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Futur Agrari AFTER LIFE Pla de Comunicació

1. INTRODUCCIÓ
La modernització del sector agrari de les darreres dècades
ha provocat que les explotacions ramaderes també hagin
sofert un canvi progressiu. Cada cop són més grans, estan
més tecnificades i, malauradament, també es troben més
desvinculades de l’activitat agrícola, cosa que en dificulta la
gestió de fems, purins i gallinasses i pot donar lloc a
problemes mediambientals. No obstant això, són productes
de gran valor afegit en poder ser utilitzats com a fertilitzants
per als cultius. Per garantir una activitat agrària sostenible
mediambientalment cal actuar en diferents nivells.
Els resultats esperats del projecte contribuiran a minimitzar
els continguts elevats de nutrients en els sòls agrícoles
buscant la compatibilitat amb el desenvolupament de
l’activitat agrària i forestal. Es necessita un pla de
comunicació posterior al LIFE per continuar divulgant
informació i dur a terme les accions desenvolupades durant
el projecte.

2. ESCENARIS FUTUR AGRARI
FUTUR AGRARI, UN PROJECTE PER A MILLORAR LA GESTIÓ DEL NITROGEN A
L’AGRORAMADERIA CATALANA

FUTUR AGRARI s’ha executat íntegrament a Catalunya per
posar a disposició del sector agrari la tecnologia i els
coneixements més innovadors en matèria de dejeccions
ramaderes. Per a fer-lo més transversal, s’ha treballat amb
una visió global i integradora que va des de la granja fins als
sòls agrícoles que acaben rebent el fertilitzant.
I. EN LES GRANGES. Reducció de nutrients i volums, i
tractament dels purins
II. EN L’APLICACIÓ DE L’ADOB AL CAMP. Millora de la
fertilització
III. EN SÒLS AMB ELEVADA FERTILITAT. Extracció i
valorització de nutrients
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3. ACTIVITATS E IMPACTE SOBRE EL PÚBLIC OBJECTIU
Eines de comunicació
Web http://www.futuragrari.cat/16/ disponible en tres idiomes
(CAT, SPA i ENG) amb 47.868 pàgines visitades.
Vídeos informatius. Una visió general del projecte en tres idiomes
(CAT, SPA i ENG). En total, s’han preparat 17 vídeos informatius
disponibles a la pàgina web.
Butlletí informatiu del projecte. S’han enviat vuit butlletins a més
de 3.000 contactes. En tots ells, s’ha informat de les accions de
transferència tecnològica previstes segons la data de publicació així
com informació general del projecte. Els butlletins estan
disponibles per als usuaris a la pàgina web.
Comunicats de premsa. Al llarg del projecte s’han publicat 11
comunicats de premsa a la pàgina web on es troba informació
actual sobre les seves accions.
Panells informatius. Panells informatius sobre el projecte instal·lats
en llocs estratègics que són accessibles i visibles per al públic.
Roll-up informatiu. Aquest roll-up s’exhibeix en tots els
esdeveniments que s’organitzen.
Marxandatge. S’han adquirit productes per a oferir als agricultors,
ramaders, tècnics i públic en general durant la jornada de cloenda i
que han servit per difondre els resultats obtinguts.
Tríptic del projecte. S’han imprès 3.000 unitats (2.000 en CAT, 500
SPA I 500 en ENG).
Tríptic final projecte. Al final del projecte, s’ha elaborat un tríptic
en català que inclou els principals resultats del projecte.
Document informatiu del projecte. El document extens està
disponible a la pàgina web del projecte en tres idiomes (CAT, SPA y
ENG).
Nombroses presentacions power point s’han utilitzat en totes les
jornades i congressos en què s’ha participat.
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Presència en els mitjans de comunicació
Recursos de premsa escrita. El projecte ha estat
mencionat en 129 ocasions en diferents mitjans
de comunicació i premsa digital.
Recursos radiofònics i pregons municipals. S’ha
emès informació sobre el projecte en quatre
emissores locals i una vegada en un pregó
municipal que anunciava una jornada de
demostració de maquinària.
Rodes de premsa. S’han fet tres rodes de premsa:
quan es va presentar el projecte (2013), a la meitat
del projecte (2015) i en la jornada de clausura
(2018).
Recursos televisius. Des del començament del
projecte, s’han emès quatre reportatges sobre el
projecte, un en una televisió regional (TV3), un en
una televisió comarcal i dos en televisions locals.

