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Editorial

Sumari

Thomas Edison deia que “per trobar una idea brillant, abans s’ha de tenir centenars d’idees dolentes”

Sembla senzill dir aquestes paraules, però no es pot deixar de reconèixer que a tots ens molesta i de vegades 

ens espanta el fet de cometre errors: ens enfronta amb les nostres limitacions i ens avergonyeix davant dels 

altres afectant sovint la nostra autoestima.

És bo recordar que el camí de l’èxit està pavimentat de fracassos i és bo no oblidar-se que a l’acceptar els ris-

cos i intentar emprendre nous horitzons les possibilitats de fracassar o cometre errors augmenten, però el més 

important és que aprenem d’aquests errors, que ens enfortim després de cada fracàs, que aquest no ens aturi 

i que cada vegada que caiem ens tornem a aixecar una vegada i una altra. I cada cop més forts.

Des d’INNOVACC, creiem que s’ha de perdre la por a crear, a ensenyar, a provar... que aquests valors han de 

ser elements innats en empreses i organitzacions. La innovació no està en el producte final, sinó que està en tot 

el procés per arribar-hi.  Això ens fa enfortir i millorar la cadena de valor.

“Si no cometem errors de tant en tant, és senyal que no estem fent res de nou” deia Woody Allen.
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INNOVACC és una Associació sense ànim de lucre 
que pertany al registre d’Agrupacions Empresarials Inno-
vadores (AEI). 

INNOVACC és l’AEI que representa el clúster del sector 
carni porcí català i té per objectiu principal promoure la 
competitivitat de les empreses mitjançant la innovació i la 
cooperació. D’altres objectius que es persegueixen des de 
l’associació són:

• Planificar estratègies de futur
• Definir polítiques i actuacions d’interès comú
• Potenciar la transferència tecnològica
• Potenciar la formació
• Assessorament
• Establir relacions estratègiques externes
• Impulsar la qualitat distintiva del prestigi d’INNOVACC

INNOVACC és l’AEI del clúster del sector carni més impor-
tant d’Europa i pretén aconseguir l’enfortiment d’una indús-
tria tradicional a la regió i desenvolupar un important camí 
cap a l’avantguarda tècnica i productiva, millorant la seva 
posició a nivell europeu i el seu prestigi internacional.

INNOVACC s’ubica al nord de Catalunya, concretament a 
les comarques de la Garrotxa, el Gironès, Osona, la Selva, 
el Baix Empordà, el Pla de l’Estany i el Pla d’Urgell. I està 
previst el creixement cap a altres comarques catalanes.

INNOVACC agrupa a més de 40 empreses del sector carni 
porcí i sectors auxiliars (més del 60% són PIMES) i a 17 ins-
titucions (Universitats, Ajuntaments, Cambres de Comerç, 
Consells Comarcals, Centres de Recerca, Associacions 
Professionals...).

  El recorregut d’INNOVACC

A les comarques de Girona i nord de Barcelona, i també a 
les terres de Lleida, existeix una àmplia xarxa d’empreses i 
institucions del sector carni porcí. Al voltant de la cadena 
de valor principal -ramaderia, escorxadors, sales de des-
fer i transformadors de carn- han crescut i s’han desen-
volupat tot tipus d’empreses auxiliars al sector, com els 
fabricants de pinsos, els experts en genètica porcina, els 
fabricants de maquinària, els fabricants d’embalatges, els 
serveis logístics, els fabricants d’additius, el tractament i 
valorització de subproductes. Al mateix temps s’han creat 
i s’han especialitzat, en aquest territori, diferents centres 
de recerca, de formació, i enginyeries. Aquesta impor-
tant concentració d’activitat al voltant d’un sector concret, 
coincideix perfectament amb allò que es coneix com a 
“clúster”1.

L’any 2007, el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MI-
TYC) crea la figura de les Agrupacions Empresarials Inno-
vadores (AEIs) per fomentar que els diferents clústers exis-
tents a l’Estat, es puguin organitzar a través d’aquestes 
AEIs, que gaudiran de suport per al desenvolupament de 
projectes d’R+D+i que sorgeixin a l’interior d’aquests clús-
ters. 

D’aquesta manera, un grup d’empresaris de la Garrotxa 
-amb l’impuls inicial de l’ajuntament d’Olot- varen iniciar el 
procés per crear una associació que pogués ser recone-
guda com a AEI. Després de fer extensiva la proposta a 
les empreses i institucions d’altres comarques properes 
amb forta presència del sector carni porcí, neix INNOVA-
CC. El 23 d’agost de 2007 el MITYC accepta l’associació 
com a AEI. Durant el segon semestre del 2007 s’elabora el 
Pla Estratègic on s’inclouen més de 70 idees d’innovació i 
s’identifiquen un total de 55 projectes a desenvolupar.

El 7 de març de 2008 es constitueix l’Associació Catalana 
d’Innovació del Sector Carni Porcí “INNOVACC” davant no-
tari, amb l’aprovació dels seus estatuts i la constitució de 
la Junta Directiva presidida per l’IMPC, qui designa com 
a persona física per exercir el càrrec el Sr. Lluís Sacrest i 
Villegas, Alcalde de la ciutat d’Olot.

L’associació té contractades dues persones com a perso-
nal propi: un gerent i una administrativa. Aquestes persones 
porten a terme les tasques encomanades pels associats, a 
través de la Junta Directiva, i també de la Comissió Perma-
nent -grup que es reuneix mensualment amb la presència 
del president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i el 
gerent d’INNOVACC-. Anualment es realitza una assemblea 
general ordinària amb tots els associats.

1 Michael Porter (1998) defineix els clústers com “un grup d’empreses 
geogràficament properes, adequadament interconnectades i associa-
des en institucions d’un sector determinat i finalment relacionades per 
concordances i complementarietats. És així que les empreses són més 
productives i innovadores que quan estan aïllades”.

Innovacc
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Des del mateix 2008 es focalitza l’esforç d’INNOVACC en 
l’impuls i el desenvolupament de projectes cooperatius in-
novadors. (Es pot veure una àmplia informació dels projec-
tes a les pàgines d’aquesta revista).

Després de 4 anys, des dels seus inicis, INNOVACC s’ha 
anat consolidant com un organisme referent del sector car-
ni porcí. 

Això ha permès que l’entitat estigués present en diferents 
proves pilot realitzades els anys 2009 i 2010 per a millores 
en la tramitació dels certificats d’exportació a països ter-
cers. A més, actualment INNOVACC forma part de la Co-
missió Organitzadora de la Fira Barcelona Tecnologies de 
l’Alimentació (BTA) 2012. I l’associació està participant en 
diferents Plans Directors i Taules Rodones, amb l’objectiu 
de definir l’estratègia de futur del sector carni català en ma-
tèria d’innovació.

I també hi ha hagut una estreta col·laboració amb ACC1Ó 
(Generalitat de Catalunya) ja que INNOVACC forma part del 
Grup de Clústers d’Alimentació de Catalunya, i també parti-
cipa activament al Grup Connect-EU Agroalimentari.

