
 
 
 
 
Títol del projecte 
 
Enfortiment de la feina en xarxa, la professionalització i la formació en l'àmbit de l'aqüicultura, a 
través de la innovació i la transferència de coneixement. 
 
Projecte en execució 2019 - 2020   
 

 
Finalitat 
 
Reforçar i potenciar el treball en xarxa, la transferència d'experiències i la col·laboració entre 
comunitat científica, centres de formació i sector empresa en matèria de formació, investigació i 
innovació, per reforçar la competitivitat de el sector entorn a l'aqüicultura sostenible. 
 
El projecte abordarà de forma concreta la formulació d'aliances estratègiques entre les 
empreses de la xarxa i les universitats per desenvolupar programes de pràctiques i projectes 
de recerca conjunts, a nivell supraregional. Així mateix, es treballarà en la millora dels 
programes de formació pràctica entre els centres de formació professional i les empreses 
vinculades a la cadena de valor de l'aqüicultura. 
 

 
Empreses i/o entitats participants 
 
Clúster Acuiplus (Associació del Clúster Aqüicat). 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
Universitat de Cadis. 
Universitat de Santiago de Compostela. 
Institut d’Estudis Professionals Aqüícoles i Ambientals de Catalunya – IEPAAC.  
 

 
Breu descripció del projecte 
 
Convocatòria Pleamar 2019 - Línia Xarxes en Aqüicultura, de la Fundació Biodiversitat, del 
Ministeri per a la Transició Ecològica i cofinançat pel Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP). 
 
Impulsar el treball en xarxa, la coordinació entre agents de R+D+I i empreses i, facilitar 
l'intercanvi i transferència de coneixement. 
Identificar les necessitats i oportunitats de millora en els programes de formació actuals. 
Implicar el sector empresarial en la formació i especialització, actualització de la formació 
professional i de la formació permanent. 
Desenvolupar pràctiques innovadores i promoure la implantació de noves eines digitals. 
Promoure l'adquisició de noves competències professionals i abordar noves àrees de 
coneixement. 
Divulgació i participació social. 
 

 
Resultats assolits 
 
No es poden publicar encara, ja que el projecte està en la fase d’execució. 
 
Mentrestant s’ha fet difusió del desenvolupament del projecte: 
 

https://www.acuiplus.org/redaqua/ 
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