Accions de comunicació
Activitats i documents d’àmbit regional (<Catalunya)
Documents tècnics:
6 articles publicats en revistes regional i estatals dirigits a
públic tècnic (3 temes exclusivament agroforestals, 1
exclusivament de ramaderia i 2 de caràcter general sobre el
projecte).
4 informes: 3 del bloc 1 i 1 del bloc 2.
7 fitxes tècniques: 2 exclusiva temàtica agricultura, 3 exclusiva
agroforestal i 2 exclusiva temàtica ramadera.
2 treballs acadèmics, exclusiva temàtica agricultura.
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Activitats tècniques
13 jornades de camp, 8 exclusivament temàtica agricultura,
3 exclusivament temàtica agroforestal, 1 de ramaderia i
agricultura i 1 general sobre el projecte.
37 conferències de sala, 18 exclusivament temàtica
agricultura, 6 exclusivament temàtica ramadera, 2
exclusivament temàtica agroforestal, 6 sobre ramaderia i
agricultura, 1 sobre ramaderia i agroforestal, 1 sobre
agricultura i agroforestral i 3 de caràcter general sobre el
projecte.
2 jornades de clausura, una com a jornada demostració i de
camp, i l’altre com a conferència de sala.
4 seminaris/visites, 2 exclusivament de ramaderia, 1
exclusivament d’agricultura i 1 de general sobre el projecte.
4 cursos tècnics, 2 exclusivament temàtica agricultura, 1 de
ramaderia i agricultura i 1 sobre el projecte en general.

Accions de comunicació
Activitats i documents d’àmbit internacional (>Catalunya)
Documents tècnics:
6 articles publicats dirigits a públic tècnic (1 exclusivament
temàtica agricultura, 1 exclusivament agroforestal, 3
exclusivament temàtica ramadera i 1 amb informació
general sobre el projecte).
1 informe d’experts, amb informació general sobre el
projecte.
15 publicacions / pòsters / col·laboracions, quatre
exclusivament temàtica agricultura, 1 exclusivament
temàtica ramadera, 3 exclusivament agroforestal, 2 sobre
ramaderia i agroforestal, 1 exclusivament sobre anàlisi
cicle de vida, i 4 amb informació general sobre el projecte.
Activitats tècniques:
32 congressos / Workshop / Seminaris, 8 exclusivament
temàtica agricultura, 7 exclusivament temàtica ramadera,
7 exclusiva agroforestal, 2 exclusivament anàlisi cicle de
vida, 1 sobre ramaderia i agricultura, 1 sobre ramaderia i
agroforestal i 6 amb informació general sobre el projecte.
10 visites, 2 exclusivament temàtica agricultura, 3
exclusivament temàtica ramadera, 2 exclusivament
agroforestal i 4 sobre temàtica general del projecte.
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4. ACCIONS DE COMUNICACIÓ “AFTER LIFE” I FUTUR
HORITZÓ 2018-2022
Les futures accions de comunicació de FUTUR AGRARI tenen com a objectiu assegurar, un
cop finalitzat el projecte, la continuïtat de la difusió dels resultats i promoure la màxima
implantació de les millors tècniques disponibles assolides.
S’agrupen les accions per grups:

Eines de comunicació existents
Web. http://www.futuragrari.cat/16/ disponible en tres idiomes (CAT, SPA i ENG) fins
a finals de 2022 actualitzant el contingut amb els nous documents tècnics
(deliverables). Després tot el contingut tècnic serà traslladat a la pàgina web de
l’Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes que gestiona el DARP.
Vídeos informatius. A l’igual que el contingut tècnic, els vídeos també seran
traslladats a la mateixa pàgina web que gestiona el DARP.
Panells informatius. Els panells informatius col·locats a la parcel·la demostrativa i a
les granges no es retiraran mentre no ho sol·licitin els propietaris de la finca/granja.
Roll-up informatiu. Aquest roll-up serà utilitzat en les jornades on es mostrin o
expliquin resultats obtinguts amb el projecte. Mentrestant continuarà exposat a les
instal·lacions del DARP a Lleida.
Marxandatge. Els productes elaborats s’aniran repartint en diferents actes fins al final
de les seves existències.
Tríptic final del projecte. Estarà disponible a la web en format digital i els 4.000
exemplars impresos s’aniran distribuint en jornades i altres actes de divulgació.