  INNOVACC forma part de la xarxa CON-
NECT-EU, el primer lobby català a Europa

La xarxa Connect-EU pretén ser un sistema organitzat per 
facilitar la defensa dels interessos de la R+D+i catalana 
a través de mecanismes establerts, com les Plataformes 
Tecnològiques i els Comitès de Treball de Programes de 
la Comissió Europea. Aquest lobby s’articula a través de 
12 grups de treball que formen la xarxa Connect-EU i que 
són el resultat d’una convocatòria pública resolta el mes de 
novembre de 2010. Cada un d’aquests 12 grups formen 
les àrees tecnològiques representatives del teixit productiu 
català: automoció sostenible, materials avançats, energia i 

medi ambient, agroalimentari, tecnologies mèdiques, smart 
transfics, factories del futur, reaccions i processos catalítics, 
fabricació de sistemes i components electrònics, nanobio-
tecnologia, ciències socials, media i mobilitat.

L’objectiu general del Grup de treball “Connect-EU Agroa-
limentari” és fomentar la col·laboració i cooperació entre 
empreses del sector agroalimentari i organismes públics i 
privats de Catalunya per incidir en l’estratègia de definició 
de l’R+D+i europea, i defensar els interessos dels agents 
catalans a través dels mecanismes establerts a tal efecte. 
Per fer-ho, s’elaborarà i difondrà una agenda estratègica de 
l’agroalimentació amb els agents clau de Catalunya i bus-
carà la màxima representativitat en els òrgans decisoris dels 
programes i estructures europees, així com en els comitès 
avaluadors d’aquests programes, participant en jornades 
de difusió i revisió de propostes a petició de la Generalitat 
de Catalunya. D’aquesta manera, es vol impulsar la partici-
pació catalana en programes de finançament europeus en 
àmbits com la producció agrària i alimentària i la revaloritza-
ció dels seus subproductes, el benestar animal, la segure-
tat alimentària i la relació entre nutrició i salut. 

Els membres del Grup de treball són:

CTNS - Centre Tecnològic de Nutrició i Salut
IRTA - Institut d’Investigació i Tecnologia Agroalimentàries
CENTA - Centre de Noves Tecnologies i Processos Ali-
mentaris
UdL-NUTREN - Universitat de Lleida (Grup d’investigació 
NUTREN-nutrigenomics)
UdL-DBA - Universitat de Lleida (Centre de Desenvolupa-
ments Biotecnològics i Agroalimentaris, DBA)
INNOVACC - Associació catalana d’innovació del sector 
carni porcí
LABORATORIOS ORDESA
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Projectes desenvolupats
Des de l’any 2008 fins a l’actualitat, s’han impulsat 
des d’INNOVACC 17 projectes oberts. En aquests, 
hi han participat activament 35 empreses i 11 insti-
tucions. 

En aquest mateix període, INNOVACC també està impul-
sant 12 projectes restringits (de tipus confidencial), amb la 
participació d’ 11 empreses i 3 institucions associades.
Els projectes oberts iniciats són els següents:

Els projectes han avançat a diferents ritmes. En alguns ca-
sos s’ha arribat fins a la fase d’estudi de viabilitat, en altres 
s’han pogut fer proves pilot (de metodologia de treball, de 
prototips d’equips, de nous productes, etc) i en altres s’ha 
arribat fins a la implantació de les solucions sorgides del pro-

jecte. Sempre amb l’objectiu de millorar la competitivitat de 
les empreses del sector carni porcí, fomentant la cooperació 
i la innovació.
A les pàgines següents s’explica amb més detall cadascun 
dels projectes oberts.

Innovació en matèries primeres

 Projecte de disseny bàsic d’un mercat de futurs sobre subja-
cents del sector porcí

 Control de la salmonel·la a tota la cadena alimentària

 Viabilitat econòmica de la producció porcina ecològica

 Valorització nutricional dels subproductes derivats de la fruita 
dolça de Catalunya i cítrics de Llevant per a l’alimentació porcina

Innovació en processos productius

 Estandardització de la informació a transmetre pel seguiment 
de la traçabilitat en el sector carni

 Sistema de seguiment continu d’ubicació i temperatura del pro-
ducte carni en la cadena de distribució

 Mapa de l’estat i els usos de la Mecatrónica i oportunitats de 
futur en els sectors industrials de CEQUIP (béns d’equip), TEC-
MAP (tecnologies molt avançades de la producció) i INNOVACC 
(carni porcí)

 Alternatives d’higienització de ganivets en escorxadors i sales 
de desfer

 Robotització del desossat en pernil fresc

Innovació en productes  Adaptació dels embotits crus-curats madurats tradicionals als 
nous hàbits de consum, mantenint la seguretat alimentària

Innovació mediambiental

 Reutilització de l’aigua. Situació actual del sector carni porcí 
sobre l’ús de l’aigua, la instal·lació i funcionament dels sistemes 
de tractament dels efluents

 Missió tècnica - plantes de Biogàs (continuació amb “Valoritza-
ció dels residus orgànics procedents del sector porcí”)

 Valorització dels residus orgànics procedents del sector porcí 

 Valorització dels residus plàstics que s’obtenen de les línies 
d’envasat en empreses elaboradores de productes carnis

 Alternatives de valorització de la salmorra residual en empreses 
elaboradores de pernil curat

Internacionalització  Estudi de les necessitats d’exportació de les empreses 
d’INNOVACC

Transversal  MEAT-TECH. Un nou model de creixement del clúster
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El projecte analitza les repercussions dels mercats de 
futurs i opcions que tenen subjacents del sector porcí, 
els beneficiaris potencials de la seva implantació, les 
causes dels èxits i fracassos dels mercats de futurs sobre 
commodities agraris. Es proposen les característiques 
d’un mercat de futurs sobre el sector porcí i finalment, 
s’analitzen els condicionants de la seva implantació, a 
Catalunya –possiblement a Vic–.

En la realització d’aquest projecte hi ha una primera part 
d’anàlisi prèvia d’un mercat de futurs sobre uns subjacents 
específics, del sector porcí, i en una ubicació concreta (en 
aquest cas en territori català i més concretament a la Llotja 
de Vic).
S’han estudiat propostes concretes sobre les característiques 
generals que hauria de tenir un mercat de futurs sobre el 
sector porcí, per garantir el seu bon funcionament, basant la 
seva operativa en un índex de preu que alliberi el lliurament 
del subjacent porcí del contracte i permeti la liquidació 
al comptat (cash settlement). L’estructura de referència 
utilitzada ha estat el mercat de futurs sobre RMX Hog Index 
de Hannover.
A la vegada, s’ha redactat el Projecte de Disseny Bàsic 
d’Implantació, en el que es defineixen les característiques 
del mercat, la seva estructura organitzativa, amb els 
diferents òrgans de govern i comitès especialitzats, les 
necessitats estructurals, l’operativa de negociació, etc, és 
a dir, la normativa interna, on quedin regulats, a part de 
les característiques dels contractes que s’hi negociïn, els 
aspectes bàsics que afectin el seu funcionament i el marc 
legal i de procediment del tipus de mercat escollit.

Els objectius d’aquest projecte han estat:
1) Analitzar les repercussions dels mercats de futurs i 
opcions que tenen subjacents del sector porcí, els beneficis 
potencials de la seva implantació, les causes dels èxits i 
fracassos dels mercats de futurs sobre commodities agraris.
2) Analitzar els condicionants de la implantació, en territori 
català, d’un mercat de futurs sobre subjacents del sector 
porcí.
3) Proposar les característiques d’un mercat de futurs sobre 
el sector porcí i redacció del Projecte de Disseny Bàsic 
d’Implantació d’un mercat de futurs sobre subjacents del 
sector porcí.

