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ACTA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 
 

Data:  19 de desembre de 2018 
Lloc:   Ajuntament d’Olot 
Durada: 17:30 - 19:00h (es constitueix l’assemblea en segona convocatòria) 
Assistents 
 

 
 

EMPRESA ASSOCIADA REPRESENTANT 
Argal Alimentación SA Jaume Palau 
Artigas Alimentària SAU  Albert Quintana 
Cárnica Batallé SA Josep Reixach 
Esteban Espuña SA Esteve Espuña 
Friselva SA Marc Joaniquet 
Grup Gepork SA Josep Puigdollers 
Joaquim Albertí SA Josep Vilanova 
Matadero Frigorífico del Cardoner SA Ricard Carreras 
Metalquimia SA Miquel Dorca 
  Llorenç Freixanet 
Noel Alimentaria SAU Jaume Planella 
Olot Meats SA Pilar Puig 
Patel SAU Xavier Planas 
Sequàlia Vanessa Catalan 
Splendid Foods, SAU David Garcia-Gassull 

INSTITUCIÓ ASSOCIADA REPRESENTANT 
Ajuntament d'Olot Josep M. Corominas 
  Josep Guix 
Cambra de Comerç de Girona Eduard Torrent 
EURECAT Ignasi Papell 
IRTA Jacint Arnau 
  Pere Gou 
UAB Montserrat Mor-Mur 
UdG Carmen Carretero 

ALTRES REPRESENTANT 
INNOVACC Eudald Casas 
  Mariona Pratdesaba 
  Eva Dorca 
ACCIÓ Alberto Pezzi 
PREMI INNOVACC Júlia Sendra 
  Pol Quitana 
  mare de Marc Guilana 
  Mònica Furtet (Kreas) 
  Mercè Molist (Kreas) 

 
 
 



 

 2 

Ordre del dia: 
 

1. Entrega del Premi INNOVACC a la innovació tecnològica en l’àmbit carni (2a 
edició 2017-  2018). 

2. Estat dels projectes col·lectius. 
3. Ratificació aprovació sol·licituds d’ajuts. 
4. Estat de comptes del 2018 i pressupost pel 2019. 
5. Informacions sobrevingudes. 
6. Precs i preguntes. 
7. Aprovació de l’acta de la sessió. 

 
Benvinguda 

El Sr. Josep Maria Corominas, president d’INNOVACC, dóna la benvinguda als assistents. 
Explica que aquesta serà l’última Assemblea de socis on ell hi participarà com a 
president, ja que no es presentarà a les properes eleccions municipals de maig i, per tant, 
a partir de llavors ja no podria ser representant de l’Ajuntament d’Olot a INNOVACC. 
Comenta que ser president del clúster ha estat unes de les coses que “li han tocat” fent 
d’alcalde que més li ha agradat. Se sent orgullós de la feina feta i vol agrair a tots els 
socis la seva implicació. Felicita al sector en general per la empenta que demostra dia a 
dia i reconeix la seva importància per a moltes comarques, com la Garrotxa, i per a 
Catalunya en general. 

El Sr. Ignasi Papell, diu que vol agrair també la feina del Sr. Josep Maria Corominas, com a 
president d’INNOVACC, i ho fa en nom de tots els membres de la Junta Directiva i del 
Consell Assessor d’INNOVACC. 
 
 
1. Entrega del Premi INNOVACC a la innovació tecnològica en l’àmbit carni (2a edició 
2017-  2018) 

El president Sr. Josep Maria Corominas dóna la paraula al Sr. Jacint Arnau, director del 
Jurat del Premi INNOVACC (2a edició). 
 
El Sr. Arnau explica que el Premi INNOVACC a la innovació tecnològica té com a objectiu 
incentivar projectes d’innovació tecnològica dins l’àmbit educatiu català enfocat al 
sector carni. En aquesta 2a edició s’hi podien presentar estudiants de Batxillerat, 
Formació Professional i Universitat que estiguessin estudiant l’últim curs dels estudis, durant 
el període 2017-2018, i que estiguessin preparant el Projecte final de cicle/grau. Tots els 
alumnes havien d’estar matriculats a un centre educatiu de Catalunya. Aquest premi 
pretén ser el reconeixement a la tasca realitzada per l’estudiant i pel tutor i departament 
del centre educatiu al qual pertany. 
 
