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Relació de convenis i contractes en vigor: 1 de desembre de 2015

Innovació tecnològica en el calçot de Valls
Objecte del conveni: estudis dels efectes ambientals i genètics sobre la qualitat
organolèptica del calçot per a la millora del producte comercialitzat sota el segell
IGP Calçot de Valls
Col·laboradors: Societat Agrícola i Secció de Crèdit de Valls SCCL / Cooperativa
Agrícola i Caixa Agrària SC Cambrils SCCL
Durada: març 2015 - juny 2016
Més informació: http://www.calçot2020.com
TRADITOM, Traditional tomato varieties and cultural practices: a case for
agricultural diversification with impact on food security and health of
European population
Objecte del conveni: cultiu de plantes de varietats tradicionals de tomàquet i
fenotipat de caràcters morfoagronòmics.
Col·laboradors: Universitat Politècnica de València
Durada: 2015 – 2017
Més informació: http://traditom.eu/
Projecte de selecció i millora del tomàquet Mandó de Collserola
Objecte del conveni: estudis per la fixació d’una línia pura del tipus Mandó de
Collserola i per la millora de les tècniques de gestió dels cultius de la varietat
tradicional.
Col·laboradors: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Durada: 2015 - 2016
Més informació: http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/tomaquet-mando-decollserola

Fundació Miquel Agustí
NIF: G64732514
Plaça Sant Roc, 1, 08201 Sabadell
Tel.: 93.552.10.93
E: recerca@fundaciomiquelagusti.cat
www.fundaciomiquelagusti.cat

Millora de la mongeta Castellfollit del Boix
Objecte del conveni: realització d’assajos per a la recuperació del cultiu de la
mongeta de Castellfollit del Boix.
Col·laboradors: Ajuntament de Castellfollit del Boix – Consell Comarcal del Bages
Durada: abril – desembre 2015
Més informació: www.fundaciomiquelagusti.cat
TOMALIERS, Servei de recerca participativa en agricultura mitjançant la
formació
Objecte del conveni: projecte d’aprenentatge i servei en l’àmbit de la conservació
de l’agrobiodiversitat i la millora genètica del tomàquet per qualitat organolèptica.
Col·laboradors: Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts – Universitat Politècnica de
Catalunya
Durada: abril – desembre 2015
Més informació: www.tomaliers.cat
Projecte de selecció, millora i promoció de la col brotonera com a
producte singular de l'agricultura i gastronomia de Terrassa fase IV
Objecte del conveni: treballs de caracterització de la col brotonera de fulla ampla
per a l’obtenció de cultivars adaptats a l’agricultura de Terrassa.
Col·laboradors: Fundació Terrassenca Sant Galderic
Durada: exercici 2015
Més
informació:
http://fundaciomiquelagusti.com/2012/10/09/la-col-brotoneraestudi-etnobotanic-i-de-preferencies-dels-consumidors/
Nous cultius del gènere Brassica com a eina per singularitzar
l’agricultura del Garraf. Fase 3: assajos pre-comercials amb noves
varietats de bròcoli ramificant
Objecte del conveni: realitzar una segona fase de cribratge de germoplasma de
varietats del grup bròcoli ramificant per tal de seleccionar les millors poblacions i
transferir-les als productors per iniciar produccions comercials
Col·laboradors: Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf (NODE Garraf)
Durada: octubre – desembre 2015