Les principals conclusions a les que s’ha arribat són:
• Un mercat de futurs sobre productes de porcí afavoriria 
tot el sector, des dels ramaders, majoristes, escorxadors, 
industrials i administracions.
• Les característiques actuals del sector porcí català i 
espanyol no han de ser un obstacle per a la implantació 
d’un mercat de futurs.
• Un mercat de futurs hauria de tenir un àmbit d’influència 

ampli. El principal problema que pot sorgir en el funcionament 
d’un mercat de futurs d’àmbit local és el de la falta de 
liquiditat, derivada de volums de contractació petits.
• El producte del sector porcí més adequat com a 
subjacent dels contractes de futurs seria la canal de porc 
estandarditzada.
• El sistema de lliurament dels contractes de futurs més 
adequat és el de lliurament al comptat (Cash Settlement). 
Les característiques dels contractes de futurs -especialment 
la grandària del contracte, els mesos de venciment i 
l’estandardització del subjacent- han de ser coherents amb 
les pràctiques del mercat físic del sector porcí per garantir-
ne el seu bon funcionament.
• Si comparem els preus de la Llotja de Vic amb el RMX 
Hog Index de Hannover, s’aprecien diferències en els tres 
components (tendència, estacionalitat i component residual). 
• Pel que fa a la comparació de volatilitats històriques, són 
en general més alts els valors a la Llotja de Vic que al RMX 
Hog Index de Hannover.
• La mateixa relació s’aprecia si fem la comparació de la 
variabilitat dels preus utilitzant el coeficient de variació.

• La creació d’un mercat totalment independent, sense 
possibilitat de fer un repartiment de despeses generals 
en altres contractes o sectors, condicionarà molt més la 
seva viabilitat econòmica. En el cas del mercat de futurs 
de Hannover, disposa en l’àmbit de les commodities d’un 
ventall de productes negociats a futurs (Piglets, Hogs, 
Patates, Blat, Ordi de Malta, Llavor de Colza, Oli de Colza i  
Farina de Colza, a més del Mercat de futurs d’actius propis 
financers). 
• En el seu cas, la renúncia a un mercat independent per 
acoblar-se a un mercat de futurs preexistent podria resoldre 
els problemes derivats de les exigències legals de capital 
social i a la vegada podria facilitar els requeriments de les 
estructures de mercat.
• Perquè sigui rendible un possible nou mercat de futurs 
s’estima com a volum de contractació necessari: 10.000 
contractes anuals (8 t/contracte).

Projecte de disseny bàsic d’un mercat de futurs sobre
subjacents del sector porcí
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Innovació en matèries primeres

Equip redactor: Universitat de Vic (Departament Or-
ganització Industrial) amb la col·laboració de la Universi-
tat Politècnica de Catalunya.

Partners: Llotja de Vic (Cambra de Comerç de Bar-
celona), UNNIM, Esteban Espuña SA, Cambra de Co-
merç de Girona, Universitat de Vic.
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El projecte pretén reduir la presència de la salmonel·la 
en tots els operadors que integren la cadena alimen-
tària. En una primera fase s’analitza la situació a les 
granges de porcs, i també al transport i a l’escorxador, 
i s’estableixen els protocols necessaris i un manual de 
bones pràctiques, per garantir la seguretat i la qualitat 
del producte. També s’indiquen els valors econòmics 
per la implantació d’aquesta metodologia.

Assaporc junt amb Innovacc va obtenir un ajut per impulsar 
el projecte sobre “control de Salmonel·la a la cadena ali-
mentària” que es va desenvolupar a Osona el 2009-2010. 
També hi han participat la Universitat de Veterinària de Leon, 
la Facultat de Veterinària de la UAB i Agrogestiic. 

L’estudi realitzat inclou els següents apartats:
• Monitorització d’explotacions porcines
• Classificació en funció de la prevalença
• Prova d’additius (via pinso/aigua) a granges amb preva-
lença superior al 40%
• Seguiment de granges amb prevalença inferior i efecte 
d’implantar mesures de bioseguretat 
• Avaluar la contaminació per salmonel·la que es produeix 
durant el transport
• Avaluar la contaminació que es produeix a l’escorxador i 
efecte sobre les canals
• Avaluació de corrals d’espera
• Punts de contaminació de la cadena
• Contaminació final de les canals

  Monitorització d’explotacions porcines

Es varen monitoritzar 13 explotacions de les quals 10 eren 
cicles tancats i 3 eren engreixos. En el mostreig inicial per 
determinar la prevalença es van tenir en compte els resul-
tats serològics, els bacteriològics i els serotips trobats.

Com s’observa en el gràfic anterior, un 30% de les explota-
cions tenien prevalença superior al 40%.
Amb l’objectiu de disposar de més explotacions amb con-
taminació elevada per tal de provar diferents tipus d’additius 
es varen continuar fent nous mostrejos i sota la nostra sor-
presa no ens és tan fàcil trobar aquest tipus d’explotacions. 
Atribuïm aquest fet a la influència positiva que tenen els pro-
cessos habituals d’higienització del pinso.
Tot i que la bioseguretat és un factor important per controlar 
la Salmonel·la, en el nostre cas no hem trobat en tots els 
casos una relació directa clara. En quan als serotips detec-
tats a les explotacions, destacar que tal i com era d’esperar, 
es trobaven serotips diferents a les mares que en els seus 
engreixos corresponents (tant dins el mateix cicle tancat 
com a engreixos d’aquest origen).
Serotips detectats a mares: Setfenberg(1), Meleagridis (2), 
Muenchen (7), Rissen (2), Brandenburg (1), London (1), 
Goldcoast (2)
Serotips detectats a engreixos: En un 85% dels casos Typ-
himurium i Monofasica i la resta Rissen i Derby.
Pel que fa a les mostres analitzades de pinso (26 mostres) i 
aigua (13 mostres) van resultar totes negatives a Salmonel-
la, no sent aquests els factors de contaminació a l’explo-
tació.

