
El projecte presentat busca, mitjançant la creació d’un grup operatiu integrat per la principal empresa 
conservera, així com una de les principals cooperatives agràries de Catalunya, juntament amb el grup 
de recerca especialitzat amb la millora de mongetes de qualitat, la redacció d’un projecte pilot, que 
permeti detectar els factors principals que determinen la gran diferència de qualitat que existeix entre les 
mongetes del Ganxet de la DOP cuinades de manera tradicional i les conserves de les mateixes. Alhora 
pretén dissenyar un projecte que permeti actuar sobre aquests factors a la recerca d’una conserva d’alt 
valor afegit que faci honor a l’excepcional qualitat organolèptica de les mongetes del Ganxet.

Resum

 1.Crear un Grup Operatiu format per les per empreses Conserves Ferrer i Agrícola el Progrés-Garbí, i 
el grup de recerca Fundació Miquel Agustí (FMA). 

 2.Determinar clarament els problemes a resoldre dins els àmbits productius de les empreses 
consorciades, per tal de poder elaborar un projecte pilot que avanci en la seva resolució.

 3.Dissenyar un projecte pilot per tal de desenvolupar una conserva innovadora objectivament superior 
que, aprofitant tot el potencial de la DOP Mongeta del Ganxet, sigui capaç d’obrir-se pas en el mercat de 
les conserves de mongeta de qualitat. Això significa optimitzar des del procés de producció fins al 
procés de conserva i envasat.

Objectius

Líder del Grup Operatiu

Àmbit/s temàtic/s d'aplicació Àmbit/s territorial/s d'aplicació

Província/es Comarca/ques

Fitxa de resultats finals del projecte   

Foment del cultiu de mongetes a Catalunya mitjançan t 
conserves innovadores per a la DOP Mongeta del Ganx et

   Cooperació per a la innovació: Grups Operatius

S'ha creat el grup operatiu amb els integrants inicialment plantejats i s'ha redactat el projecte pilot tal i 
com estava previst. El projecte inclou la detecció de les principals problemàtiques que poden afectar 
amb major o menor mesura la qualitat de les conserves, tant a nivell de la matèria primera com a nivell 
del procés de transformació. 
Finalment s'ha dissenyat un projecte que pretén posar solució a les problemàtiques identificades i que 
serà presentat a la propera convocatòria d'ajuts al Funcionament de Grups Operatius (projectes pilot 
innovadors).

Conclusions
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27.100,00 €
10.812,90 €

Difusió del projecte

Pàgina web del projecte

(publicacions, jornades, multimèdia...)

Altra informació del projecte

Dates del projecte

Data d'inici (mes-any):

Data final (mes-any):

Pressupost aprovat

Pressupost total:
Finançament DARP:

Finançament UE: 8.157,10 €

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.

Estat actual: Executat

Id. projecte: 

www.fundaciomiquelagusti.cat

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.

Finançament propi: 8.130,00 €
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