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PROBIO_FRUSEC Fruita seca de cooperativa amb probiòtics 
 

 
01 Resum                                                                                                  

Es vol crear i provar una metodologia que permeti afegir els elements beneficiosos dels probiòtics a un aliment 
altament saludable com son les avellanes, i així, poder crear un suprealiment. 

 
02 Objectius                                                                                                

-Buscar les empreses que puguin estar interessades en aquesta tecnologia i puguin aportar a la proposta per tal 
de formar un Grup Operatiu. 
-Redactar i signar un conveni de col·laboració on s’especifiqui les aportacions i relacions entre les empreses que 
en formin part. 
-Definir les necessitats tecnològiques per poder portar a terme aquesta proposta i buscar un centre de recerca 
que tingui la tecnologia per poder realitzar les proves. 
-Redactar un projecte pilot per executar els objectius definits. 
 

 
03 Conclusions                  

S’ha pogut definir un projecte pilot per obtenir un producte probiòtic a partir d’additivar avellanes a un 
fermentat, obtenint un producte de qualitat amb les seves virtuts i corregint els caràcters no desitjats. 
S’analitzarà la població de microorgismes totals i viables durant la fermentació i durant el seu emmagatzematge 
en ampolla per assegurar la seva viabilitat així com la caducitat del producte.   
 

 
        04 Líder del Grup Operatiu 

 

ENTITAT:  FEDERACIO DE COOPERATIVES AGRARIES DE CATALUNYA AGRÍCOLA FALSET MARÇÀ 
I SC AFALMA SCCL 
E-MAIL DE CONTACTE:  xavi@etim.cat 

 
05 Àmbit/s temàtic/s d’aplicació 

☐ Sistema de producció agrària 
☐ Pràctica agrària 
☐ Equipament i maquinària agrària 
☐ Ramaderia i benestar animal 
☐ Producció vegetal i horticultura 
☐ Paisatge / Gestió del territori 
☐ Control de plagues i malalties 
☐ Fertilització i gestió dels nutrients 
☐ Gestió del sòl 
☐ Recursos genètics 
☐ Silvicultura 
☐ Gestió de l’aigua 
☐ Clima i canvi climàtic 
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☐ Gestió energètica 
☐ Gestió de residus i subproductes 
☐ Gestió de la biodiversitat i del medi natural 
☐ Qualitat alimentària / processament i nutrició 
☐ Cadena de subministrament, màrqueting i consum 
☒ Competitivitat i diversificació agrària i forestal 
☐ General 

   
06 Àmbit/s territorial/s d’aplicació 

PROVINCIA/ES COMARCA/QUES 
 Tarragona Priorat 

 
07 Difusió del projecte (publicacions, jornades, multimèdia, pàgina web...) 

  
 
 

 
08 Altra informació del projecte 

DATES DEL PROJECTE PRESSUPOST APROVAT 
Data d’inici (mes-any): maig 2020 Pressupost total: 14.285,71€ 
Data final (mes-any): setembre 2020 Finançament DARP: 5.699,99€ 
Estat actual: Executat Finançament UE: 4.299,99€ 
 Finançament propi: 4.285,71€ 

 
 
 

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/133/2017, de 21 de juny, 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 Resolució 
ARP/1531/2019, de 28 de maig, per la qual es convoquen els corresponents a 2019. 
 

 

 
 


