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El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació amb l’objectiu de distingir les
empreses que hagin desenvolupat aplicacions
mòbils que contribueixin a la millora del sector agrari,
alimentari o rural ha convocat la segona edició del
premi Ruralapps. El premi contempla dues modalitats
Ruralapps-ciutadania per a l’app destinada a donar
solucions tecnològiques innovadores a la ciutadania
i Ruralapps-professional del sector per a l’app
destinada a donar solucions tecnològiques
innovadores als/a les professionals dels sectors
agrari, alimentari i rural, dotades amb 3.000 euros
cadascuna.
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presentacio

Uns premis de reconeixement dels innovadors
i emprenedors del sector agroalimentari,
i dels innovadors del sector de les tecnologies
de la informació i comunicació que desenvolupen aplicacions útils a la ciutadania i
als professionals del sectors agrari, alimentari
i rural.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
(DARP), en l’edició de 2015 dels Premis a la Innovació Tecnològica
Agroalimentària (PITA) i Ruralapps, vol distingir i premiar les persones
amb la il·lusió d’emprendre i innovar, les empreses agràries o les
seves entitats associatives i les agroindústries que hagin implementat en el seu procés productiu elements tecnològics innovadors i que
hagin obtingut, com a conseqüència d’aquesta implementació, uns
resultats beneficiosos per a l’economia, la competitivitat, la qualitat,
la seguretat, la traçabilitat o la sostenibilitat de les produccions.
De la mateixa manera que l’anterior edició dels premis , també es
vol reconèixer els innovadors del sector de les tecnologies de la
informació i la comunicació que desenvolupen aplicacions que aportin solucions tecnològiques a la ciutadania o als professionals dels
sectors agrari, alimentari i rural.
Al llarg dels anys el premi PITA ha posat de manifest la importància
que el coneixement generat per les universitats i centres de recerca,
així com la formació i la transferència tecnològica flueixi cap el sector
agroalimentari, obtenint-se uns resultats modèlics i que han de servir
de referent i orientació a les empreses agràries, agroindústries o
persones joves que volen emprendre.
Amb el premi Ruralapps, s’ha pretès conèixer les aplicacions mòbils
que es realitzen orientades o que aportin solucions tecnològiques
als ciutadans o als professionals dels sectors agrari, alimentari i
rural, constatant-se en aquest a segona edició ha hagut un canvi de
tendència respecte l’any anterior amb un major pes en el nombre
d’apps orientades a la ciutadania que en les orientades al sector
professional. En la valoració i el desenvolupament d’aquest premi
s’ha comptat amb la col·laboració i l’expertesa de la Eurecat.
Jordi Ciuraneta Riu
Conseller d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

comite d’experts

Sr. Joan Girona Gomis
Director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries - DARP

Sra. Gemma López Vázquez
Cap de Promoció - Eurecat

Sra. Noemi Ruiz Sosa
Project Manager- Eurecat

Sr. Gabriel Anzaldi Varas
Director de la Unitat Smart Management Systems - Eurecat

Sr. Francesc Baulies Iglesias
Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions - DARP

Sr. Jaume Sió Torres
Subdirector general de Transferència i Innovació Agroalimentària - DARP

Sr. Josep Maria Masses Tarragó
Coordinador de Comunicació i Difusió Tecnològica - DARP
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premiats

1er Premi
ruralapps-ciutadania

CeliCity App, SL
per l’app CeliCity, una aplicació que permet a les persones celíaques
descobrir, valorar i compartir llocs amb productes sense gluten (restaurants i comerços) a nivell internacional.

1er Premi
ruralapps-professional del sector

Agroptima, SL
per l’app Agroptima, una aplicació que permet a l’agricultor apuntar i
consultar a peu de camp les feines fetes a l’explotació agrícola (sembrar, adobar, aplicar fitosanitaris) ajudant a l’agricultor a tenir un control
total de l’explotació en qualsevol lloc.

nominats

FINALISTA
ruralapps-ciutadania

Fundació Ametller
per l’app Menja sa en família, una aplicació pensada tant per a ús
familiar com a les escoles que conté informació sobre alimentació saludable i una eina per planificar i elaborar menús setmanals equilibrats.