El premi consistia en 10.000 € repartits al 50% entre l’estudiant i el Centre educatiu que 
han realitzat el projecte. També s’ofereix un contracte de treball en una empresa del 
sector carni porcí català. 
 
La composició del Jurat del Premi ha estat: Jacint Arnau (IRTA), Xavier Espuña (ESPUÑA), 
Narcís Cañigueral (MONTER), Josep Collado (FECIC), Llorenç Freixanet (METALQUIMIA), 
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Ricard Parés (PORCAT), Alberto Pezzi (ACCIÓ), Jaume Sió (DARP) i Narcís Grèbol (ex 
secretari d’INNOVACC). 
 
Després de la recepció de diverses candidatures i una avaluació inicial el Jurat del premi 
va escollir el mes de juliol de 2018 tres candidatures finalistes. El passat mes d’octubre el 
Jurat va fer a INNOVACC l’avaluació final dels tres projectes finalistes d’aquesta 2a edició 
del Premi INNOVACC a la innovació tecnològica en l’àmbit carni.  
 
A l’acte de celebració d’entrega del premi d’aquest 19 de desembre de 2018 s’han 
convidat a tots estudiants finalistes i els seus tutors.  
 
A continuació, el Sr. Arnau resumeix els tres projectes finalistes d’aquesta 2a edició (2017-
2018), que són: 
 

 Títol projecte  
Nom 

candidat 
Centre 

formatiu  
 Cicle/Grau 

Extracció de proteïnes de melses de porcí i 
caracterització fisicoquímica de les 
fraccions obtingudes  

Pol Quintana 
Gabàs 

UdG 
Tutora: 
Mònica 
Toldrà 

Grau en Enginyeria 
Agroalimentària 

Resum del projecte: 
Aquest treball es va dur a terme principalment per determinar les condicions més adequades 
d’extracció de proteïnes a partir de melses de porcí mitjançant la metodologia de superfície de 
resposta.  
En primer lloc, es van dur a terme uns experiments preliminars per tal de desenvolupar un sistema 
d’extracció a escala de laboratori que va permetre obtenir una quantitat d’extractes proteics de 
melsa de porc suficient per caracteritzar les dues fraccions obtingudes.  
En segon lloc, es van avaluar els efectes que tenien les condicions utilitzades en l’extracció: pH (4-
9) i concentració de sal (0-4% NaCl) de la solució amortidora de pH, sobre alguns paràmetres de 
les fraccions obtingudes, utilitzant el mètode de superfície de resposta, basat en un disseny central 
compost. Tot i que aquesta metodologia no es va adaptar a tots els paràmetres estudiats, es van 
obtenir resultats realment interessants en algunes variables. 
Per últim, es va realitzar una caracterització electroforètica de les proteïnes presents en ambdues 
fraccions mitjançant electroforesi SDS-PAGE. Aquest estudi electroforètic va permetre confirmar 
que les principals proteïnes presents a la melsa de porc eren les sarcoplasmàtiques (hemoglobina, 
albúmina, globulines, enzims, etc.) seguides de les miofibril·lars (actina, miosina) i les del teixit 
connectiu.  

 

 Títol projecte  Nom candidat 
Centre 

formatiu  
 Cicle/Grau 

Millora del control de qualitat de 
l’envasat del producte: ”Pit de gall 
d’indi reduït en sal”  
 

Júlia Sendra 
Timoneda 

 

KREAS 
Tutora: 
Mercè 
Molist 

Cicle formatiu de grau superior: 
Processos i qualitat en la indústria 

alimentària 
 

Resum del projecte: 
Actualment, la indústria alimentària ofereix al consumidor productes tradicionals, elaborats seguint 
rigorosos processos sanitaris per garantir la màxima qualitat als seus productes. El control de 
qualitat sovint implica una despesa econòmica extra per a l’empresa, quan cal retirar de la 
producció el producte fabricat i envasat.  
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Concretament, aquest treball pretén trobar una solució eficient per al producte ‘Pit de gall d’indi 
reduït en sal’. Per això, s’ha dissenyat i validat un nou sistema de comprovació de la qualitat de 
l’envasament: la tècnica del punxat de sobres.  
El mètode proposat ha consistit en injectar aire filtrat dins el sobre i controlar el temps transcorregut 
des de la injecció fins a la seva explosió.  
S’ha comparat la contaminació microbiana del producte envasat amb el mètode actual 
(mètode manual) de control respecte el mètode de punxat. Actualment, el mètode consisteix en 
obrir el sobre resseguint el contorn de l’envàs.  
En aquest treball també s’ha estudiat la relació entre la resistència de la soldadura de l’envàs i el 
temps d’explosió en el mètode de punxat. 

