Cooperació per a la innovació: Grups Operatius

Fitxa de resultats finals del projecte

Abastiment de la demanda de blat dur mitjançant producció
de proximitat de baix impacte ambiental, amb cadenes curtes
de distribució i total traçabilitat
Resum
Tradicionalment no s'ha cultivat blat dur a Catalunya, tot i que la similitud amb les característiques agroclimàtiques de les zones d'Aragó i el Sud de França on sí que es cultiva en demostren la viabilitat.
L'increment del preu del gra de blat dur experimentat en els darrers anys i la presència a Catalunya de la
principal empresa productora de pasta de l'Estat, posen en evidència una oportunitat per millorar la
rendibilitat i competitivitat del sector cerealista a més de contribuir a la diversitat agrícola. Aquest Grup
Operatiu es constitueix per tal de vehicular aquesta oportunitat, maximitzant els possibles beneficis per a
tots el agents implicats.

Objectius
Oferir una nova alternativa de valor afegit al sector cerealista per tal d'incrementar-ne la competitivitat i
sostenibilitat a través de la introducció del cultiu de blat dur a Catalunya, la implementació d'un model
productiu orientat a la qualitat i una cadena curta de distribució que reforci la connexió entre els
sistemes de producció i els consumidors, alhora que es dóna resposta a la demanda de blat dur de la
indústria catalana de la pasta.

Conclusions
Creació del Grup Operatiu i redacció d'un projecte pilot que adreçarà els següents aspectes: 1)
identificació de les zones i varietats més adequades per a la producció de blat dur de qualitat, 2)
incorporació d’eines per implementar l’agricultura de precisió amb l’objectiu d'incrementar l'eficiència
dels recursos, 3) la implementació d'un model de cadena curta de distribució i 4) l'avaluació del seu
impacte ambiental i econòmic. S'ha constatat l'interès dels agents del territori, alguns dels quals
s'incorporaran al consorci per a la fase d’execució del projecte.

Líder del Grup Operatiu
Entitat: PRODUCTOS
E-mail de contacte:
jmas@pastasgallo.es

ALIMENTICIOS GALLO, SL

Àmbit/s temàtic/s d'aplicació
Agricultural production system
Energy management
Farming / forestry competitiveness and
diversification
Fertilisation and nutrients management
Supply chain, marketing and consumption
Water management

Tipologia d'entitat:
Indústria agroalimentària

Àmbit/s territorial/s d'aplicació
Província/es
Tarragona
Lleida
Girona
Barcelona
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Comarca/ques
Vallès Oriental
Urgell
Segrià
Segarra
Pla d'Urgell
Noguera

Barcelonès
Baix Llobregat

Difusió del projecte

(publicacions, jornades, multimèdia...)

Pàgina web del projecte
https://www.ruralcat.net/web/guest/pritac/espai/grups-operatius/grups-operatius-convocatoria-2016

Altra informació del projecte
Membres del Grup Operatiu: Productos Alimenticios Gallo SL, Cereales de Aragón y Cataluña SAU,
Associació Catalana de Multiplicadors de Llavors, IRTA.

Dates del projecte
Data d'inici (mes-any): Març 2017
Data final (mes-any): Setembre 2017
Estat actual: Executat

Pressupost aprovat
Pressupost total:

15.000,00 €

Finançament DARP:
Finançament UE:
Finançament propi:

5.985,00 €
4.515,00 €
4.500,00 €

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/96/2016, de 27 d'abril, 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
(operació 16.01.01), i es convoquen els corresponents a 2016.
Id. projecte: 113 2016
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