  Avaluació de l’efecte del transport en la 
contaminació de salmonel·la

Es va fer el seguiment del transport fins a l’escorxador en 
dues granges classificades com:
Explotació A: nivell 3 i serotip aïllat Typhimurium i Monofa-
sica. 
Explotació B: nivell 2 i  serotip aïllat Typhimurium. 
Les dues explotacions es van monitoritzar (seguiment sero-
lògic i bacteriològic al llarg de l’engreixada) i es van avaluar  
dos viatges per cada explotació.
Destacar que en els dos transports d’ambdues d’explota-
cions, l’anàlisi de les mostres ambientals de superfícies del 
camió (paret i terres) va revelar l’existència de Salmonel·la en 
el sòl o parets dels camions abans de carregar els animals.

granja A granja B

Contaminació
ambiental inicial

8/22 (36,4%) 15/22 
(68,2%)

Contaminació després de 
netejar i desinfectar post-
descàrrega

6/22 (27,3%) 13/22 
(59,1%)

Serotips detectats abans 
de carregar

Typ(2), 1,4,5 
(1),Ris(5)

Ris(9), 1,4,5 
(4), De(2)

Serotips detectats un cop 
net i desinfectat post-des-
càrrega

Der(1), Ris(1), 
Giv(1), Typ(1), 

Ris(2)

Ris(8), De(4), 
1,4,5 (1)

*Veure abreviatures serotips

Control de salmonel·la a tota la cadena alimentària

C las s if icació  d e  g r an g e s  s e g o n s  n ive ll d e  p r e vale n ça

23%

47%

30%

Nivell 1 (1-20%)
Nivell 2 (>20-40%)
Nivell 3(>40-100%)

Equip redactor: ASSAPORC (Assistència tecnicosanitària del 
porcí)

Partners: ASSAPORC

Innovació en matèries primeres
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 Avaluació de la contaminació a nivell 
d’escorxador

Del lot d’animals sacrificat el dia 1 de la granja A, es fa un 
mostreig de 80 animals. Respecte el lot d’animals sacrificats 

de la granja B, el dia 1 es fa un mostreig de 40 animals i el 
dia 2 de 40 animals més.
Cal destacar que el mostreig es fa entre sortida d’un 
lot i entrada del lot estudi (no a l’inici de la matança de 
l’escorxador).

granja A granja B

En els corrals d’espera

Contaminació 12/12 (100%) 4/5 (80%)

Serotips detectats Der (2), Typ (3), Wien (1), 1,4,5 (2), Ris (4) Der (1), Typ (1), Ris (1), Bre(1)

Les mostres ambientals de la cadena de matança 
Nota: es prenen mostres d’ 11 punts de la cadena (guants operaris evisceració, ganivets de purga, etc.) i 3 mostres d’aigua 
(escaldat, esterilitzador recte i d’evisceració)

Contaminació 
1/22 (4,5%) punts cadena
0/6(0%) aigua

11/22 (50%) punts cadena
1/6(16,7%) aigua

Serotips detectats 
Typhimurium
Als guants de purgat

Ris(2), Typ(3) 1,4,5(6) i Ana(1)
Als guants i ganivets d’operaris d’evisceració i als de 
polit de greix

Contaminació de les canals

Contaminació 
3/80(3,75%) 1r dia
1/80 (1,25%) 2n dia

12/40 (30%) 1r dia
12/40 (30%) 2n dia

Serotips detectats Ris (2), 1,4,5 (2) Typ (12), Ris (9), 1,4,5 (3).

SEROTIP CAMIONS CORRALS SALA SACRIFICI CANALS

ESCORX. A

Lot  dia 1 Typ (2),1,4,5 (1),Der(1),Ris (2),Giv (1) Typ (1),Wien (1),1,4,5 (3),Der (2) Typ (1) 1,4,5 (2), Ris (1)

Lot  dia 2 Ris (5), Typ (1) Ris (1)

ESCORX. B  
Lot  dia 1 Ris (11) De (2), Ris (2), Typ (2) Ris (2), Typ (3) Typ (12)

Lot  dia 2 De (6), Ris (8), 1,4,5 (5) Bre (1) Ana (1), 1,4,5 (6) 1,4,5 (3), Ris (9)

Serotips de Salmonella*: Ana (Anatum); Bre (Bredeney); Der (Derby); Giv (Give); Ris (Rissen); Typhimurium (Typ); 1,4,5,12:i (1,4,5)

Per mirar de trobar una relació entre els serotips 
obtinguts en les mostres de les canals i els obtinguts en 
el transport, els corrals d’espera i en la línea de sacrifici 
a l’escorxador per traçar en la mesura del possible el 

seu origen es presenta la taula següent on es mostren 
els serotips obtinguts en els diferents punts de mostreig 
en funció del lot d’animals sacrificats.

Dades més rellevants que s’observen: 

1. Els camions es troben freqüentment contaminats 
per Salmonel·la abans de la càrrega dels animals, amb 
el risc d’infecció o re-infecció que això suposa per als 
animals procedents de granges no infectades. Aquesta 
circumstància és poc acceptable des del punt de vista 
sanitari.
2. Els corrals d’espera també presenten elevats nivells de 
contaminació i representen una possible font d’entrada de 
contaminació a la línea de sacrifici de l’escorxador. Aquest 
és un dels punts potencials de contaminació que s’ha 
identificat.
3. La contaminació de les sales de sacrifici han estat 
substancialment diferents en els dos casos. De qualsevol 
manera, els punts més contaminats van ser la serra de 
divisió de les canals i els guants i els ganivets del rascat 

manual del greix. Aquestes etapes poden constituir un risc 
important de recontaminació de les canals. És necessari 
incrementar la freqüència de neteja d’aquests estris i/o 
promoure el canvi rutinari de guants i ganivets per part dels 
operaris. 
4. Com pot observar-se pels diferents escorxadors i dia, en 
general, no es pot traçar una relació directe de les fonts de 
contaminació particular amb el resultat final de contaminació 
de les canals. Per la granja A, dia 1, la font probable de 
contaminació ambiental són els corrals d’espera ja que és 
l’únic lloc on hi ha correspondència de serotips (1,4,5) i pot 
ser degut al camió en el cas d’un lot. Pel dia 2, novament 
es pot pensar en alguna aportació de la contaminació dels 
camions. En el cas de la granja B, les fonts ambientals 
de contaminació són tantes que resulta difícil treure cap 
conclusió genèrica ja que tots els elements probablement 
contribueixen al resultat final.
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La producció de carn de porc ecològica a Catalunya és 
petita i no satisfà la demanda potencial creixent, tant de 
carn fresca com de matèria primera per ser transforma-
da. Per altra banda, i encara que sigui una paradoxa, la 
producció porcina convencional presenta una situació 
de sobre oferta que fa difícil la continuïtat de moltes 
explotacions. Es pretén valorar la viabilitat econòmica 
per la producció de carn de porc ecològic  a Catalunya 
i les possibilitats de conversió d’algunes de les explo-
tacions actuals cap a aquest sistema. En una 1ª fase es 
va definir la granja tipus a reconvertir i en una 2ª fase 
s’entra al detall sobre els costos de reconversió i pos-
sibles ingressos, tenint en compte les consideracions 
dels següents agents de la cadena de transformació 
(escorxadors, sales de desfer, elaboradors) amb l’ob-
jectiu d’obtenir a curt termini aquest tipus de producte 
per al gran consum. 

Amb el projecte global, plantejat en dues fases, es pretén 
obtenir un resultat objectiu de la rendibilitat econòmica de 
l’explotació ramadera porcina catalana tipus a reconvertir 
cap a la producció ecològica. Es pretén conèixer també 
quins són els factors més importants que afecten a aquesta 
rendibilitat. 

En una primera fase d’estudis previs s’han assolit els se-
güents objectius: 
• Estudi de la situació actual en quant a la producció 
• Estudi del mercat potencial 
• Definició dels requeriments i factors limitants per a la 

producció de porc ecològic i de la reconversió 
• Proposta d’explotació ramadera porcina catalana tipus 

a reconvertir cap a la producció ecològica

Algunes de les conclusions més importants d’aquesta pri-
mera part de  l’estudi són:

1. La producció agrària ecològica manté una tendència 
creixent tant a nivell global mundial, com a nivell europeu, 
espanyol i català. La mateixa tendència presenta l’evolució 
de les vendes dels aliments ecològics.
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2. La principal raó per a la compra d’aliments ecològics és 
la salut, tal com es comprova en diferents enquestes realit-
zades a diferents llocs del món.

