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01 Resum                                                                                                  

 
L’objectiu principal de creació del grup ENOCOOP-GO passa per ser l'embrió d'un grup operatiu que asseguri 
l’èxit de futurs projectes d’innovació liderats per les cooperatives de la branca del vi de la Federació de 
Cooperatives Agràries de Catalunya, considerant com a objectiu principal i  molt necessari  en primer lloc fer 
créixer de forma sostenible i sòlida el grup operatiu, conèixer les capacitats dels membres,  i establir lligams 
amb centres de recerca, definir els principals reptes, conèixer i interactuar amb altres grups operatius europeus 
en la mateixa activitat, i finalment poder definir un projecte pilot per executar en fases posteriors. 
 

 
02 Objectius                                                                                                

Activitat 1: Innovació i grup operatiu.  Definició d’un protocol de grup, pel qual a través de la 
cooperació implementar la innovació contínua i oberta al grup de cellers de les cooperatives catalanes, 
també a fi d’ augmentar i compartir la base de coneixements d’enologia i altres disciplines amb impacte 
en els resultats i productes de les cooperatives vitivinícoles. Selecció d’estratègies i metodologies per 
la gestió de la innovació a la cooperativa. 
  
Activitat 2:  Innovar en productes. Prospecció de les necessitats en innovació per nous productes. 
Generació de propostes per l’activitat 8. 
  
Activitat 3: Innovar en processos. Prospecció de les necessitats en innovació per nous processos i 
noves pràctiques. Generació de propostes per l’activitat 8. 
  
Activitat 4: Innovar en nous serveis. Prospecció de les necessitats en innovació per nous serveis. 
Generació de propostes per l’activitat 8. 
  
 
Activitat 5: Confluència amb la PAC. Contrastar resultats Act-1 a Act-4 respecte als Focus GRUP 
(millora resultats econòmics, millora competitiva, millora biodiversitat, gestió de l’aigua, i recursos, 
energia, subproductes, impacte mediambiental...) i compatibilitat amb nova PAC  més enllà del 2020. 
 
Activitat 6 : Innovació oberta. Cerca de socis. Tasques de coneixement, catalogació, selecció de 
centres de recerca i tecnològics compatibles amb les tasques a realitzar pel grup operatiu en futurs 
projectes pilot i en activitats d'innovació oberta continuada i de la gestió de processos RADI dins les 
pròpies cooperatives. Assegurar la participació d’una part significativa de les cooperatives al grup. 
 
  
Activitat 7 : Sinèrgies i interaccions. Tasques per definir i promoure les sinèrgies amb grups europeus 
operatius existents afins en enologia i el sector de vi, i contacte i adquisició de coneixement amb 
projectes compatibles amb els objectius del grup operatiu dins els programes Horizonte 2020.  
  
Activitat 8 : Redacció de projectes. Redacció d’un projecte pilot RADI definit en base als resultats de 
les activitats 1 a 7. 
  
Activitat 9 : Gestió del grup. Activitats de gestió i coordinació del grup. Redacció del conveni de grup 
operatiu. Difusió per diferents mitjans de la creació del grup. Fitxa del projecte. 
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03 Conclusions                  

Gràcies al conjunt de les activitats realitzades s’ha assolit crear un grup operatiu, establint un protocol de treball 
permanent amb la branca del vi de la FCAC per Innovació. S’han pogut detectar reptes i necessitats tant de 
productes, processos i serveis. S’ha fet seguiment de l’estat de la nova PAC a fi de preveure com s’hauria de 
tenir en compte en futurs projectes pilot. S’ha avaluat formes de sinèrgies amb altres grups operatius i eïnes de 
Innovació oberta per conveni amb centres de recerca. Com a llaurable principal s’ha redactat un projecte pilot 
sobre SEGMENTACIÓ DEL RAÏM A LA VEREMA orientat a millores en la competivitat. S’ha signat un conveni de 
grup operatiu per la fase d’execució del projecte pilot entre la FCAC i la Fundació URV de la Universitat Rovira i 
Virgili. 

 
        04 Líder del Grup Operatiu 

 

ENTITAT:  FEDERACIO DE COOPERATIVES AGRARIES DE CATALUNYA 
E-MAIL DE CONTACTE:  rdi@fcac.coop;  

 
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 
☐ 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 
 Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida Alt i Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Terra Alta, Alt 

Empordà... 

 

mailto:rdi@fcac.coop
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07 Difusió del projecte (publicacions, jornades, multimèdia, pàgina web...) 
  
Twitter : https://twitter.com/hashtag/ENOCOOP_GO?src=hash ;  

 
08 Altra informació del projecte 

DATES DEL PROJECTE PRESSUPOST APROVAT 
Data d’inici (mes-any): maig 2020 Pressupost total: 9.077,24€ 
Data final (mes-any): setembre 2020 Finançament DARP: 3.621,82€ 
Estat actual: Executat Finançament UE: 2.732,25€ 
 Finançament propi: 2.723,17€ 

 
 

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. 
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