
 

 

Beneficiari privat que no disposa de pàgina web pròpia 

 

Entitat beneficiària de l’ajut finançat amb FEDER: CARLA ALBAREDA CORBELLA 

Sóc coneixedor que l’actuació detallada a continuació està cofinançada amb fons europeus i em 

comprometo a indicar-ho així sempre que hi hagi de fer referència, enfront de tercers o a la pròpia 

ciutadania. 

Per la importància que considero tenen aquests tipus d’ajut per a la nostra empresa és per això que 

valoro molt positivament la contribució del FEDER, principal fons de la política de cohesió europea, 

pel que suposa d’impuls al nostre treball i, en conseqüència, al creixement econòmic i la creació 

d’ocupació de Catalunya i d’Espanya en el seu conjunt.  

 

Dades del projecte: 

Línia d’ajuts: RIS3CAT 

Nom de la Comunitat: INNOAPAT (Comunitat per una Cadena Alimentària Sana, Segura i Sostenible) 
- Entitat coordinadora: IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) - Àmbit sectorial: 
Indústria alimentària 

Títol del Projecte: Umbilical: proximity beef meat-vital - Líder del projecte: Corporación Alimentaria 
Guissona, S.A. (bonÀrea Agrupa) 

Cost total del projecte: 224.100,00 €    

Ajut FEDER: 82.177,50 € 

Descripció: 

Prop d’un 40% dels bovins menors d’un any produïts a l’Estat Espanyol provenen d’explotacions 
lleteres, es crien sota la denominació de vedell lactant o “mamó” durant les primeres fases, i 
posteriorment s’engreixen intensivament. Normalment, les vaqueries, mamoneres i engreixos es 
localitzen en indrets diferents. El principal objectiu d’aquest projecte és crear una nova línia 
productiva de vedells amb major vitalitat, menys mortalitat durant la fase lactant, i de proximitat, 
provinents de granges lleteres locals. A més, s’instaurarà una marca de vedell criat de forma 
sostenible, amb menys ús d’antibiòtics, i amb major traçabilitat (vedell “VITAL”). Per una banda, 
aquest projecte ofereix una via alternativa de producció per solucionar el repte que suposa vedell 
lactant mascle considerat com a subproducte per les vaqueries, i, alhora, encaixa perfectament amb 
la Comunitat RIS3CAT ja que s’inspira amb l’eslògan “Innovating from fork to farm”, promovent un 
producte cada vegada més demandat per la societat que es distingeix per ser de proximitat, 
sostenible, saludable i traçable). Encaixa dins dels objectius de la comunitat d’augmentar la 
confiança del consumidor en els productes agroalimentaris i de reduir el malbaratament en la 
indústria agroalimentària. A més, amb el present projecte, a banda de crear un nou producte de 
proximitat també s’ajudarà a crear llocs de treball, i es preveu que ajudi a reduir els dies globals en 
granja fins a arribar a escorxador. La reducció de dies en granja pot suposar una millora de 
l’eficiència i una reducció de les emissions de metà, de producció de fems (reduint dies d’estada en 
granja); també es redueix el transport (no venen d’orígens llunyans), i la producció de residus 
(menys mortalitat, menys cadàvers, menys ús d’antibiòtics). El projecte es dividirà en 3 fites; en una 
primera fase es farà la recerca de les granges d’origen dels mamons i les granges destí, s’adequaran 
i es definiran els protocols de treball. En la segona fase s’avaluaran els protocols i els resultats 
productius i econòmics, i en la tercera fase en base als resultats de la segona fase s’optimitzarà el 
procés. 
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