CADUF:
Gestió i valorització del patrimoni paisatgístic
Serveis d’estudi de paisatges agraris tradicionals: avaluem l’estat de
conservació i fem l’ estudi històric i arqueològic. Generem instruments
de difusió per tal de valoritzar el territori i oferim propostes conservació
i rehabilitació.

Necessitat
1. Sector públic: Posar en
valor, difondre, i protegir
el patrimoni paisatgístic
tradicional.
2. Sector privat: afegir valor
a la seva marca comercial
per diferenciar-se de la
competència.

Solució
1. Aplicació de les tècniques
de recerca desenvolupades
des dels anys 80’ a la UAB
per fer un estudi i avaluació
de l’estat del paisatge agrari.
2. Valoritzar les finques o
territoris agraris per donar
més prestigi a les entitats,
empreses i marques
comercials que ho desitgin.

ASPECTES INNOVADORS 				
I DIFERENCIADORS

Equip

Helena Kirchner
Professora Titular d’Història i directora del grup de
recerca consolidat en Arqueologia Agrària de l’Edat
Mitjana (UAB), IP de projectes competitius sobre
estudi d’espais agraris històrics i autora de diverses
publicacions sobre aquesta matèria.

Ignacio Diaz
Becari predoctoral ‘La Caixa’ a la UAB. Màster en
història medieval per la Universitat de St Andrews
(2015), graduat en història per la UAB (2014).

Involucrem el paisatge històric i tradicional dins l’oferta cultural d’una institució,
regió o empreses interessades en valoritzar el seu entorn, entre d’altres les
agroalimentàries o d’oci en la natura.
•

•

•
•

Experiència: Som un equip d’ experts en patrimoni paisatgístic
i amb experiència en recerca universitària en espais de cultiu
històrics des de l’any 1986.
Tècnica: Utilitzem tècniques arqueològiques, de recerca
documental i en arxius, d’anàlisi de parcel·laris i de treball de
camp.
Marca de valor: Per les denominacions d’origen o les empreses
agroalimentàries oferirem una marca de garantia.
Personalització: Oferim l’elaboració final de les dades adaptades
al client o al públic a qui va dirigit, per exemple, itineraris,

MERCAT OBJECTIU I 						
COMPETÈNCIA
Sector públic: totes les institucions públiques que treballen amb el patrimoni
cultural, artístic, arquitectònic i arqueològic: només a Catalunya: 947 municipis,
10 consells comarcals; gairebé 190 museus registrats; Agència Catalana de
Patrimoni Cultural, Servei d’arqueologia de la Conselleria de Cultura; diputacions.
Sector privat: Les empreses vinculades al territori agrari i natural, des d’una
bodega o una empresa ramadera, fins a associacions de productors o grans
propietaris de finques: prop de 2500 empreses vitivinícoles a Espanya; 1700
almàsseres de producció d’oli. A Catalunya: 750.000ha de conreu de les quals
52.000 de vinya, 114000 d’oliverar; 11 denominacions d’origen vitivinícoles
(Institut Català de la Vinya i el Vi-INCAVI); 5 denominacions d’origen d’oli.

Núria Pacheco
Doctorand d’història medieval a la UAB amb un
contracte predoctoral FPU-MECD. Des de 2012
col·labora en les campanyes i projectes del grup
ARAEM.

Manel Pica
Llicenciat en Història (UAB) i doctorand d’Història
Medieval a la UAB. Especialista en edició de
documentació històrica i espais de pastura
medievals.

Montserrat Rovira
Llicenciada en Periodisme i màster en Història
Medieval. Ha treballat en el món de la comunicació
i en projectes de recerca d’arqueologia del
paisatge.

Estat del
desenvolupament
La iniciativa està operativa actualment,
amb diversos encàrrecs realitzats o en
curs públics i privats (Agència Catalana del
Patrimoni Cultural; ajuntament de Tortosa;
empreses vinícoles). La metodologia de
recerca i els procediments de difusió i
divulgació estan implementats. Es compta
amb la infraestructura necessària.