FINALISTA
ruralapps-professional del sector

eFoodPrint Services, SL
per l’app Hesperides, una aplicació que permet registrar i consultar
informació tècnica d’una explotació agrària a peu de camp, a temps
real i sense cobertura.
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CANDIDATS

candidats
RURALAPPS-CIUTADANIA
Cicle de l’Aigua VR
Canelma - AllVR Education
Deixa’t guiar Parc Natural de l’Alt Pirineu
Aurora Montserrat Freixa - Ruralturistic. Taradell (Osona)
Gourmet Bcn
Enterprise Consulting & Training, SLU
Pukono
Fundació Althaia, Xarxa Assistencial i Universitària de Manresa
Labels For Your Planet (LFYP)
Inèdit Innovació, SL
Vespa Velutina
Juan Esporrín
MountPicks
MountainMedia Hub, SL
Onfan
Onfan Barcelona (Barcelonès)
Aliments del Territori i tu
Reskyt Online, SL
Guia Comercial de Balaguer
Reskyt Online, SL
Ou Hacker
Solucions Geogràfiques
Vojo Way
Vojo
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candidats
RURALAPPS-professional del sector
GSP
Associació Porcsa. Grup de Sanejament Porcí de Lleida. Lleida
(Segrià)
Agricolum
Zona RuralDir, SL
Vet Helper
Sans and Bold Comunicació, SL
Agrònic App
Sistemes Electrònics Progrés, SA
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premiats
i finalistes en
profunditat
1er premi ruralapps-ciutadania
CeliCity

10

1er premi ruralapps-professional del sector
Agroptima

12

finalista ruralapps-ciutadania
Menja sa en família

14

finalista ruralapps-professional del sector
Hesperides
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1er Premi
ruralapps-ciutadania
10

CeliCity
Empresa: CeliCity App, SL
Sector: Serveis
Web: http://celicity.com/
Director general: Josep Lluís Rodríguez
Director Financer: Mariano Najles
Descàrrega de l’APP:
App Store (iOS):
https://itunes.apple.com/us/app/celicity/id778789824
Google Play (Android):
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.celicity

Descobrir, valorar i compartir llocs amb productes
sense gluten
CeliCity permet a les persones celíaques descobrir, valorar i compartir llocs amb productes sense gluten (restaurants i comerços), a nivell
internacional.
L’app aprofita la geolocalització per indicar a l’usuari quins llocs sense
gluten es troben
al seu voltant, i li permet visualitzar la seva informació (ubicació, telèfon,
imatges, valoració global, categories de productes sense gluten, opinions d’altres usuaris, etc.). L’usuari pot incorporar la seva valoració i
opinió, així com publicar llocs que no apareguin encara a la plataforma.
A banda, l’usuari pot realitzar recerques específiques. Els resultats de les
recerques (específiques o del meu voltant) es
mostren localitzades en un mapa o en forma de llistat, segons prefereixi
l’usuari.

Valor i avantatge que aporta el projecte al sector agroalimentari
L’APP permet al col·lectiu de persones celíaques millorar la seva qualitat
de vida, al tenir al seu abast informació sobre la localització d’establiments sense gluten, a qualsevol punt del món.
Al sector agrolimentari, el projecte li permet accedir directament a un
segment de la població que no es fàcilment accessible, donat que
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invertir en publicitat adreçada a ells és poc eficient. CeliCity es conforma
con un nexe entre l’oferta i la demanda al subsector de productes sense
gluten, oferint a tota la cadena de valor del sector (fabricants/productors,
distribuïdors, grans superfícies, hotels, restaurants i comerços) diferents
serveis amb els quals arribar a impactar sobre aquest segment de la població, així com obtenir hàbits de consum en relació a aquest segment,
generant valor tant per l’oferta (sector agroalimentari) com per la demanda (persones que requereixen seguir una dieta sense gluten).

1er Premi
ruralapps-professional del sector
12

Agroptima
Empresa: Agroptima
Sector: TIC-Software Developers
Web: www.agroptima.com
Fundadora i directora general: Emília Vila Valls
Descàrrega de l’APP:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
agroptima.agroptima https://itunes.apple.com/es/app/
agroptima-tu-explotacion- agricola/id929585869?l=en&mt=8

Quadern d’explotació al mòbil
Agroptima és una APP per a agricultors que serveix per anotar totes les
feines fetes al camp des del tractor amb el mòbil. L’aplicació està desenvolupada per Android i iOS i es podrà descarregar a l’App Store. Agroptima permet a l’agricultor portar un control dels seus cultius i complir
amb la llei agrícola d’ús sostenible de fitosanitaris, ja que permet imprimir
des del perfil web el Quadern d’explotació. L’agricultor descarrega l’APP,
entra el seu nom d’usuari i contrasenya, i el primer que veu és una llista
de les feines fetes a la seva explotació, ordenades cronològicament començant per les més recents. L’aplicació està dissenyada per funcionar
en mode offline. Si no hi ha 3G/wifi, l’agricultor pot anar guardant feines
igualment. Quan arriba a casa només ha de “Sincronitzar” les feines amb
el núvol d’Agroptima.
Totes les dades introduïdes des de l’APP se sincronitzen al compte web
accessible a través de: app.agroptima.com amb el mateix nom d’usuari
i contrasenya. Allà mateix es pot consultar les feines fetes, imprimir els
quaderns d’Explotació que reclama la llei, i també, en un futur proper,
consultar el cost de totes les feines fetes.
Agroptima es va presentar al primer Ruralapps quan encara estava en
versió de proves. Actualment l’app s’està comercialitzant a tot Espanya.
Centenars d’agricultors l’estan fent servir i estan satisfets del servei.
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Valor i avantatge que aporta el projecte al sector agroalimentari
L’objectiu d’Agroptima és modernitzar la gestió agrícola i ajudar als
agricultors a ser més eficients i complir amb la llei agrícola. El principal
benefici per al sector agroalimentari és l’augment de la competitivitat
dels agricultors, ja que l’eina els permet tenir més dades, i per tant, prendre millors decisions.
APP adaptada a les necessitats reals dels agricultors: Agroptima ha
estat desenvolupada juntament amb la Cooperativa Agro Igualada i 6
agricultors, per adaptar-se al dia a dia de l’agricultor, tant a nivell tècnic
agrícola com d’experiència d’usuari.

