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Una app que acosta comensals i productors i 

una per gestionar purins guanyen els Ruralapps  

 L’app Catatur, que ha guanyat la categoria Ciutadania, posa en 

contacte clients gastronòmics i productors locals. 

 En la categoria professional, el premi se l’ha endut Applipur, una 

aplicació perquè els ramaders puguin gestionar purins. 

 Els premis, organitzats pel Departament d’Agricultura amb la 

col·laboració d’Eurecat, s’han entregat a la Fira de Sant Miquel de 

Lleida. 

 La tercera edició del certamen també ha reconegut com a finalistes 

una plataforma per seguir especies invasores i una aplicació per 

controlar el rec des del mòbil. 

Barcelona, 29 de setembre de 2017.- L’aplicació per a mòbils Catatur, que posa 

en contacte clients gastronòmics amb productors locals, és la guanyadora de la tercera 

edició de Ruralapps en la categoria de Ciutadania, uns premis que s’han entregat 

aquest divendres en el marc de la Fira de Sant Miquel de Lleida i que també han 

premiat la solució Applipur, perquè els ramaders puguin controlar purins, en la 

categoria Professional. 

L’aplicació Catatur, impulsada pel portal grandesproductos.com, permet al consumidor 

final “apropar-se als elaboradors gastronòmics locals” per “conèixer com s’elaboren 

els productes que menja” i “enfortir el nexe entre comensal i productor”, segons 

destaca Santi Llinares, fundador de Catatur.  
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En paraules de Llinares, Catatur també permet “augmentar la cultura i el coneixement 

del consumidor” vers la gastronomia de proximitat i el turisme rural, mitjançant 

“descomptes i propostes exclusives”, com tastos de vins o estades gastronòmiques. 

La solució Applipur, creada per la cooperativa AGROCAT i guanyadora en la categoria 

Professional, fa possible als agricultors i ramaders “gestionar correctament els seus 

purins”, fet que permet als professionals del camp “conèixer tota la informació de les 

dejeccions ramaderes generades a la seva explotació in situ i sense cap altre suport”, 

segons explica el president de la cooperativa, Xavier Ventura. L’expert assenyala que 

la solució, que es troba en fase pilot, aporta “una millora econòmica i ambiental”, ja 

que “permet complir el Pla de gestió de dejeccions ramaderes, millorar la gestió real 

dels purins i consultar-ne la traçabilitat”. 

Els premis, organitzats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

de la Generalitat en col·laboració amb el centre tecnològic Eurecat, també han 

reconegut com a finalista l’aplicació MedMIS, en la categoria de Ciutadania, creada per 

l’empresa sevillana Geographica i que permet fer un seguiment d’espècies invasores 

al Mediterrani. 

En l’àmbit professional, el finalista ha estat RiegoApp, creada a Lleó per iRiego New 

Generation, que permet controlar diferents programadors de rec automàtic des del 

telèfon mòbil i fer-ne un seguiment en temps real.  

La Consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, i el director general d’Alimentació, 

Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Carmel Mòdol, han presidit l’entrega de premis 

en el marc de la Fira Agrària de Sant Miquel, a Lleida, que enguany se celebra al recinte 

firal de la capital del Segrià del 28 de setembre a l’1 d’octubre. 

Podeu ampliar la informació o sol·licitar entrevistes amb les aplicacions 

mòbils guanyadores a l’email premsa@eurecat.org o al mòbil 630425169. 

Sobre Eurecat 
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Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya (membre de Tecnio), aplega l’experiència de 

més de 600 professionals que generen un volum d’ingressos de 43 milions d’euros 

anuals i dóna servei a més de 1.000 empreses. R+D aplicat, serveis tecnològics, 

formació d’alta especialització, consultoria tecnològica i esdeveniments 

professionals són alguns dels serveis que Eurecat ofereix tant per a grans com per a 

petites i mitjanes empreses de tots els sectors. Amb instal·lacions a Barcelona, Canet 

de Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Tarragona i 

Amposta i amb una seu a Brasil, participa a 160 grans projectes consorciats 

d’R+D+i nacionals i internacionals d’alt valor estratègic i compta amb 73 patents i 

8 spin-off. El valor afegit que aporta Eurecat accelera la innovació, disminueix la 

despesa en infraestructures científiques i tecnològiques, redueix els riscos i 

proporciona coneixement especialitzat a mida de cada empresa. Més informació 

a www.eurecat.org 
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