 

 Títol projecte  
Nom 

candidat 
Centre 

formatiu  
 Cicle/Grau 

Obtenció d’un ingredient funcional en base a 
proteïnes solubles procedents de melses de porcí 
i aplicació en un model de producte carni 
emulsionat cuit 

Marc 
Guilana 
Aspar 

UdG 
Tutora: 
Mònica 
Toldrà 

Grau en Enginyeria 
Agroalimentària 

Resum del projecte: 
Aquest treball es va dur a terme per millorar el procés d’extracció de fraccions proteiques de la 
melsa de porcí, que s’havia desenvolupat en treballs anteriors, i determinar si la fracció soluble 
resultant del procés d’extracció es podia utilitzar com ingredient funcional.  
En primer lloc, es va escalar a nivell de planta pilot el procés d’extracció de proteïnes 
funcionals de melses de porc per millorar les condicions que s’havien desenvolupat en treballs 
anteriors. En el procés d’extracció, s’obtenien dues fraccions proteiques: una fracció soluble 
(sobrenedant) i una fracció insoluble (pellet).  
En segon lloc, les fraccions proteiques solubles resultants de les extraccions realitzades a les 
condicions que van mostrar millors resultats de descoloració en la primera part del treball, es van 
deshidratar per atomització i es va fer la caracterització físico‐química de la pols obtinguda. En 
total es van fer 4 produccions de proteïna soluble de melsa en pols, les quals, després es van 
mesclar i es van reservar per realitzar les proves d’aplicació de la 3a part del treball. 
En tercer lloc, es va realitzar una prova de concepte, que va consistir en elaborar un producte 
carni emulsionat cuit (salsitxes tipus frankfurt) amb la fracció proteica soluble de melsa en pols en 
substitució del caseïnat sòdic, utilitzat com agent emulsionant en una formulació estàndard 
(control). Es van realitzar 3 produccions de salsitxes a nivell de planta pilot (n=3) tant de la 
formulació control com de l’assaig (proteïna soluble de melsa), de les quals se’ls hi va fer una 
caracterització físico‐química i de la textura. 

 
El Sr. Arnau demana als estudiants finalistes que s’acostin a recollir el seu certificat de 
candidatura finalista, i anuncia que el guanyador de la segona edició del Premi 
INNOVACC a la innovació tecnològica en l’àmbit carni (curs 2017-2018) ha estat en Pol 
Quintana Gabàs estudiant de Grau en Enginyeria Agroalimentària de la Universitat de 
Girona pel seu projecte final de grau “Extracció de proteïnes de melses de porcí i 
caracterització fisicoquímica de les fraccions obtingudes” que va realitzar amb la tutora 
Mònica Toldrà (UdG). 
 
Han entregat el premi de 5.000 € a Pol Quintana i 5.000 € a la Universitat de Girona, el 
president d’INNOVACC, Josep Maria Corominas (Alcalde d’Olot) i el director del Jurat, 
Jacint Arnau (Cap del Departament de Tecnologia Alimentària d’IRTA). També s’ha ofert 
a Pol Quintana un contracte de treball en una empresa del clúster.  
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El Sr. Eudald Casas, gerent d’INNOVACC, explica que actualment s’han fent xerrades 
informatives referents a la 3a edició del Premi INNOVACC a la innovació tecnològica en 
l’àmbit carni, a diferents centres educatius de Catalunya.  
 
Com a novetats per aquesta convocatòria oberta, es pot destacar que hi haurà dues 
categories: Premi Batxillerat/FP i Universitat. 
 