finalista
ruralapps-ciutadania
14

Menja sa en família
Empresa: Grup Ametller
Sector: Associations and Foundations
Web: http://casaametller.net/fundacio.php
Coordinadora de la Fundació Ametller: Laia Rovira Mateu
Descàrrega de l’APP:
https://itunes.apple.com/es/app/menja-sa-en-familia/
id991718650?l=ca https://play.google.com/store/apps/
details?id=net.casaametller.menjasa

APP per prevenir l’obesitat infantil
La Fundació Ametller té un projecte educatiu, ‘Menja sa en família’,
per tal de difondre hàbits d’alimentació saludables entre els escolars, i
prevenir així l’obesitat infantil i altres malalties amb una APP. Menjar sa
en família és una eina per a planificar i elaborar menús setmanals arrossegant gràfics de barres que es van omplint en funció de cada nutrient
principal de cada plat. Un cop creat i desat un menú, es pot validar si és
prou equilibrat. A més, es pot descarregar el menú configurat, enviar-lo
per correu electrònic i extreure la llista de la compra amb tots els ingredients necessaris per a elaborar tots els plats del menú setmanal. Facilita
la planificació familiar per tal de dur a terme el menú
(compra, elaboració, menjar conjuntament, etc.) i proposa vuit menús de
temporada nutricionalment equilibrats.

Valor i avantatge que aporta el projecte al sector
agroalimentari:
Apropa coneixements sobre l’alimentació saludable als nens i nenes, i
permet elaborar un menú setmanal equilibrat i saludable.
Aquesta APP ajuda els professionals de la Fundació Ametller que
treballen amb els infants per a fomentar bons hàbits que evitin malalties
d’adults.

15

Finalista
ruralapps-professional del sector
16

Hesperides
Empresa: eFoodPrint Services, SL
Sector: TIC-Software Developers
Web: www.efoodprint.com
Desenvolupament de Negoci: Albert Duaigües Manuel
Descàrrega de l’APP:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
efoodprint.hesperides

Informació tècnica d’una explotació agrària a peu de
camp
L’aplicació està dirigida a tècnics assessors i directors tècnics agronòmics. Permet registrar i consultar informació tècnica d’una explotació
agrària a peu de camp, a temps real i sense cobertura.
Serveis per a la identificació i geolocalització de parcel·les i productors
mitjanant l’ús del GPS. Facilita la consulta d’històrics de parcel·les i
registres i consultes d’informació de trampes de feromones. Permet
registrar qualsevol tipus d’observacions de camp i la realització i l’enviament de recomanacions de tractaments des del camp.
Permet enviar informació directament a productors / responsables de
finca.

Valor i avantatge que aporta el projecte al sector agroalimentari
És una APP dissenyada d’acord a les necessitats de tècnics i assessors
agronòmics de qualsevol tipus de cultiu. L’APP és suficientment adaptable i versàtil per a resoldre el registre i consulta d’informació tècnica de
camp.
A més d’evitar la pèrdua d’informació tècnica, l’APP redueix els temps
de registre i millora la capacitat de presa de decisions, sobretot gràcies a
la disponibilitat d’informació des de qualsevol lloc.
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Cicle de l’Aigua VR
Empresa: Canelma - AllVR Education
Sector: Education
Web: http://www.allvreducation.comSoci: xx
Pedagoga: Alícia Cañellas Mayor
Descàrrega de l’APP:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
allvreducation.cicledelaigua

APP educativa per a conscienciar sobre la importància
de l’aigua
App de Realitat Virtual immersiva, amb visió 360º, que pretén conscienciar sobre la importància de l’aigua, mostrant les diferents fases del cicle
natural de l’aigua, però des de la perspectiva d’una gota i en primera
persona. L’usuari experimenta en pocs minuts un procés que una gota
d’aigua pot trigar 1.500 anys a realitzar, obtenint informació sobre
cadascuna de les fases del cicle natural. Es requereix un visor Google
Cardboard per gaudir de l’experiència immersiva 100% (com si s’estigués dins l’escenari, vivint el procés). És una app educativa i gratuïta, i
està desenvolupada íntegrament en català. Es tracta de la primera app
educativa en VR (Realitat Virtual) immersiva, feta en aquesta llengua.

