
ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ  
Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) 

“PENEDÈS SOSTENIBLE I SALUDABLE” 



La clau del progrés sostenible es basarà en la inversió, pública i privada, que es 

destini als generadors d’idees –el capital humà– i a la innovació.  

(Paul M. Romer, Nobel d’Economia 2018) 

 

El Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial 

“PENEDÈS SOSTENIBLE I SALUDABLE” planteja, com a punt de 

partida,  la creació d’un Ecosistema d’Innovació* al territori 

centrat en el sector agrari i agroalimentari.  

 

 
 

 



L’ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ 

L’Ecosistema  és una eina sistèmica que permet estimular la innovació i 

que serveix per identificar els reptes i/o aspiracions del territori, així 

com buscar solucions innovadores - amb una metodologia basada en 

els conceptes d’innovació oberta.  

L'Ecosistema d'Innovació del Penedès aposta per una evolució 

del territori cap a la sostenibilitat ambiental i l’economia circular.  

Busquem idees disruptives pel desenvolupament de projectes 

innovadors en el sector agrícola i agroalimentari. 

 

 



BASES PER PARTICIPAR 

Podeu presentar solucions seguint el següent guió (màxim 10 pàgines 

en ppt o pdf): 

1. Identificació de la necessitat a la que es vol donar resposta 

2. Quina és la solució aportada 

3. Beneficis de la solució 

4. Motivació per a presentar aquesta solució 

5. Destinataris/clients/usuaris de la solució 

6. Pla d’acció per a la seva execució 

7. Pressupost aproximat 

 

 



BASES PER PARTICIPAR 

Es valoraran especialment aquelles solucions que s’adeqüin als valors 

de l’Ecosistema:  

• Sostenibilitat ambiental. Quin és el benefici a nivell ambiental i 

social? 

• Utilitat. Respon a les necessitats reals detectades? 

• Impacte social. Quin és l’impacte esperat per a la societat? 

• Temporalitat. És executable a curt-mig termini? 

• Viabilitat. És viable econòmicament i a nivell de recursos humans? 

 

 



VALORACIÓ I PREMIS  

Aquest 2019 s’escolliran 3 solucions guanyadores, 

una per cada repte, per a prototipar-les en la 

primera prova pilot. 

El jurat estarà format per 5 experts de les següents 

àrees: aigua, agricultura, alimentació, innovació i 

sostenibilitat. 



VALORACIÓ I PREMIS  

Els premis consistiran en:  

Dotació econòmica de 1000€ per cada una de les 3 

solucions guanyadores. 

Suport tècnic material i logístic per a la posada en 

marxa de la solució, el seu prototipatge i prova per un 

valor de 5000€. 



 

#REPTE 1 
Com minimitzar i optimitzar l'ús de l'aigua al Penedès? 

L’objectiu és generar solucions que ens ajudin a reduir o fer més 

eficient el consum de l’aigua. 

 

El repte "Minimitzar i optimitzar l'ús de l'aigua al Penedès" és una 

crida a compartir idees de noves pràctiques, eines o estratègies que 

permetin reduir, minimitzar i optimitzar l'ús d'aigua en el sector agrícola i 

de transformació de productes per orientar l’evolució d'aquests sectors a 

ser cada vegada més sostenibles. 

 

 

 

 



 

#REPTE 1 
Com minimitzar i optimitzar l'ús de l'aigua al Penedès? 

Tipus de solucions que es poden aportar: 

• Solucions que permetin aprofitar i optimitzar l’ús de l’aigua en el 

sector agrícola i de transformació de productes. 

• Solucions que permetin reduir i minimitzar l’ús de l’aigua en el sector 

agrícola i de transformació de productes. 

• Solucions que permetin conèixer la disponibilitat d’aigua.  

• Solucions per a la conscienciació i sensibilització sobre l’ús i 

aprofitament eficient de l’aigua. 

• Iniciatives creatives al voltant de l’ús responsable de l’aigua. 

• Potenciar el coneixement en xarxa entre el conjunt del sector 

agroalimentari a fi d’establir sinèrgies i col·laboracions futures. 

 

 



 

DOCUMENTS DE REFERÈNCIA 

Catalan Water Partnership  

Ús sostenible de 

l’aigua en el sector 

agroalimentari. 

Normativa en matèria 

d’aigües 

ESTRATÈGIA CATALANA 

D’ADAPTACIÓ AL CANVI 

CLIMÀTIC (ESCACC) 2013 - 2020 

Tercer informe 

sobre el canvi 

climàtic a 

Catalunya 

 

Directiva Marc de 

l’Aigua 

(UE2000). 