Es manté la dotació econòmica de 10.000 €, però dividits en: 5.000 € per la categoria 
“Premi Batxillerat/FP” i 5.000 € per la categoria “Premi Universitat”. En tots dos casos, seran 
repartits al 50% entre l’estudiant i el Centre educatiu que han realitzat el projecte. També 
s’oferirà a l’estudiant guanyador de cada categoria un contracte de treball en una 
empresa del sector carni català. 
 
També com a novetat, busquem propostes per a projectes nous o de millora per a les 
empreses del sector carni (en tota la cadena de valor), on hi pugui participar un alumne 
candidat al Premi INNOVACC 2018-2019. Si alguna empresa li fa falta alguna millora en 
algun aspecte concret o alguna innovació aplicable al seu centre de producció, ara és 
un bon moment per fer arribar aquests reptes a INNOVACC i posteriorment podrà 
acompanyar un estudiant a realitzar el seu projecte final d’estudis. 
 
El termini de presentació de candidatures d’aquesta 3a edició és del 28 de juliol de 2018 
al 26 de juliol de 2019. S’hi poden presentar estudiants que hagin presentat el Projecte 
final de cicle/grau en aquest període. Tots els alumnes han d’estar matriculats a un 
centre educatiu de Catalunya. 
 
+info: http://www.innovacc.cat/2018/10/08/premi-innovacc-3a-edicio/ 
 
 
2. Estat dels projectes col·lectius 

El president Sr. Josep Maria Corominas dóna la paraula al gerent d’INNOVACC Eudald 
Casas.  

Abans d’explicar l’estat actual dels projectes, el Sr. Casas 
diu que des de la darrera Assemblea General s’ha donat 
d’alta un nou soci, l’empresa Optimal Pork Production SL, 
i actualment hi ha 97 socis al clúster.  

 
També comenta que el dia 9 
de novembre es va realitzar 
a IRTA-Monells, el “seminari 
tècnic sobre Disseny Higiènic 
de maquinària i instal·lacions 
d’indústria càrnia” organitzat 
per INNOVACC, amb una 
alta participació. 
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A continuació, Eudald Casas i Mariona Pratdesaba repassen les principals novetats dels 
projectes col·lectius en desenvolupament. Veure “2- Estat dels Projectes”. 
 
 
3. Ratificació aprovació sol·licituds d'ajuts 

El Sr. Eudald Casas explica els ajuts que s’havien sol·licitat des de l’última Assemblea 
General celebrada el 25 de juny de 2018, segons la taula següent: 
 

Títol 
Organisme 
concedent 

Data 
sol·licitud 

Pressup. 
sol·licitat 

Ajut 
sol·licitat 

Data resolució 
Pressup. 
aprovat 

Ajut 
aprovat 

d1-18. Càlcul del mix de 
productes a fabricar 
mitjançant sistemes 

d’informació 4.0 per a 
optimitzar els processos 

de fabricació d’una 
empresa elaboradora 

d’embotits 

MINCOTUR 
AEI 2018 

07/09/2018 3.014 € 3.014 € 19/10/2018 (prov.) 
14/12/2018 (def.) 

3.014 € 3.014 € 

d2-18. Traçabilitat en 
BLOCKCHAIN per al 

transport d’animals vius i 
sacrifici  

MINCOTUR 
AEI 2018 

06/09/2018 6.020 € 6.020 € 19/10/2018 (prov.) 
14/12/2018 (def.) 

6.020 € 6.020 € 

d3-18. Disseny d’un 
robot per a empènyer i 
arrossegar gàbies de 
transport d’embotits 
guiats a través d’un 
sistema de rails aeris 

MINCOTUR 
AEI 2018 

07/09/2018 4.011 € 4.011 € 19/10/2018 (prov.) 
14/12/2018 (def.) 

4.011 € 4.011 € 

FOODSENSING. Estudi 
de viabilitat de sensors 

tecnològics per a 
envasos alimentaris 

aplicats a una etiqueta 
intel·ligent 

MINCOTUR 
AEI 2018 

07/09/2018 4.911 € 4.911 € 19/10/2018 (prov.) 
14/12/2018 (def.) 