Valor i avantatge que aporta el projecte al sector agroalimentari
S’experimenta, en pocs minuts, el cicle que una gota d’aigua podria
trigar a fer en 1.500 anys. S’expliquen de forma didàctica les diferents
fases del procés, i s’indica, al final, quin és el temps necessari perquè
aquest cicle arribi a completar-se. L’objectiu és que l’usuari pugui reflexionar sobre la importància d’un recurs com és l’aigua.
Serveix a moltes persones, ja que consciencia a nivell educatiu sobre
la importància de l’aigua. És un producte únic en el seu sector: primera
app de Realitat Virtual immersiva, que ofereix una experiència en primera
persona i que està creada íntegrament en català.
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candidat
ruralapps-ciutadania
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Deixa’t guiar
Parc Natural de l’Alt Pirineu
Empresa: Aurora Montserrat Freixa - Ruralturistic. Taradell (Osona)
Sector: Tourism and Hospitality
Web: Aurora Montserrat Freixa
Directora: Aurora Montserrat Freixa
Descàrrega de l’APP:
http://www.androidpit.es/aplicacion/com.pnap
http://ios-apps.findthebest.com/l/1617221/PNA

Guia del Parc Natural de l’Alt Pirineu
L’APP del Parc Natural de l’Alt Pirineu és la guia turística del territori
del Parc amb informació, producte de gaudi i pàgines grogues. Amb
aquesta aplicació el territori del Parc Natural de l’Alt Pirineu, amb tot el
seu contingut natural i cultural, s’introdueix a les butxaques dels usuaris
amb un menú senzill i molt gràfic.
És una guia pràctica: per facilitar el moviment del visitant pel Parc, li
apropa la restauració, allotjaments, obradors i cooperatives ramaderes.
Ofereix un mapa sobre com arribar al lloc escollit i la distància respecte
a la posició de l’usuari. És una APP interactiva: compta amb l’apartat de
col·labora, mitjançant un formulari que va directament a la direcció del
Parc. L’usuari pot notificar albiraments geolocalitzats d’espècies singulars i també incidències que necessitin d’intervenció. El fàcil accés a les
xarxes converteix l’usuari en comercial del territori.

Valor i avantatge que aporta el projecte al sector agroalimentari
Serveis de difusió als petits obradors artesans del territori i de suport i contacte per als allotjament i restauració, la majoria petites iniciatives familiars
que volen viure més enllà del turisme de riu. El contacte amb els serveis de
la guia pràctica és immediat, facilitant així el seu gaudi. L’accés a la múltiple i rica informació i producte del Parc permet no acabar en una visita
la seva oferta, la qual cosa pot motivar repetir les estades al Parc. Permet
l’estalvi d’impressions, ordena la informació turística en una presentació i
enriqueix el seu contingut. Permet ampliar còmodament l’oferta de serveis
i productes al moment als usuaris que tinguin l’aplicació al mòbil.

23

candidat
ruralapps-ciutadania
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Gourmet Bcn
Empresa: Enterprise Consulting & Training, SLU
Sector: TIC-Software Developers
Web: http://www.enterpriseconsulting.es
CEO: Jorge Ascensión Pestonit
Descàrrega de l’APP:
http://gourmet.enterpriseconsulting.es/#/app/recommended

Guia del gourmet
Gourmet Bcn és una guia de botigues gourmet i proveïdors gourmet de
Barcelona. Permet buscar per productes, per tipus d’establiments i per
zones. Inclou establiments recomanats i capricis per al paladar. Indica on
comprar productes del món, vins, cafès, xocolates o formatges i presenta un mapa interactiu per no perdre’s.

Valor i avantatge que aporta el projecte al sector agroalimentari
Ofereix informació sobre la localització de les botigues de Barcelona on
els usuaris poden trobar productes gourmet. A la vegada, també ofereix
informació a les botigues sobre els proveïdors Gourmet.
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candidat
ruralapps-ciutadania
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Pukono
Empresa: Fundació Althaia, xarxa assistencial i universitària de
Manresa
Sector: Pharma & Healthcare
Web: http://www.althaia.cat/
Cap de servei: Josep Maria Galceran
Descàrrega de l’APP:
http://www.pukono.com/

Alimentació variada i segura dels pacients amb hipertensió arterial i/o insuficiència renal
Pukono és una aplicació desenvolupada per la Fundació Althaia i la Fundació Alícia, amb la col·laboració d’Amgen, que pretén ajudar a fer més
variada i segura l’alimentació dels pacients amb hipertensió arterial i/o
insuficiència renal a través d’una guia d’aliments, una secció de consells
i un apartat de receptes i menús validats per professionals de la salut i
l’alimentació.