Raons per comprar aliments ecològics al Canadà
Font: Organic Trade Association i Canadian Organic Growers 2009

 

Raons per comprar aliments ecològics a Catalunya
Font: Pla d’Acció per a l’alimentació i agricultura ecològiques 2008-2012

3. El percentatge més alt de consum d’aliments ecològics 
respecte al consum total d’aliments el trobem a Dinamarca 
(6%) ocupant Alemanya la sisena posició en aquesta esta-
dística amb el 3,1% i quedant Espanya molt darrera amb 
només el 0,7%. Aquesta diferència ha de permetre encara 
un creixement important del consum a Espanya. Els països 
europeus més consumidors de carn de porc ecològica són 
Alemanya i el Regne Unit i les perspectives de creixement 
semblen molt grans.

El Mercat Europeu: Els països amb el percentatge de consum d’aliments eco-
lògics més alt (2007).

Viabilitat econòmica de la producció porcina ecològica

Equip redactor: Universitat de Vic (Dept. Organització Industrial, 
Dept. Indústries Alimentàries i Ciències Ambientals).

Partners: ASSAPORC, Boadas 1880 SA, Cárnica Batallé SA, 
Esteban Espuña SA, Joaquim Albertí SA, Servicios Genéticos 
Porcinos SA, Cambra de Comerç de Barcelona, Universitat de Vic.

Innovació en matèries primeres
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A nivell espanyol, i més encara a nivell català, la produc-
ció porcina ecològica es troba especialment endarrerida, 
essent fins ara un sector molt petit en el cas espanyol i 
pràcticament només testimonial en el cas català. També 
el mercat espanyol i català de porcí ecològic és extrema-
dament petit, però existeix una demanda potencial insa-
tisfeta de carn ecològica, que el porcí ecològic pot abastir 
en part en el futur. Només arribant, en el subsector de la 
carn de porcí, als percentatges de producte ecològic que 
representen ara altres aliments representaria un salt quan-
titatiu d’una dimensió molt considerable.

4. La ramaderia porcina ecològica és tècnicament pos-
sible a Catalunya i també més específicament en l’àmbit 
geogràfic del clúster representat per INNOVACC tot i que 
té uns requeriments específics, tant pel que fa a instal-
lacions, com a alimentació, sanitat i maneig que incidiran 

de forma significativa en un augment dels costos de pro-
ducció. Per exemple, els requeriments superiors d’espai 
pels animals en ramaderia ecològica afecten de forma 
significativa al nombre d’animals i per tant als quilos de 
carn que es podran produir amb una mateixa superfície de 
granja un cop reconvertida a la producció ecològica. Els 
alts requeriments tècnics expliquen també el fet que fins 
ara, dintre de la producció ramadera ecològica, la rama-
deria porcina sigui de les menys desenvolupades a nivell 
mundial i europeu, i l’alt diferencial de preu observat entre 
la carn porcina ecològica i la convencional.

5. S’està realitzant una segona fase de l’estudi que inclou 
l’anàlisi de la rendibilitat econòmica i l’anàlisi de sensibilitat 
de la viabilitat econòmica de la conversió a la producció 
ecològica d’aquesta explotació ramadera porcina catalana 
tipus plantejada.
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Un dels objectius del sector és aconseguir una millora de 
l’alimentació de la cabana porcina per avançar en la millo-
ra de la qualitat de la carn. Aquest projecte vol aprofundir 
en les possibilitats d’utilització dels subproductes d’origen 
vegetal disponibles (i per necessitat d’un volum significa-
tiu, s’han considerat únicament els subproductes derivats 
de la fruita dolça de Catalunya i dels cítrics de Llevant). 
S’analitzarà la seva viabilitat per a l’alimentació de porcs, 
com s’incorporarien a la fàbrica de pinsos, com s’incor-
porarien a la dieta, quines millores de qualitat de l’aliment 
suposarien (organolèptica, sanitària –aportació de vitami-
nes i/o proteïnes-, etc.), i la possible reducció de costos en 
l’alimentació porcina.

En els darrers anys s’ha experimentat un increment de la 
volatilitat en els preus de les matèries primeres, especial-
ment dels cereals, la soja, etc. Després de l’increment de 
preus produït en el 2007-2008, en l’actualitat es torna a re-
petir aquesta conjuntura, el que provoca un encariment dels 
pinsos produïts per a l’alimentació animal. Donats aquests 
condicionants, diferents empreses i institucions associades 
a INNOVACC es plantegen la possibilitats d’introduir ingredi-
ents substitutius en la formulació de pinsos compostos, per 
tal de reduir la dependència de les matèries primeres més 
utilitzades, com els cereals, la soja, etc.
A Catalunya la producció de fruita dolça és elevada, especi-
alment a la província de Lleida. El mateix succeeix a Llevant 
amb la producció de cítrics. En aquestes regions existeixen 
infraestructures d’aprofitament de les produccions, ja siguin 
centrals fructícoles, indústries elaboradores de sucs o d’al-
tres. Com en qualsevol indústria alimentària, aquestes indús-
tries generen subproductes o ingredients no aprofitables per 
a l’alimentació humana. Aquests subproductes provinents 
de la fruita dolça i dels cítrics podrien ser adients com a 
substitutius d’altres matèries primeres utilitzades per a la fa-
bricació de pinsos compostos.
En aquest sentit, es preveu realitzar un estudi que, per un 
costat, avaluï l’oferta potencial dels subproductes de la fruita 
dolça a Catalunya i dels cítrics a Llevant, així com el cost 
econòmic que suposaria introduir-los en la fabricació de pin-
sos pel sector porcí, i per un altre, determini el valor nutricio-
nal d’aquests subproductes.
L’estudi permetrà conèixer els possibles subproductes a uti-
litzar i el seu volum, i posteriorment es podrà fer una pro-
va experimental amb la solució/ns escollida/des. També es 
tindran presents els agents especialitzats en valorització de 
subproductes ja existents al mercat. I s’aprofitarà l’estudi per 
conèixer quina incidència tindria la nova alimentació en rela-
ció als purins dels porcs i el nivell de nitrogen.

Per tal de respondre als objectius de l’estudi plantejats, es 
preveu dues fases clarament diferenciades:

1. FASE DE RECERCA ECONÒMICA, a càrrec del CREDA-
UPC-IRTA 

Els objectius específics de la recerca econòmica són:
• La determinació de l’oferta de subproductes de la fruita 
dolça a Catalunya i dels cítrics a Llevant.
• La determinació de l’aprofitament d’aquests subproductes 
en l’actualitat.
• La determinació del comerç exterior d’aquest tipus de sub-
productes a Catalunya.
• L’estimació d’un preu de venda orientatiu que podrien te-
nir aquests subproductes ja deshidratats i el cost del seu 
transport per tal d’incorporar-los a la producció de pinsos 
pel sector porcí.