Noves eines de comunicació
Web Agricultura de precisió. Exclusiva sobre teledetecció en agricultura i sorgida
gràcies al projecte. Està gestionada per tècnics que han participat en el projecte i es
mantindrà en actiu.
LAYMAN. Estarà disponible a la pàgina web en format digital en català i anglès. A
paper s’imprimiran 200 exemplars en els que la informació es troba en els dos
idiomes (CAT i ENG).
Documentació tècnica. Durant el 2018 s’acabaran de redactar tots els documents
tècnics, així com els resums dels deliverables i altres informes.
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Noves eines tècniques
Visor web d’accés gratuït (Visor i3). Ideat, per un cantó, per acostar la teledetecció
a l’agricultura d’una forma senzilla, funcional i sense cost per a l’usuari i, per un altre,
per a facilitar l’accés a imatges dels satèl·lits Sentinel 2A i 2B que la ESA ha posat en
funcionament des del 2015.
Protocol per a la millora de l’obtenció de cartografia de sòls. A escala intra-parcel·la
a partir d’imatges de teledetecció per ser utilitzades en el maneig diferencial dels sòls
i dels cultius. Així, aquests mapes de sòls de major detall poden ser més útils que els
existents a escala 1:25.000 per a aplicacions en el maneig diferencial dels sòls i dels
cultius.
Complement QGIS. Un connector per al software lliure QGis que permet el càlcul
d’índexs en imatges multibanda. D’utilitat fàcilment ampliable, permetent afegir
nous índex espectrals a conveniència.
FertiNext. Versió actualitzada amb implementació de millores recollides al llarg dels
4 anys de projecte. Estarà disponible una nova versió en format web, gratuïta i
utilitzable des de qualsevol ordinador o tauleta.
Protocol emissions (ACV). A partir dels resultats del projecte es proporcionaran
directrius que ajudin a realitzar un primer acostament consensuat al càlcul de les
emissions directes produïdes per l’aplicació de fertilitzants a Catalunya.
Recta conductímetre / taules. Versió actualitzada de les rectes existents amb nous
valors de caracterització que s’ajusten molt més als purins generats avui en dia.
Taula composició productes orgànics. Versió actualitzada de la taula ja existent amb
nous productes i valors de composició gràcies als resultats obtinguts en el projecte.
Guia tractaments dejeccions ramaderes actualitzada. Versió actualitzada, amb
dades obtingudes en el projecte, de la guia ja existent.
Manual gestió residus orgànics. Versió actualitzada, amb dades obtingudes en el
projecte, d’un manual ja existent en temes de gestió de productes orgànics per a
l’aplicació en sòls agrícoles.
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Noves accions de comunicació
Jornades tècniques 2018
El calendari previst de jornades és el següent:
Jornada

Relació amb el projecte

23/03/2018

Data

Eficiència en l’aplicació de dejeccions ramaderes

27/03/2018

Gestió i aplicació de dejeccions ramaderes

Maquinaria / conductímetre /
estratègies fertilització
Maquinaria / conductímetre /
estratègies fertilització

20/04/2018

Noves actuacions en el marc de la fertilització a
Osona
Enfocaments de la fertilització nitrogenada

Maquinaria / conductímetre /
estratègies fertilització
Maquinaria / conductímetre

09/05/2018

Eines per a optimitzar la gestió conjunta de
purins i l’aplicació en els cultius

10/05/2018

Aplicació de purins en cobertora en cereals
d’hivern
Eines per a optimitzar la gestió conjunta de
purins i l’aplicació en els cultius

27/04/2018

17/05/2018
23/05/2018
30/05/2018
31/05/2018
Setembre
Pendent

2019 al
2022

10 anys estudiant la fertilització dels cultius
extensius a la Catalunya Central
Nous productes, eines i estratègies en la
fertilització orgànica i control de males herbes
Noves estratègies pel control de les emissions al
sector ramader català
Eines pràctiques de teledetecció per a ús
agrícola
Automatitzar la caracterització de nutrients en
purí porcí. Taller sobre el calibratge i ús del
conductímetre
Previsión de realitzar dos jornades per any

Llos

Àmbit

Vic

Regional

Ivars
d'Urgell

Regional

Malla

Regional

Tàrrega

Regional

Maquinaria / conductímetre

La Fuliola

Regional

Maquinaria / conductímetre

Parlavà

Regional

Maquinaria / conductímetre /
estratègies fertilització

Sallent

Regional

Maquinaria / conductímetre

Cardona

Regional

Maquinaria / conductímetre

Calaf

Regional

Vic

Osona

Lleida

Regional

Maquinaria / conductímetre

Por
determinar

Regional

Per determinar

Por
determinar

Regional

Emissions / tractaments /
ramaderia
Teledetecció

Congressos i publicacions
El calendari previst d’assistència a congressos i publicacions és el següent:
Esdeveniment

Àmbit

Congrés ManuResource 2019

Internacional

Congrés Ramiran 2019

Internacional

Congrés LCAFood 2018

Internacional

Networking Ammonia trapping 2018

Estatal

Revista

Temàtica

Bioresource Technology

Article sobre catch-crops

Agronomy for Sustainable Development

Article sobre Anàlisis cicle de vida
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Noves accions de comunicació
Cursos
Està previst realitzar els següents cursos:
Data

CURS

Relació amb el projecte

Lloc

Àmbit

Per
determinar

Recomanacions precises a nivell de
parcel·la. Sessions pràctiques del
FertiNext

Bones pràctiques agrícoles /
FertiNext

Per
determinar

Catalunya

Per
determinar

Curs bàsic d’aplicadors de fertilitzants

Bones pràctiques agrícoles:
Maquinaria, conductímetre,
dosis fertilització, etc.