Valor i avantatge que aporta el projecte al sector agroalimentari
Les persones amb malalties com la hipertensió arterial i/o insuficiència
renal han de restringir el consum de certs aliments que tinguin elevades
quantitats d’alguns components (sodi, potassi, fòsfor). És difícil memoritzar quins son els aliments aconsellables i quins els perillosos, i els pacients poden acabar fent una dieta poc variada i avorrida. Amb Pukono
es pot consultar fàcilment si l’aliment desitjat és adequat o no, i si hi ha
alguna manera de cuinar-lo per fer-lo més segur.
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candidat
ruralapps-ciutadania
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Labels For Your Planet (LFYP)
Empresa: Inèdit Innovació, SL
Sector: Energy and environment
Web: www.ineditinnova-com
Soci: Jesus Boschmonart Rives
Descàrrega de l’APP:
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.solusoft.
labelsforyourplanet&hl=es

Informació sobre les etiquetes i etiquetes ambientals
(ecoetiquetes)
Labels For Your Planet (LFYP) neix amb l’objectiu de satisfer una necessitat del mercat: incrementar el coneixement de la ciutadania de les
etiquetes i les etiquetes ambientals (ecoetiquetes) de productes i serveis.
Per això, LFYP és una plataforma de trobada entre les empreses que
utilitzen aquests identificatius en els seus productes i el consumidor final,
que pot entendre d’una manera clara el que significa cadascuna de les
icones que pot trobar a qualsevol producte. LFYP dóna informació útil i
senzilla a la ciutadania i busca ser un espai d’educació en sostenibilitat,
i de cara al futur, facilitar la interacció entre la ciutadania i les marques
sostenibles.

Valor i avantatge que aporta el projecte al sector agroalimentari
L’aplicació pretén oferir a la ciutadania el coneixement necessari sobre
les acreditacions formals, amb rigor i tenint en compte cadascuna
d’aquestes etiquetes.
La plataforma té una voluntat educadora, així com de ser en el futur un
espai d’interacció entre ciutadans i marques, on els ciutadans puguin
recomanar-les, adquirir-les amb més confiança, i rebre feedback sobre
determinats productes.
Actualment, no existeix una altra aplicació similar i l’objectiu futur és
seguir fent créixer aquesta eina que es va crear com a APP i que també
compta amb una pàgina web amb més continguts (per exemple, localització de botigues i punts de venda on es poden adquirir productes
responsables).
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candidat
ruralapps-ciutadania
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Vespa Velutina
Empresa: Juan Esporrín
Sector: TIC-Apps Developers
Imagineer: Juan Esporrín Palacios
Descàrrega de l’APP:
https://play.google.com/store/apps/details?id=vespa.velutina

Localització de la vespa asiàtica
Vespa Velutina facilita la localització i posterior eradicació de la vespa
asiàtica.
L’aplicació permet geolocalitzar les posicions de nous albiraments d’espècimens de la vespa asiàtica i indicar si s’han trobat ruscs o vespes.
També ofereix la possibilitat d’incloure informació essencial com ara el
nombre d’exemplars vistos, una foto del lloc que faciliti la posterior localització per part dels serveis d’eradicació o una descripció més detallada.
L’aplicació inclou també informació sobre l’espècie invasora, així com
una guia d’identificació.

Valor i avantatge que aporta el projecte al sector agroalimentari
Permet realitzar una localització ràpida i a temps dels focus de la vespa
asiàtica invasora, de manera que els especialistes dels grups d’actuació
rural puguin actuar en conseqüència, prevenint els possibles mals que
causen als apicultors.
Es va presentar l’app a les jornades sobre la vespa asiàtica a Santa
Coloma de Farners, l’abril del 2015.
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MountPicks
Empresa: MountainMedia Hub, SL
Sector: TIC-Software Developers
Web: http://mountpicks.com
CEO: Xavier Farrarons Clusella
Descàrrega de l’APP:
https://itunes.apple.com/es/app/mounpicks/id880048034?mt
=8&ign-mpt=uo%3D4

Relats de muntanya al mòbil
MountPicks és una plataforma per a la creació i divulgació de relats a la
muntanya. L’App MountPicks facilita aquest procés i també permet la
visualització a través del web, per la qual cosa qualsevol internauta pot
gaudir dels relats. El sector del turisme rural cada vegada és més important, i la competència implica millores.
La plataforma MountPicks permet crear i compartir de forma fàcil relats
que mostrin l’entorn, que és un dels punts que es valora més per escollir
allotjament rural.
Un cop creat el relat, es pot integrar a una pestanya de facebook (mitjà
que molts allotjaments fan servir) o directament al web.
La visualització, de forma bonica i indicativa, de l’entorn, mitjançant un
relat, és un punt diferencial per al turisme actiu al qual li interessa fer
activitats a l’aire lliure.