2. FASE DE RECERCA NUTRICIONAL a càrrec de l’IRTA-
Mas Bover
Els objectius específics de la recerca nutricional són:
• Identificar quin interès nutricional poden tenir els subpro-
ductes de la fruita dolça de Catalunya i dels cítrics de Llevant 
seleccionats.
• Identificar possibles característiques físiques i reològiques 
dels productes que puguin condicionar el nivell d’inclusió i/o 
processat a la fàbrica de pinsos.
• Avaluació preliminar de l’acceptació dels productes selec-
cionats i del seu efecte sobre els paràmetres productius dels 
animals per als quals s’estimi adient la seva utilització.

A nivell de laboratori s’analitzaran les característiques nutri-
cionals dels subproductes més interessants, seguint el se-
güent esquema:

També es faran comprovacions pràctiques a Mas Bover. 
• A la fàbrica experimental de pinsos es comprovaran els 
aspectes tecnològics com el nivell d’inclusió, condicions de 
granulació i durabilitat del grànul.
• A la granja s’hi farà una prova pilot per conèixer la palatabi-
litat, l’efecte sobre el consum, i la productivitat.

Representants d’INNOVACC en visita a Mas Bover

Innovació en matèries primeres

Valorització nutricional dels subproductes derivats de la fruita 
dolça de Catalunya i cítrics de Llevant per a l’alimentació porcina

Equip redactor: IRTA-Mas Bover i CREDA (Centre de recerca en 
Economia i Desenvolupament Agroalimentari)

Partners: ASSAPORC, Càrniques Juià SA, IRTA, Cárnica Batallé 
SA, Transportes Rosendo Quintana SL, Servicios Genéticos 
Porcinos SA, Cambra de Comerç de Barcelona, Joaquim Albertí 
SA, Grup de Sanejament Porcí de Girona, Pinsos Victòria SA.
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Innovació en processos productius

El projecte inclou un plantejament conjunt i unificat en 
el seguiment de la traçabilitat en totes les etapes de la 
cadena del sector carni porcí (granges, escorxadors, sales 
de desfer, i empreses elaboradores). Per a això s’ha arribat 
a un acord entre tots els participants en el projecte per a 
estandarditzar la codificació i la informació a transmetre. 
El 2010 es va començar la implantació de les solucions 
acordades en diferents empreses associades i és previsible 
que es vagi estenent a d’altres empreses del sector.

Aquest projecte es va iniciar l’any 2008 amb l’elaboració d’un 
estudi de viabilitat tècnica i econòmica, on hi varen participar 
activament 16 empreses i 2 institucions. L’empresa garrotxina 
Esteban Espuña SA ha liderat el projecte des del seu inici i, al 
mateix temps, ha assumit les tasques de redacció de l’estudi 
inicial. També varen contribuir en l’elaboració del document 
les altres empreses partners del projecte.

L’estudi inicial estableix el nou sistema estandarditzat per 
identificar, registrar i transmetre les dades relatives a la 
traçabilitat, en tota la cadena de valor, des de la granja fins a la 
distribució. És doncs un projecte col·laboratiu on intervenen 
tots els agents de la cadena de valor: granges, escorxadors, 
sales de desfer, elaboradors. Aquest projecte pretén crear 
una solució nova i innovadora en el disseny del flux productiu 

de la indústria alimentària per millorar la competitivitat 
d’aquesta des del punt de vista de la traçabilitat. Aquesta 
contribució tecnològica al sector carni porcí, representa un 
important grau de millora respecte a la posició competitiva 
del sector dins del mercat, ja que aportarà un valor afegit 
als seus productes. Aquest valor és, cada vegada més, 
de gran importància per als clients, per poder-los garantir 
la màxima seguretat i qualitat alimentària. En aquest sentit, 
les empreses seran un referent a nivell mundial, reforçant 
la seva competitivitat i ampliant significativament les seves 
possibilitats d’exportació.

Des de l’any 2010 i fins a finals del 2011, s’anirà realitzant 
la implantació de les solucions acordades en diferents 
empreses associades a INNOVACC: Casademont SA, 
Boadas 1880 SA, Càrnica Batallé SA, Càrniques Juià 
SA, Escorxador de la Garrotxa SA, Esteban Espuña SA, 
Frigoríficos del Nordeste SA, Friselva SA, Joaquim Albertí 
SA, Noel Alimentària SAU. Per aquestes inversions de l’ordre 
de 2 milions d’euros, les empreses disposaran d’ajuts rebuts 
del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa i del 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de 
la Generalitat de Catalunya. És previsible que aquest nou 
sistema estandarditzat es vagi estenent a d’altres empreses 
del sector.

Estandardització de la informació a transmetre pel seguiment 
de la traçabilitat en el sector carni 

Equip redactor: Esteban Espuña SA Partners: Esteban Espuña SA, ASSAPORC, Boadas 1880 SA, 
Cárnica Batallé SA, Càrniques Juià SA, Casademont SA, Casa 
Tarradellas SA, Enginyeria Informàtica Olot SL, Escorxador de la 
Garrotxa SA, FAR Jamón Serrano SA, Frigoríficos del Nordeste 
SA, Friselva SA, Inforolot SA.

Granja

Escorxadors Sales de desfer

Transformadors de carn

Clients
Govern
Altres

Informació
completa

“de la granja 
a la taula”
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Innovació en processos productius

El projecte té com objectiu l’anàlisi de viabilitat de la 
implantació d’un sistema de control tèrmic i d’ubicació 
de producte al llarg de la cadena de distribució fins les 
instal·lacions del client utilitzant les tecnologies existents 
en l’actualitat. Inclourà l’anàlisi de diferents propostes 
elaborades per proveïdors tecnològics amb experiència 
en el sector i la seva posterior avaluació de cara a obtenir 
la millor solució des del punt de vista tècnic i econòmic. La 
finalitat és poder anticipar-se a les exigències de control i 
seguretat dels clients (sector de la distribució alimentària) 
en un mercat global.

El projecte té com a objectiu el disseny d’un sistema de 
control de temperatura del producte carni al llarg de la cadena 
de distribució fins a les instal·lacions del client utilitzant les 
tecnologies actuals basades en xarxes de sensors.

En un context d’increment del pes de les exportacions, i per 
tant de la complexitat de la cadena de distribució, el sistema 
ha de poder funcionar sense requerir cap tipus d’actuació 
per part de l’empresa de logística o del client final.

El projecte inclou l’anàlisi de diferents propostes elaborades 
per proveïdors tecnològics amb experiència en el sector i la 
seva posterior avaluació de cara a obtenir la millor solució 
des del punt de vista tècnic i econòmic. Inclou també la fase 
de disseny dels dispositius electrònics, la realització dels 
prototips i les proves corresponents. 

Les empreses que participen en el projecte són indústries 
càrnies transformadores, a més d’una empresa de logística i 
un proveïdor tecnològic de solucions informàtiques.

La finalitat última és poder anticipar-se a les exigències 
de control i seguretat dels clients (sector de la distribució 
alimentària) en un mercat global, i poder determinar en cas 
que es produeixi alguna incidència en la qualitat del producte, 
quina ha estat la causa de l’anomalia. D’aquesta manera la 
indústria càrnia (i també el transportista) poden conèixer en 
tot moment -des d’origen- la ubicació i temperatura de la 
mercaderia, sense necessitat d’esperar a rebre la informació 
des del seu destí final.

