates del projecte

Pressupost aprovat

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

Pressupost total:

28.571,00 €

Data final (mes-any): Setembre 2016

Finançament DARP:
Finançament UE:
Finançament propi:

11.399,83 €
8.599,87 €
8.571,30 €

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.
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: 92 2015
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