On line

Catalunya

Nous projectes i networking
Sistemes agroforestals
Es donarà continuïtat a les dues plantacions, situades a La Molina i Viladrau, per poder
concloure els resultats i explorar el seu potencial productiu i ambiental, i validar o
adaptar el coneixement existent en altres regions temperades, així com conèixer
aquests sistemes com a alternativa productiva.
NOU LIFE+ Agriclose
S’ha presentat un nou projecte LIFE, essent el DARP el coordinador, amb el títol
“Improvement and disclosure of efficient techniques for manure management towards
a circular and sustainable agriculture”. En aquest projecte es dona continuïtat a algunes
accions del FUTUR AGRARI: B4 sistemes d’assessorament i l’ús dels mapes de sòl.
Grups Operatius
En el marc del PDR 2017-2020 es col·laborarà amb els ajuts de creació i funcionament
de grups operatius de l’Associació Europea per a la innovació en matèria de
productivitat i sostenibilitat agrícoles, per al plantejament i redacció de projectes
innovadors.
Catchcrops
Continuïtat de l’acció B6 cultius captadors de nitrogen i en el seguiment de la guia
pràctica per a obtenir un digestor anaeròbic en co-digestió amb aquests cultius
publicada gràcies al projecte.
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Noves propostes en normativa
Revisió del Decret 136/2009 (Catalunya)
L’actual normativa sobre gestió de la fertilització i les dejeccions ramaderes aplicable
a Catalunya està en procés de revisió. Molts dels resultats i conclusions obtinguts en
el projecte serviran per afinar i/o determinar els paràmetres agronòmics a complir.
Part de l’equip que ha participat en el projecte assisteix a les reunions de treball de
debat i redacció de la nova normativa.
PDR 2021-2027
Amb els resultats obtinguts en el projecte, en concret a l’acció B7 sistemes
agroforestals, es treballarà per tal es reconegui i s’activi com a mesura prevista dins
del PDR a Catalunya les plantacions agroferestals a la PAC, donades les millores que
suposa per als sòls agrícoles (millora de la fertilitat, microclima, etc.).

5. AUDIENCIA OBJECTIU DEL AFTER LIFE PLA DE COMUNICACIÓ
Accions
Eines de comunicació existents

Agricultors
i ramaders

Tècnics

Subcontractats

Administració

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

Noves eines de comunicació
Web Agricultura de Precisió
LAYMAN
Documents tècnics
Visor web i3
Protocol per a la millora de
l’obtenció de cartografia de sòls
Complement QGIS
FertiNext

x
x

Emissions protocol (ACV)
Taules, guies i manuals

x

x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

x
x
x
x

Noves accions de comunicació
Jornades tècniques

x

Congressos i publicacions
Cursos

x

x
x

Nous projectes i networking

x

x

Noves propostes en normativa

x

x
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6. PRESUPOST ESTIMAT PER AL PERIODE 2018-2022
Accions

Cost (in €)

Eines de comunicació existents

No extra cost

Noves eines de comunicació
Web Agricultura de Precisió

No extra cost

LAYMAN

No extra cost

Documents tècnics

No extra cost
5000-7000

Visor web i3
Protocol per a la millora de l’obtenció de cartografia de sòls

5.000

Complement QGIS

No extra cost

FertiNext

No extra cost

Protocol emissions (ACV)

No extra cost

Taules, guies i manuals

No extra cost

Noves accions de comunicació
Jornades tècniques

6.000

Congressos i publicacions

5.000

Cursos

60 cada curs

Nous projectes i networking
Cultius catch crops (2018)

6.000

Cultius catch crops i monocultiu en panís (2018-2019)

26.414

Sistemes agroforestals
Noves propostes en normativa

1.500-2.000
No extra cost
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7. SOBRE NOSALTRES

Dades del projecte

Projecte cofinançat pel
Programa LIFE + de la Comissió
Europea

Localització:
Codi:
Data inici:
Data final:
Duració:
Pressupost total:
Pàgina web:
Correu electrònic:

Catalunya
LIFE12 ENV/ES/000647
10/09/2013
09/03/2018
4 anys i 6 mesos
2.367.610 €
www.futuragrari.cat
fertilitzacio.daam@gencat.cat

Associats
Coordinador:

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Socis beneficiaris:

Agència de Residus de Catalunya

Centre de la Propietat Forestal

Fundació Mas Badia

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
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