Les especificacions inicials establertes pels partners del 
projecte varen ser:

• Condicions de temperatura a mesurar: entre -10ºC i 20ºC 
(que representa el gruix principal d’enviaments; però més 
endavant es podria plantejar per producte congelat que 
viatja a valors inferiors)
• Temps d’autonomia del dispositiu: fins a 5 dies (que 
representa el gruix principal d’enviaments; però més 
endavant es podria plantejar per enviaments de fins a 45 
dies, en funció del cost de la bateria). 
• Avís del dispositiu únicament quan surt de rang (per 
exemple de 0ºC a 5ºC) i registres posteriors cada x minuts 
fins a la tornada a la normalitat.

• Dispositiu amb rang de temperatura programable, així com 
el temps màxim admès per generar l’avís.
• Cost màxim del sistema: 10 € per palet
• Quantitat anual de palets: 150.000 unitats (entre totes les 
empreses d’INNOVACC)

En base a aquests requeriments, es va encarregar al Centre 
d’Enginyeria de Microsistemes per a Instrumentació i Control 
(CEMIC) la concepció del sistema. Segons l’estudi de CEMIC, 
la limitació de preu fa inviable la col·locació d’un sensor amb 
capacitat de transmissió de dades a cada palet; per aquest 
motiu s’ha dissenyat un sistema de comunicacions basat en 
sensors amb una electrònica molt senzilla a cada palet que 
envien informació de la temperatura cap a un node central 
(mestre), l’únic capaç d’enviar les dades per GPRS cap a la 
seva destinació. En cada remesa, només un palet actua com 
a node mestre.

Aquest node incorpora a més un sensor òptic que detectarà 
quan és fora del frigorífic. En aquest moment buscarà 
establir contacte amb una estació base de telefonia mòbil, 
transmetent les dades cap a la central d’alarmes situada a 
l’origen. S’han definit els components d’aquests dos tipus 
de nodes i els seus costos aproximats.

 

Sistema de seguiment continu d’ubicació i temperatura del 
producte carni en la cadena de distribució

Equip redactor: Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de 
Girona 

Partners: Transports Tresserras SA, Casademont SA, Esteban 
Espuña SA, Noel Alimentària SAU, Enginyeria Informàtica Olot SL, 
Boadas 1880 SA, Cambra de Comerç de Girona.
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Els costos per palet depenen de la quantitat de dispositius 
que es col·loquin en cada remesa. Per exemple, en un 
enviament de 33 palets amb un mateix destí -on es vulguin 
controlar tots els palets- el cost promig estimat seria inferior 
als 6 euros per palet.

INNOVACC va signar un conveni amb les empreses Accent 
Advanced Systems SLU i Enginyeria Informàtica d’Olot SL. 
 
•  Accent Advanced Systems SLU realitza el desenvolupament 
electrònic, la fabricació i les proves dels prototips definits 
prèviament per CEMIC. 
• En paral·lel, l’empresa Enginyeria Informàtica d’Olot SL 
està desenvolupant la interfície necessària per facilitar 
el control i gestió del sistema des de les instal·lacions de 
cadascun dels elaboradors o empreses de transport. A 
sota es mostren esquemes aproximats de les funcions del 
programa gestor d’expedicions, i també dels gràfics per a 
control de temperatures de cada palet.

Es preveu que els prototips estiguin provats durant el segon 
trimestre de 2011. Si els resultats són favorables ja es 
podrien comercialitzar els nous dispositius i el seu software 
de gestió, amb condicions  de compra avantatjoses pels 
associats a INNOVACC.

Es preveu que els prototips estiguin provats durant el segon 
trimestre de 2011. Si els resultats són favorables ja es 
podrien comercialitzar els nous dispositius i el seu software 
de gestió, amb condicions de compra avantatjoses pels 
associats a innovacc.
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Innovació en processos productius

Mapa de l’estat i els usos de la mecatrónica i oportunitats de 
futur en els sectors industrials de cequip (bens d’equip), tec-
map (tecnologies molt avançades de la producció i Innovacc 
(carni porcí)

Els objectius del projecte són posar a l’abast de les em-
preses de les AEIs un model que acoti els processos 
de millora en el camp de la mecatrónica que s’haurien 
d’implantar a curt o mitjà termini; facilitar un coneixe-
ment útil per aconseguir la innovació continuada en les 
aplicacions mecatróniques de les empreses; reduir costos 
de millora de la competitivitat; aprofitar la massa crítica 
de les AEIs per obtenir el màxim profit en la compra de 
maquinària, materials i serveis relacionats; i fomentar la 
detecció de sinèrgies i projectes cooperatius. En l’estudi 
preliminar ja finalitzat s’estableixen propostes de millora a 
nivell de formació, servei postvenda...

El terme “mecatrónica”, 
contracció dels mots 
“mecanismes” i “elec-
trònica”, va ser utilitzat 
per primera vegada 
l’any 1969 per l’enginyer 
Tetsuro Mori, tècnic 
de l’empresa japonesa 
Yaskawa Electric Co. la 
qual, l’any 1971, va ob-
tenir-ne el dret de marca 
però que, a partir del 
1982, permet l’ús lliure 
del terme.

Conjuntament amb dues altres Agrupacions d’Empreses In-
novadores (AEI), s’ha dut a terme aquest estudi sobre l’estat 
i els usos de la Mecatrónica i possibles oportunitats de futur 
en quinze empreses del territori català pertanyents a aquestes 
associacions. Les AEI que es van agrupar per a aquest estudi 
són:
• Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí (IN-
NOVACC)
• Associació Empresarial Innovadora en Tecnologies Molt 
Avançades de la Producció (AEI-TECMAP)
• Centre d’Innovació dels Fabricants de Béns d’Equip (CE-
QUIP)

Els objectius del projecte són posar a l’abast de les empre-
ses de les AEIs un model que acoti els processos de millora 
en el camp de la mecatrónica que s’haurien d’implantar a 
curt o mitjà termini; facilitar un coneixement útil per acon-
seguir la innovació continuada en les aplicacions mecatrò-
niques de les empreses; reduir costos de millora de la com-
petitivitat; aprofitar la massa crítica de les AEIs per obtenir el 
màxim profit en la compra de maquinària, materials i serveis 
relacionats; i fomentar la detecció de sinèrgies i projectes 
cooperatius.
Es van realitzar entrevistes a cinc empreses de cada una de 
les AEIs per copsar la seva percepció sobre la mecatrónica i 

detectar mancances i necessitats relacionades amb aques-
ta. Els punts següents reflecteixen els resultats obtinguts a 
partir d’aquestes entrevistes.

Els proveïdors d’equips i solucions tenen consciència que 
fan mecatrónica, i la seva principal preocupació és difondre’n 
el seu coneixement entre els potencials clients. Els productes 
mecatrónics són el seu negoci.
Els fabricants de béns d’equip són conscients que apliquen 
solucions mecatróniques, fonamentalment com a integra-
dors. Manifesten de forma molt generalitzada la manca de 
perfils professionals adequats a les seves activitats.