Valor i avantatge que aporta el projecte al sector agroalimentari
L’APP afavoreix la promoció del món rural a través del turisme i les
emocions que desperten les imatges compartides de moments d’oci i
descans. Permet que els potencials turistes puguin portar a la butxaca,
a través del telèfon, l’oferta turística i donar el salt, fàcilment, a les xarxes
socials.
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Onfan
Empresa: Onfan Barcelona (Barcelonès)
Sector: Food
Web: www.onfan.es
Administrador: Ismael Vallvé
Descàrrega de l’APP:
http://www.onfan.com/download https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.onfan&hl=es https://itunes.apple.
com/es/app/onfan-guia-restaurantes-y/id612532609?mt=8

Alta cuina en APP
Onfan.com és un projecte gastronòmic on coincideixen professionals de
l’àmbit de l’alta cuina, la nutrició, gaming, disseny, multimèdia i màrqueting. Neix amb la intenció de proposar no només una aplicació (IOS i
Android) de recomanació de plats, establiments gastronòmics i productes, sinó com un punt de trobada per a amants de la gastronomia,
establiments, professionals i comunicadors gastronòmics que volen per
ells mateixos ser recomanadors a través d’un canal exclusivament dedicat a la gastronomia i el producte de qualitat. El nombre d’usuaris creix i
hi col·laboren diversos ajuntaments i l’Institut Català de la Cuina per a la
defensa de la càtedra de la UNESCO de la cuina catalana.

Valor i avantatge que aporta el projecte al sector agroalimentari
Onfan no pretén ser només un localitzador de plats. A través del projecte
adn Gastronómico finançat per EmprendeTur i amb la col·laboració de la
UOC i la UPC, l’aplicació vol desenvolupar un algoritme aplicable a qualsevol entorn (app, web, GoogleGlasses, apps per al tauler de navegació
de cotxes) que conegui els gustos de l’usuari i li faciliti el descobriment
del millor de cada lloc, la gestió del seu perfil nutricional i, molt important, què és el més recomanable per menjar. El sector agroalimentari
tindrà una eina a les seves mans de cara a poder dirigir-se a perfils molt
concrets de consumidors.
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Aliments del Territori i tu
Empresa: Reskyt Online, SL
Sector: TIC-Apps Developers
Web: www.reskyt.com
Responsable Programació: Eric Corbella Salvia
Descàrrega de l’APP:
www.reskyt.com/app/alimentsdelterritori

Productes de proximitat i producció artesana de les
comarques de Lleida
Aliments del territori i tu és una aplicació creada per a la Diputació de
Lleida on es donen a conèixer els productes de proximitat i la producció
artesana de les comarques de Lleida. En aquesta App figuren tots els
productors amb les seves informacions d’empresa, productes i serveis.
A banda, també mostra totes les fires agroalimentàries anuals de la
província de Lleida.
Aquesta App és fruit de la col·laboració del Patronat de Promoció Econòmica, conjuntament amb els consells comarcals i el Conselh Generau
d’Aran, que han divulgat entre els productors de la plana de Lleida, l’Alt
Pirineu i l’Aran els avantatges d’una aplicació d’aquestes característiques.

Valor i avantatge que aporta el projecte al sector agroalimentari
A través d’aquesta nova aplicació, els productors tenen la possibilitat
de donar a conèixer els seus productes amb una major presència a
internet, mentre que els usuaris disposen de la geolocalització, ubicació
i contacte dels productes de qualitat, a més de tenir a la seva disposició
tota l’oferta agroalimentària de les comarques lleidatanes.
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Guia Comercial de Balaguer
Empresa: Reskyt Online S.L
Sector: TIC- Apps Developers
Web: www.reskyt.com
Responsable de programació: Eric Corbella Salvia
Descàrrega de l’APP:
www.reskyt.com/app/guiabalaguer

Tota la informació de Balaguer a les mans
Guia d’informació del municipi de Balaguer amb dades d’interès (notícies
locals i comarcals, farmàcies de guàrdia, horaris de transport, telèfons
d’urgències, el temps,
el cinema, centres educatius...) i el contacte dels diferents comerços,
restaurants, bars, hotels i d’altres serveis de la població.

Valor i avantatge que aporta el projecte al sector agroalimentari:
Per tal de cobrir les necessitats de l’usuari, l’app incorpora una base
de dades amb totes les empreses classificades per categoria i sector.
D’aquesta manera l’usuari pot buscar, mitjançant un cercador molt
potent, tota la informació en format llista o de geolocalització.
Gràcies a l’app, qualsevol empresa petita o gran pot ser-hi present per
informar de les seves dades i dels seus productes o serveis. Mitjançant
el sistema de notificacions push, aquestes empreses poden promocionar els seus productes d’una forma molt fàcil i directa al ciutadà.
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Ou Hacker
Empresa: Solucions Geogràfiques
Sector: Serveis
Web: http://solucionsgeografiques.info/
Soci: José Antonio Ruiz Jiménez
Descàrrega de l’APP:
www.dauapps.com/egghacker

Saber més dels ous
Ou Hacker és l’aplicació que permet saber més dels ous a la nevera i
a les botigues. Introduint el codi imprès a la closca d’un ou, l’aplicació
informa de la qualitat i la procedència (fins i tot amb un mapa). També
permet compartir la informació. És per tant, una app destinada a oferir
una solució tecnològica orientada a l’usuari final. Solucions Geogràfiques
ha desenvolupat l’APP amb DAUAPPS.