Competència: a Catalunya, 12 empreses dedicades a patrimoni arqueològic,
47 empreses dedicades a gestió cultural, 7 empreses dedicades a gestió de
patrimoni en general.
La nostra especificitat: Cap d’aquestes empreses considera el paisatge agrari
com a patrimoni, totes es dediquen al patrimoni edificat, arqueològic o moble.
El nostre projecte obre una finestra nova per a la valorització del patrimoni
paisatgístic històric i tradicional.

NECESSITATS FINANCERES
•
•

PaSsEs futures
Els següents passos previstos són:
•

Creació d’una marca de garantia

•

Estudi de mercat

•

Recerca de clients tant en
institucions públiques com en el
sector privat.

•

Visites a fires relacionades amb el
servei ofert.

PropieTAT industrial,
intel.lectual I FITES

•
•
•
•
•

Inversió inicial: 62.000 €
Material (4 Ordinadors, 4 càmeres fotogràfiques, material de treball de
camp, 1 cotxe)
Despeses de desplaçaments i allotjament (visites a clients, fires
especialitzades)
Web
Local
Estudi de mercat
1 sou durant un any de 25.000€

PROJECCIONS FINANCERES
2017

2018

2019

2020

Volem crear una marca de garantia
Aplicable a l’Estat Espanyol i també a nivell
Europeu

Ingressos

40000€

80000€

120000€

160000€

Despeses

10800€

21600€

32400€

43200€

Marge Brut

29200€

58400€

87600€

116800€

Contractes realitzats:

Clients

4

8

12

16

•

Contracte amb la Diputació de
Barcelona, Servei de Parcs (Mas de
l’Agustí, Tagamanent) (2001)

ALIANCES

•

Contracte amb l’ajuntament de
Sant Cugat, per estudi incorporat al
Museu del monestir (2005)

•

•

Contracte del Consell de Menorca
per a realització d’inventari
d’enginys hidràulics tradicionals
(2006)

Contractes en curs:
•

Agència Catalana de Patrimoni:
estudi des espais de cultiu
medievals i moderns a l’entorn del
castell de Miravet (2016) (12000€)

•

Projecte pendent de resolució
(100.000€) i preacord amb
l’ajuntament de Tortosa (20000€),
el Museu de Tortosa (2000€)
(2017), Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres de l’Ebre,
ens gestor de l’Ebre-Reserva de la
Biosfera i Observatori del Paisatge
de Catalunya (els dos darrers:
compromís de difusió i accés a
eines cartogràfiques).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grup de Recerca Arqueologia Agrària de l’Edat Mitjana de la UAB: especialistes
en arqueologia agrària (Dr. Fèlix Retamero, màster en Gestió de Patrimoni
Cultural i professor agregat UAB, de l’arquitectura i d’excavació (Dr. Antoni
Ferrer i Josep M. Vila, professionals, Dr. Albert López Mullor, arqueòleg de la
Diputació de Barcelona, tots professors associats de la UAB), recerca i edició de
documentació escrita (Dr. Antoni Virgili, professor agregat) i cartografia històrica.
Parc de Recerca de la UAB (PRUAB)
El Fil d’Ariadna, empresa de didàctica i difusió
Agència Catalana de Patrimoni
Ajuntament de Tortosa i Museu de Tortosa
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, ens gestor de l’EbreReserva de la Biosfera.
Observatori del Paisatge de Catalunya
Arxius tan eclesiàstics com públics
Empreses dedicades a la divulgació i difusió de contingut
Empreses dedicades a l’oci en la natura
Empreses i associacions de productors
SECOT, assessorament d’empreses

Parc de Recerca UAB
Edifici Eureka · Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) · Barcelona
T +34 93 586 88 91 · F +34 93 581 28 41
http://parc.uab.cat · parc.recerca@uab.cat