4.911 € 4.911 € 

Pla d’actuacions del 
clúster carni porcí 
INNOVACC 2018 

ACCIÓ 
IRC 2018 

27/09/2018 24.769,50 € 18.577,13 € 29/11/2018  24.769,50 € 15.094,53 € 

Control contingut greix 
en formulacions càrnies 
mitjançant NIR low cost 

connectat al núvol 

ACCIÓ 
IRC 2018 

27/09/2018 2.678,80 € 2.009,10 € 29/11/2018 2.678,80 € 1.747,11 € 

RAT-ECO. Estudi pilot 
d’implementació de 

sistemes de desratització 
sense rodenticides, amb 

control telemàtic 

ACCIÓ 
IRC 2018 27/09/2018 2.718,45 € 2.038,84 € 29/11/2018 1.885,00 € 1.302,74 € 

Sistema integral de 
gestió i monitorització 
energètica en el sector 

carni porcí 

ACCIÓ 
IRC 2018 

27/09/2018 7.820,42 € 5.865,32 € 29/11/2018 7.820,42 € 4.908,88 € 

Mètode de control i 
millora en la desinfecció 
de camions i granges 

porcines 

ACCIÓ 
IRC 2018 

27/09/2018 2.699,71 € 2.024,78 € 29/11/2018 No concedit No concedit 

Estratègies sectorials per 
a la prevenció de la 

caudofàgia i per evitar 
l’escuat rutinari en porcí 

DARP 
GO 2018 

27/10/2018 12.000 € 12.000 € Pendent 12.000 € 12.000 € 

Sistemes innovadors per 
a classificar de manera 

objectiva productes 
carnis o preparats carnis 

DARP 
GO 2018 

31/10/2018 12.000 € 12.000 € Pendent 12.000 € 12.000 € 
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Automatització de tall de 
carn o derivats carnis per 
eliminar riscs d’accidents 

laborals i millorar 
productivitat i higiene 

DARP 
GO 2018 31/10/2018 10.800 € 10.800 € Pendent 10.800 € 10.800 € 

Aliments de 5a gamma 
amb base de proteïna 

càrnia per a la gent gran 
(5-PROTEG) 

DARP 
GO 2018 

26/10/2018 12.000 € 12.000 € Pendent 12.000 € 12.000 € 

Estratègies per obtenir 
carn de porc lliure d’olor 

sexual (Q-OLOR) 

DARP 
GO 2018 

29/10/2018 10.686 € 10.686 € Pendent 10.686 € 10.686 € 

Selecció de Duroc per a 
un model productiu de 

carn de porc tradicional i 
diferenciada 
(RODAPORK) 

DARP 
GO 2018 29/10/2018 11.329 € 11.329 € Pendent 11.329 € 11.329 € 

Millora de la qualitat de 
productes carnis amb 
sensors òptics on-line 

DARP 
GO 2018 

30/10/2018 12.000 € 12.000 € Pendent 12.000 € 12.000 € 

 
Els assistents ratifiquen per unanimitat l’aprovació d’aquestes sol·licituds d’ajut. 
 
 
L’Eudald Casas mostra una taula amb els pressupostos i ajuts aprovats des del 2015 fins al 
2018. 

  Pressupost global Ajuts participants 
2015       
MIN.IND. AEI               60.619,00 €                      42.429,00 €  
ACCIÓ ComRIS3CAT          1.017.153,27 €                     392.042,56 €  
ACCIÓ IRC               47.500,00 €                      35.625,00 €  
DARP GO             184.718,25 €                     129.302,78 €  
           1.309.990,52 €                     599.399,34 €  
2016       
ACCIÓ IRC               54.352,43 €                      32.731,23 €  
DARP GO             498.858,00 €                      36.000,00 €  
DTS ARC               27.057,00 €                      20.000,00 €  
              580.267,43 €                      88.731,23 €  
2017       
MIN.IND. AEI             266.369,00 €                     146.136,00 €  
ACCIÓ IRC               87.966,00 €                      40.257,00 €  
DARP GO          1.146.918,00 €                     751.814,00 €  
           1.501.253,00 €                     938.207,00 €  
2018       
MIN.IND. AEI             205.431,00 €                     142.755,00 €  
ACCIÓ IRC               83.259,00 €                      52.497,00 €  
DARP GO          1.427.736,00 €                  1.021.660,00 €  
           1.716.426,00 €                  1.216.912,00 €  
    
 2015-2018          5.107.936,95 €                  2.843.249,57 €  

 
Nota: En el cas dels GO 2018 del DARP falta rebre resolució. 
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4. Estat de comptes del 2018 i pressupost pel 2019 

El Sr. Eudald Casas exposa els comptes del 2017 per a INNOVACC (veure “4.1-Pèrdues i 
Guanys, estat comptes 2018 i pressupost 2019.pdf” i “4.2-Balanç de situació, estat 
comptes 2018.pdf”). En destaca els aspectes següents: 
 
El resultat final previst pel 2018 seria d’un guany d’uns 14.500 €, millor que els -6.087,16 € 
pressupostats.  
 