Valor i avantatge que aporta el projecte al sector agroalimentari
L’aplicació aporta informació exacta de la qualitat del producte. També
coneixement de locals i de proximitat de forma ràpida, i informació directa per al ciutadà en matèria bàsica alimentària.
Afavoreix la connexió ciutadà (consumidor) amb el productor.
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Vojo Way
Empresa: Vojo
Sector: Tourism and Hospitality
Web: vojo.es
CEO: Pablo Casals
Descàrrega de l’APP:
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.techideas.
vojoapp&hl=es
Vídeo tutorial de l’app:
https://www.youtube.com/watch?v=lRon8u4kMWA

Rutes a peu
Vojo Way és una aplicació que ajuda a fer viatges en ruta a peu per la
natura, descobrir ofertes i serveis durant el recorregut i posar en contacte amics, experts i viatgers que estan fent una mateixa ruta. Vojo Way és
útil tant per a viatges de llarga durada com per fer una ruta de cap de
setmana.
En aquesta primera versió de Vojo Way es poden trobar les principals
rutes del
Camí de Santiago a Espanya i Portugal, i altres menys conegudes com
el Camí Català (Camí de Sant Jaume), la de Madrid o la de Llevant, així
com altres rutes per la natura espectaculars com el Caminito del Rei a
Màlaga (Andalusia).

Valor i avantatge que aporta el projecte al sector agroalimentari
Vojo aspira a posicionar-se com el motor del comerç local, oferint una
eina de desintermediació amb la qual els professionals poden saber
quants potencials clients tenen a prop i fer ofertes en temps real per
intentar captar-los, així com oferir els seus serveis dins el seu perfil de
l’aplicació.
Aquesta plataforma professional ofereix estadístiques sobre els clients,
què els agrada, quantes vegades hi han estat i comentaris. Permet
gestionar campanyes adaptades als interessos dels clients o en els
moments de més demanda.
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GSP
Empresa: Associació Porcsa. Grup de Sanejament Porcí de
Lleida. Lleida (Segrià).
Sector: Food
Web: www.gsplleida.net
Cap de programes: Vicens Enrique-Tarancón Delmàs
Descàrrega de l’APP:
PC: app.gsplleida.net/html5
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.
gsplleida.app
Apple: https://itunes.apple.com es/app/gsp/id930075092?mt=8

Gestió de les dades epidemiològiques dels veterinaris
de porcí
GSP és l’aplicació global per a la gestió de les dades epidemiològiques
dels veterinaris i altres actors del sector porcí. Comparteix els casos
clínics detectats a les explotacions porcines. Els usuaris poden veure
quines malalties tenen les explotacions del seu voltant, per actuar en
conseqüència, evitant que l’afectin o minimitzant-ne les conseqüències.
Des de la UdL es correlacionarà el comportament de les malalties en
l’espai i en el temps, analitzant els casos clínics reportats pels usuaris. I
així poder arribar a preveure i informar del comportament de les malalties
en el nostre àmbit de treball i l’estacionalitat d’aquestes.

Valor i avantatge que aporta el projecte al sector agroalimentari
Els valors que aporta són els que han demanat els veterinaris i altres
actors dels sector porcí. Permet estar informats de les malalties que hi
ha al territori i poder informar a la resta d’usuaris de les que ells detecten, analitzar el comportament de les malalties i ajudar en el diagnòstic
i la prevenció, gràcies a la geolocalització. Facilita tenir accés a articles
interessants, tenir en una sola eina i des del seu dispositiu mòbil tant
la gestió de casos clínics com l’accés a les analítiques de les mostres
lliurades al GSP per tal de disposar d’un canal de comunicació àgil,
dinàmic i adequat a les noves tecnologies.
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Agricolum
Empresa: Zona RuralDir, SL
Sector: Others
Web: www.agricolum.com
CEO & Developer: Francesc Masana
Descàrrega de la APP:
http://agricolum.com/ca

Registre de tractaments fitosanitaris al núvol
Agricolum és una aplicació al núvol que permet portar el control d’una o
diverses explotacions agrícoles mitjançant GPS per a l’estalvi energètic
i la millora de la productivitat en el camp. L’aplicació està pensada per
accedir de forma fàcil i ràpida des de qualsevol dispositiu, ja sigui web,
app, mòbil o tauleta.
Permet a agricultors, assessors tècnics i cooperatives facilitar la gestió
tècnica i econòmica de les explotacions agrícoles i fer-les més competitives,
a més de solucionar els requisits documentals de la normativa europea.
Agricolum va néixer de la necessitat d’un grup d’agricultors i assessors
agrícoles de millorar les seves explotacions a tots els nivells: tècnic, econòmic, de productivitat i sostenibilitat. Aquests agricultors volien disposar
de dades concretes de totes les tasques i operacions que realitzaven en
els camps i explotacions: tractaments fitosanitaris a nivell de parcel·la o
explotació agrícola, històric, traçabilitat dels productes, costos de l’explotació, gestió econòmica, de personal i de maquinària, entre d’altres.

