
1. TÍTOL DEL PROJECTE Penedès Sostenible i Saludable    2. DESCRIPCIÓ GENERAL   El Projecte ‘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, així com en l’ús dels recursos energètics, que permeti avançar en l’objectiu de que els aliments que es produeixen al Penedès – amb el vi i el cava com a productes capdavanters- no continguin rastres de residus nocius per la salut i s'elaborin en base a un model energètic que minimitzi les emissions de carboni i vetlli perquè el producte agroalimentari creixi de manera més saludable possible. Està  cofinançat pel Programa FEDER en el marc de Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT)  L’Ecosistema s’estructurarà entorn a tres grans àrees d’expertesa claus per al futur del Penedès:  a) Clima i Aigua: aquells reptes, aspiracions i/o oportunitats relacionades amb la resiliència al canvi climàtic  b) Productes saludables: tots aquells reptes, aspiracions i/o oportunitats vinculades a una producció més ecològica i saludable, i  c) Territori 4.0: tots aquells reptes, aspiracions i/o oportunitats vinculats a un ús més eficient i sostenible del territori del Penedès on puguin ajudar les noves tecnologies i TICs.   En aquests tres àmbits, el Projecte servirà perquè els agents i empreses del territori plantegin els seus reptes i s’hi puguin cercar i testar les solucions més adequades. I perquè aquesta sigui una metodologia de treball, d’ Innovació Oberta a altres empreses,  que el territori faci seva i s’organitzi a través d’un ESPAI LAB per fer el testatge i prototipatge en entorns reals de les solucions seleccionades i accelerades en el projecte.  No obstant, en el moment d’inici del projecte, el territori ja compta amb dos reptes estratègics sobre els quals hi ha consens cal abordar, i en els quals ja hi ha uns agents disposats a treballar-hi i a destinar-hi recursos, que són els següents:     



1- La necessitat de reduir la quantitat de productes fitosanitaris que s’aboquen actualment a la vinya per preservar-la de malalties. Només a les vinyes de la zona del Penedès, es calcula que es tiren anualment uns 2.5 milions de kgs de sofre  i uns 65.000 kgs de coure.   Una via per fer-ho és aconseguir unes varietats de raïm amb autoresistència genètica a les malalties criptogàmiques de la vinya (Oïdi i Míldiu), a partir de les varietats més conreades actualment a Catalunya (Macabeu, Xarel·lo, Parellada i Ull de Llebre). Així, si s’aconsegueix uns ceps que siguin auto resistents a aquestes malalties, es podrà reduir molt la necessitat d’utilitzar productes fitosanitaris.  Hi ha diversos governs al món, especialment a Europa, en què s’estan impulsant polítiques per fer-hi front. L’ aliança d’entitats de recerca OENOVITI, liderada per la Universitat de Burdeus i amb la presència de la OIV, ha organitzat un Simposi internacional sobre aquestes varietats de ceps per aquesta primavera. A casa nostra diverses empreses i entitats que participen en el PENEDÈS SOSTENIBLE I SALUDABLE també hi treballen des d’altres vessants, com el Projecte SISTEMIO amb l’empresa TAMIC, INCAVI, INNOVI i altres que vol reduir entre un 20 i un 40% els tractaments fitosanitaris o la participació de l’ IRTA al Projecte europeu VINOVERT que també tracta aquest tema.   2-  La necessitat d’avançar cap a un nou model energètic en què es promogui una mobilitat sostenible basada en l’ús de l’energia elèctrica i no en la crema de carburants, especialment en el sector del turisme.   Concretament, l’Ajuntament de Vilafranca, en el marc de l’operació que lidera, aposta per una acció que consisteix en l’habilitació d’una base per a la recàrrega de vehicles elèctrics. Aquesta és una iniciativa que pretén estimular l’ús del vehicle elèctric en el territori i que, entre d’altres usos servirà per recolzar la iniciativa de la ‘Carretera del Vi’, impulsada per un conjunt de cellers del territori (aglutinats en l’Associació Carretera del Vi) que treballen per promoure un enoturisme sostenible, en què es puguin fer rutes amb vehicle elèctric.     



 3- PARTICIPANTS El Projecte compta amb 4 socis institucionals: l’ AJUNTAMENT DE VILAFRANCA, EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, LA DENOMINACIÓ D’ORÍGEN PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS. En el seu desplegament, el projecte comptarà amb la participació i col·laboració d’un seguit d’entitats del món empresarial, acadèmic i de l’administració pública, que s’han adherit a la presentació al fons FEDER:  INNOVI: Clúster del Vi de Catalunya que té com principal objectiu accelerar la innovació al sector. UVIPE-AVC:  Uvipe és l’organització de Cellers de la D.O. Penedès, que forma part de la Associació Vinícola Catalana. INSTITUT DEL CAVA: organització de totes les empreses grans i mitjanes i petites de cava de Catalunya. COVIDES: Cooperativa vinícola del Penedès, amb més de 650 socis.  FUNDACIÓ PRO PENEDÈS: Associació que agrupa les principals entitats púbiques i privades de caire econòmic de les 4 comarques del Penedès. FEGP: Organització Empresarial de l’ Alt i Baix Penedès i el Garraf. ESCOLA D’ENOTURISME DE CATALUNYA: Entitat pública radicada a Vilafranca que promou la formació en aquest camp. CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PENEDÈS: Entitat público – privada que impulsa el turisme al Penedès, especialment l’ enoturisme. ASSOCIACIÓ LA CARRETERA DEL VI: Entitat que agrupa els cellers situats a la carretera de Sant Martí Sarroca a Sitges per promoure l’enoturisme. BODEGUES TORRES: Un dels cellers més importants del país, interessat en promoure l’enoturisme i el canvi de model energètic.   



INSTITUT EUGENI D’ORS: Centre de Formació Professional de Vilafranca, interessat en la innovació a través de l’Open Living Lab. CASA AMETLLER: Empresa productora i distribuïdora de fruita i verdura a tot Catalunya, interessada en la innovació a través de l’Open Living Lab. TAMIC: Empresa especialitzada en la reducció d’aigua i tractaments a l’agricultura, interessada en la innovació a través de l’Open Living Lab. XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES SL:  Empresa de telecomunicació del territori, interessada en la innovació a través de l’Open Living Lab. A més d’aquestes entitats i empreses que donen suport formal a la presentació del PECT, hi ha la col·laboració activa i imprescindible de l’ INCAVI, IRTA, UPC (Campus de Vilanova) i la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya, entre d’altres. Aquest ampli suport d’empreses i agents  del territori vinculats directa o indirectament al sector agroalimentari i a la gestió de l’energia i els recursos, és el punt més fort del Projecte, en el sentit que assegura la massa crítica suficient i assegura la difusió i aprofitament dels seus resultats, així com la transferibilitat i sostenibilitat del projecte més enllà del període elegible. 