Conceptes 

https://www.innovi.cat/us-sostenible-de-l-aigua-en-el-sector-agroalimentari/
http://aca.gencat.cat/ca/laca/legislacio/normativa-substantiva-en-materia-daiguees/
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http://www.cwp.cat/
http://www.cwp.cat/
http://www.cwp.cat/
http://www.cwp.cat/
http://www.cwp.cat/
https://www.innovi.cat/us-sostenible-de-l-aigua-en-el-sector-agroalimentari/
https://www.innovi.cat/us-sostenible-de-l-aigua-en-el-sector-agroalimentari/
https://www.innovi.cat/us-sostenible-de-l-aigua-en-el-sector-agroalimentari/
http://aca.gencat.cat/ca/laca/legislacio/normativa-substantiva-en-materia-daiguees/
http://aca.gencat.cat/ca/laca/legislacio/normativa-substantiva-en-materia-daiguees/
http://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/home/campanyes_i_comunicacio/publicacions/publicacions_de_canvi_climatic/Planificacio_i_estrategies_cc/escacc.pdf
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C:/Users/NMORRAL/Desktop/1.	http:/cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/tercer-informe-sobre-canvi-climatic-catalunya/TERCER_INFORME_CANVI_CLIMATIC_web.pdf
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http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/CAT_Marc_de_l_aigua.pdf
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http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/CAT_Marc_de_l_aigua.pdf
http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/CAT_Marc_de_l_aigua.pdf


 

IDEES INSPIRADORES I 

PROJECTES EN MARXA 
Grup Metawine. IRTA.  Robert Savé.  

Treballa de forma pluridisciplinar en l’àmbit de millores i innovació en 

viticultura. 

Unitat de Mecanització Agrària. UPC Castelldefels.  Emilio Gil.  

Projectes:  App Dosariño. Defineix la quantitat òptima d’aplicació de fitosanitaris 

a la vinya en funció a la densitat de plantació.  OPTIMA. INNOSETA 

Agròtica. Universitat de Lleida. José Antonio Martínez Casasnovas 

Grup de recerca en agricultura de precisió. Caracterització electrònica 

de la vegetació (radiografia de la vegetació) per determinar el seu estat 

de vigor i saber quan cal aplicar fitosanitaris.  DOS3D 

VITEC. Rafael Roda.  

Patologia vitícola, malalties de la fusta, alternatives a l’aplicació de Cu 

 

 

 

http://www.irta.cat/ca/centre/irta-torre-marimon/
https://uma.deab.upc.edu/ca/presentacio/Equip
https://uma.deab.upc.edu/ca/presentacio/Equip
https://uma.deab.upc.edu/ca/presentacio/Equip
https://uma.deab.upc.edu/ca/presentacio/Equip
https://uma.deab.upc.edu/ca/projectes-h2020/projecte-optima
https://uma.deab.upc.edu/ca/projectes-h2020/projecte-innoseta
http://www.grap.udl.cat/
http://www.grap.udl.cat/es/miembros/martinez-casasnovas.html
http://www.grap.udl.cat/es/miembros/martinez-casasnovas.html
http://vitec.wine/serveis-analitics/?lang=ca
http://vitec.wine/serveis-analitics/?lang=ca


 

IDEES INSPIRADORES I 

PROJECTES EN MARXA 

SISTEMIO Sistema de Teledetecció de Míldiu i Oïdi promogut per INNOVI. 

L’objectiu principal del projecte és reduir l’aplicació de productes fitosanitaris a 

la vinya amb l’ajuda de les noves tecnologies de teledetecció. 

Distribució i interpretació de les dades meteorològiques en 18 punts del 

Penedès.  A partir de l’estat de l’atmosfera es determina el potencial d’infecció 

amb una precisió de 2-4 dies 

Fabrica tecnologia per la gestió de plagues mitjançant el seu sensor i 

programari basat en maquinària dissenyat per a productors especialitzats de 

cultius. La seva plataforma ofereix un nou nivell de transparència, traçabilitat i 

col·laboració. 

https://www.innovi.cat/sistemio/
https://www.horta-srl.it/sito/es/portfolio-item/vite-net/
https://www.youtube.com/watch?v=lmaPzbLdp0k


 

IDEES INSPIRADORES I 

PROJECTES EN MARXA 

El projecte Gaia busca posar la tecnologia a disposició dels agricultors 

gràcies a l'enfocament codi obert.  

Millora l'agilitat operativa i un ús de l'aigua més eficient i efectiu. En la primera 

temporada els agricultors que van utilitzar la solució WaterForce van informar una 

reducció en els costos d'energia de fins a un 50%. 

Plataforma de Co-creació Digital per crear conjuntament solucions que ajuden als 

sistemes agrícoles de la UE a fer front als reptes més urgents. Els objectius de la 

plataforma són:  

– Millorar les eines i estratègies de gestió de riscos per a riscos econòmics, socials 

i ambientals. 

– Oportunitats per a la col·laboració publicoprivada en la gestió del risc. 

– Millores de les polítiques a nivell de la UE. 

– Rutes per implementar estratègies de millora de la capacitat de recuperació. 

https://www.waterforce.co.nz/
https://www.bq.com/es/proyecto-gaia
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https://www.bq.com/es/proyecto-gaia
https://www.bq.com/es/proyecto-gaia
https://www.bq.com/es/proyecto-gaia
https://www.waterforce.co.nz/
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CONTACTE 

Si teniu dubtes o suggeriments sobre els reptes , com presentar els projectes o sobre 

l’Ecosistema d’Innovació podeu contactar amb: 

 

Promoció Econòmica. Ajuntament de Vilafranca.  

Núria Morral - nmorral@vilafranca.cat - T. 93 817 11 69 

 

Per dubtes i/o suggeriments sobre la plataforma digital, podeu contactar amb: 

Tessa Schwartzmann - tessa.schwartzmann@dime-network.com 
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