Valor i avantatge que aporta el projecte al sector agroalimentari
Possibilita una agricultura de precisió mitjançant el GPS i la generació
dels mapes de tractaments que permeten fer tractaments parcials.
Permet als agricultors millorar la productivitat de les seves explotacions,
complir amb la normativa vigent actual, en què tots els agricultors tenen
l’obligació de disposar del quadern d’explotació i el registre de tractaments des de l’1 de gener de 2013, igualment les persones o entitats
que requereixin fer tractaments en àmbits no agraris han d’emplenar un
registre de tractaments. Finalment, també permet guanyar temps en la
generació automàtica dels informes sol·licitats per l’administració.
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Vet Helper
Empresa: Sans and Bold Comunicació, SL
Sector: TIC- Apps Developers
Web: http://www.vethelper.info
Co-Founder: Guillem Solé Cubilo
Descàrrega de l’APP:
https://itunes.apple.com/es/app/vet-helper/
id638353103?mt=8

Guia de tractaments en els animals a la granja
Aplicació dissenyada per a facilitar un càlcul més exacte dels tractaments d’administració per via oral en els animals de producció. Amb
aquesta aplicació l’usuari té a la seva butxaca una guia amb tots els
medicaments que sol utilitzar, i els càlculs de quantitats i costos de
les dosis. A més, permet guardar un historial dels tractaments aplicats
amb els costos, duracions, dates, etc., diferenciat per granges o naus.
Finalment, l’aplicació també ofereix la possibilitat d’enviar per correu
electrònic totes aquestes dades, per compartir-les amb els proveïdors,
gestors o companys.

Valor i avantatge que aporta el projecte al sector agroalimentari
Garanteix l’eficàcia dels tractaments evitant subdosis o sobredosis que
encareixen els tractaments. Permet fer un ús responsable dels antibiòtics
evitant possibles resistències, controlar la data de supressió dels medicaments usats i evitar l’arribada d’animals a escorxador amb residus.
També permet registrar la dosi terapèutica emprada en el tractament
de cada granja, visualitzar-lo de forma ordenada pel nom de la granja i
la data, i comparar el cost per animal amb dos medicaments diferents.
A més, s’obté un historial dels tractaments aplicats a una explotació en
particular, així com la possibilitat d’afegir imatges i vídeos dels símptomes dels animals que han motivat el tractament.
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Agrònic App
Empresa: Sistemes Electrònics Progrés, S.A.
Sector: Others
Web: www.progres.es
Soci: Jaume Solsona Estradé
Descàrrega de l’APP:
https://drive.google.com/file/d/
0B3g3DYaFgYMnOFZBeHl5QXhhMjA/view?usp=sharing

Regar amb mòbil
L’Agrònic App és una aplicació per a telèfon mòbil intel·ligent o smartphone que permet gestionar, a temps real i a distància, el reg i la fertilització de les finques/parcel·les/hidrants on hi hagi instal·lat un programador Agrònic 2500 o Agrònic 4000. Està disponible per a iOs i Android.
Es va començar a comercialitzar en castellà i estarà disponible en català,
anglès, francès, italià, portuguès i turc. Progrés és una empresa dedicada
gairebé exclusivament al sector del reg des del 1985, amb una forta vocació innovadora (ja compta amb 80 innovacions tecnològiques), que ha
apostat per incorporar a l’agricultura l’electrònica i la informàtica, i ja des
de fa molts anys també les telecomunicacions. Ara, amb aquesta nova
eina, posa a disposició del professional agrari la tecnologia més avançada
per a l’ecogestió del reg i la fertilització des de la seva butxaca.

Valor i avantatge que aporta el projecte al sector agroalimentari:
El principal avantatge que aporta l’Agrònic App és la millora en l’eficiència de la gestió del reg, ja que permet la connexió permanent amb les
diferents parcel·les i l’obtenció d’una visió global del seu estat: si estan
regant, si hi ha acció manual o alguna incidència.
Es pot consultar l’estat dels regs, dels sensors, les anomalies dels últims
set dies, l’històric de consums per sector en temps i volum, i la mitjana
dels sensors els últims set dies de cada parcel·la.
El mercat potencial de l’Agrònic App és el conjunt de finques on ja hi ha
instal·lat un programador Agrònic 2500 o Agrònic 4000, i les que s’aniran automatitzant amb aquests programadors.
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