Per al pressupost del 2019 es preveu un guany aproximat de 3.500 €. 
 
Les despeses d’estructura del 2018 acabarien amb una xifra total d’uns 140.000 €, 
lleugerament inferior a la prevista per pressupost (141.205,20 €) i també superior a la xifra 
del 2017 (137.247,10 €).  
 
Al pressupost del 2019, dins les despeses d’estructura, les partides més rellevants són: 
o La contractació d’una 4a persona treballant a jornada completa durant el segon 

semestre de l’any, degut a la previsió d’increment de projectes a coordinar des del 
clúster. Per aquest motiu, el cost de personal passaria dels 120.000 € del 2018 als 
143.365,85 € del 2019.  

o També caldrà augmentar el cost de lloguer de local, ja que serà necessari disposar de 
més espai per ubicar la 4a persona. 

o Dins la partida d’organització de jornades s’hi inclouen 15.000 € com a despesa per a 
organitzar les Jornades d’Immersió Estratègica que es fan cada 4 anys i que caldria fer 
el segon semestre de 2019.  

 
Els ingressos d’estructura del 2018 seran força superiors (107.500 €) al previst (94.120,00 €) 
degut a majors ingressos per quotes de socis (75.650,00 €) i majors ingressos de 
subvencions per a funcionament del clúster (30.094,53 €). El total d’ingressos d’estructura 
serà superior al 2017 (104.067,30 €).  
 
Al pressupost del 2019 es preveuen ingressos similars en quotes i subvencions de 
funcionament, però també s’hi afegeixen 12.000 € com a notes de càrrec que es 
cobrarien als inscrits a les Jornades d’Immersió Estratègica. El total d’ingressos d’estructura 
seria de 116.170,00 €. 
 
Es manté la importància dels ingressos per a coordinar projectes, per a poder cobrir el 
resultat negatiu d’estructura. 
 
L’any 2017 els ingressos de projectes va ser de 48.161,55 €, pel 2018 es preveuen 57.107,25 
€ i al pressupost del 2019 s’han anotat 77.705,02 € (tot d’ajuts ja concedits a INNOVACC, 
sense tenir en compte possibles nous ajuts sol·licitats o que es sol·licitaran).  
 
Només s’ha inclòs com a despesa no recurrent els 10.000 € del Premi INNOVACC, a 
l’exercici 2018 el pagament de la 2a edició, i al pressupost 2019 el pagament de la 3a 
edició. 
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En relació al balanç de situació hi destaca: 
 
o Que a 30/11/2018 hi havia un bon coixí de tresoreria, amb dipòsits al banc de 

103.227,23 €, que permetran anar satisfent les obligacions de l’associació.  
o El resultat acumulat a final de 2018 quedaria en gairebé 185.000 €. 
o L’HP Deutora era força elevada a 30/11/2018 (179.999,15 €). Es tractava de 

subvencions pendents de rebre de la Diputació de Girona 2018 (15.000 €), ACCIÓ 
(70.818,29 €), DARP (89.720,95 €), ARC Economia Circular (4.432,14 €), altres (27,77 €). 

 
Els assistents aproven per unanimitat el pressupost 2019 d’INNOVACC. 
 
 
5. Informacions sobrevingudes 

No n’hi ha. 
 
 
6. Plecs i preguntes 

No n’hi ha. 
 
 
7. Aprovació de l’acta de la sessió 

Els socis assistents aproven per unanimitat l’acta de la sessió. 
 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. Josep Maria Corominas (president d’INNOVACC) 
agraeix l’assistència de tothom. A les 19:00 dóna per acabada l’Assemblea General. 