Finalment, les empreses 
de producció (de pro-
ductes no mecatrónics) 
tendeixen a considerar 
que la mecatrónica no és 
cosa seva, que ells no en 
saben res. Un cop s’entra 
més a fons, es percep 
que els processos i les 
màquines que incorporen 
mecatrónica són cada cop més freqüents i determinants, i 
que també requereixen persones formades en aquest camp.

La primera conclusió a la que s’arriba després d’analitzar 
les respostes de les empreses és que no hi ha una cultura 
de la mecatrónica, en el sentit que es segueix desconeixent 
en què consisteix, fins al punt que algunes de les empreses 
consultades la utilitzen però no en són conscients.

Una altra de les conclusions a les que s’ha arribat és que hi 
ha una relació molt estreta entre proveïdors i usuaris de la 
mecatrónica, caracteritzant-se aquesta relació pels serveis 
que ofereixen els primers però també pels temors de de-
pendència  existents. Actualment, són les pròpies empreses 
proveïdores les que estan fent la formació entre els possibles 
usuaris; i no només ofereixen formació, sinó també assesso-
rament, experimentació, investigació, etc.; de fet, els proveï-
dors experimenten amb els seus propis desenvolupaments 
a casa dels clients.

La motivació de les empreses per incorporar la mecatrónica 
a les seves solucions és bastant complexa. Les més impor-
tants són: precisió, possibilitats de coneixement del siste-
ma, augmentar la seqüència, flexibilitat (combinada amb 
l’estandardització), eficiència energètica, seguretat, major 
disponibilitat, alleujament i estalvi de costos.

Finalment, a les entrevistes, va quedar reflectida la por a 
“sobre mecatronitzar”, fet que implicaria un augment de la 
complexitat i del cost inútilment.

Equip redactor:  Centre de Disseny d’Equips Industrials-CDEI  
de la Universitat Politècnica de Catalunya

Partners: Metalquimia SA, Milla Masanas SL, Bigas i Alsina SA, 
Frigoríficos del Nordeste SA, Esteban Espuña SA, 5 empreses de 
TECMAP i 5 empreses de CEQUIP.
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L’elevat cost de manteniment dels equips de neteja de 
ganivets en escorxadors i sales de desfer, i la necessitat 
d’avançar en termes de seguretat alimentària, ha portat a 
les empreses del sector a plantejar la transformació o el 
desenvolupament de nous equips de neteja que podrien 
substituir els actuals, fent-los més eficients i econòmics.

El projecte preveu desenvolupar els conceptes, el disseny 
d’equips, la creació de prototips i la validació microbiològica, 
per a millorar els sistemes actuals d’higienització de ganivets 
en el lloc de treball.

El principal inconvenient del sistema actual es troba en el seu 
elevat cost de manteniment, principalment degut al contacte 
continuat de les resistències amb l’aigua habitualment bruta 
(degut al contacte continuat amb la fulla dels ganivets bruts, 
que provoca moltes incrustacions a les resistències). Al 
mateix temps, l’obligació que la temperatura de treball de 
l’equip desinfectador sigui de 82ºC (RD 147/93 i Paquet 
d’Higiene Alimentària) representa un focus de temperatura 
constant en el lloc de treball, portant problemes tant al 
manipulador com en el seu entorn:

• Provoca molèsties als operaris per la proximitat a un focus 
de calor.

• Emissió de vapor d’aigua de forma continuada.

• Possibles cremades en el moment de recollir els ganivets 
de l’higienitzador.

• Afectació a la temperatura de la sala de treball que hauria 
de ser < 12ºC. Això provoca un sobreesforç en els sistemes 
de refrigeració de les sales de treball.

La Unió Europea accepta la utilització de sistemes alternatius 
a l’actualment autoritzat (immersió del ganivet en aigua a 
82 ºC), sempre que es demostri que el sistema proposat 
aconsegueix al menys el mateix nivell d’higienització que el 
mètode actual que es pren com a referència.  
En canvi, les inspeccions extracomunitàries per a l’exportació, 
exigeixen com a punt crític, que els sistema d’higienització 
de ganivets garanteixi els 82 ºC de temperatura de l’aigua 

de l’equip, i per tant, cal conservar la capacitat de poder 
treballar en les condicions del mètode de referència, a 82 ºC. 
Com a mètode alternatiu, els industrials del sector es 
pronuncien per solucions basades en l’efecte de productes 
químics acceptables pel contacte alimentari com a medi 
per a obtenir un nivell d’higienització equivalent al que 
s’aconsegueix amb el mètode tèrmic a 82 ºC. La dificultat 
dels mètodes químics és que la neteja del ganivet prèvia a la 
desinfecció és del tot necessària per assegurar el contacte 
entre el producte químic i els microorganismes, mentre 
que en la higienització tèrmica, la calor acaba arribant 
als microorganismes, fins i tot als que estan protegits per 
matèria orgànica.

Per assegurar que el projecte donarà solucions de millora 
als sistemes actuals d’higienització de ganivets en el lloc de 
treball es desenvolupen dues línies d’actuació:

A.	 Optimització dels sistemes tèrmics, amb millora del 
disseny higiènic i amb reducció de temperatura en 
aquells llocs de treballs en que es pugui justificar la 
seva eficàcia equivalent 

B.	 Disseny d’equips que permetin tant la neteja com 
la desinfecció química de ganivets en el punt de 
treball.

Innovació en processos productius

Alternatives d’higienització de ganivets en escorxadors i sales 
de desfer

Equip redactor: CENTA (Centre de Noves Tecnologies i 
Processos Alimentaris) i SART Medi Ambient - Universitat de Vic

Partners: Escorxador de la Garrotxa SA, Càrniques Juià SA, 
Friselva SA, Frigoríficos del Nordeste SA, Cárnicas Solá SA, Xuclà 
Mecàniques Fluvià SA, Universitat de Vic, CENTA.
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Innovació en processos productius

Alguns processos de treball de la indústria càrnia 
transformadora es resisteixen a l’automatització. És el cas 
del desossat del pernil fresc, que es continua fent a mà, a la 
majoria d’empreses del món. Alguns intents de robotització 
no han reeixit, o bé pel cost de la tecnologia o per la poca 
fiabilitat del procés. La nova proposta sorgida en el marc 
d’INNOVACC preveu analitzar noves solucions basades en 
la visió artificial i sistemes de tall associats.

El projecte preveu desenvolupar els conceptes, el disseny 
d’equips, la creació de prototips i la validació microbiològica, 
per a millorar els sistemes actuals d’higienització de ganivets 
en el lloc de treball.

El desossat del pernil és un procés complicat que es duu a 
terme de forma artesanal. Un operari altament qualificat, amb 
aproximadament dos anys d’experiència fent la mateixa feina, 
és capaç de desossar una mitjana de 21 pernils frescos/
hora; en contrapartida, la seva elevada productivitat es veu 
disminuïda per les baixes laborals i les lesions permanents 
que la feina li produeix. El desossat de pernil és un procés 
que es pot dur a terme a les sales de desossat o bé dins les 
empreses productores. En alguns casos realitza tot el procés 
de desossat una única persona, i en d’altres es treballa en 
cadena i cada operari fa una part específica del desossat.

Els partners del projecte han establert un seguit de 
requeriments inicials que són els següents:

Requeriments funcionals

• El desossat del pernil hauria de ser totalment automatitzat, 
eliminant els ossos de tíbia, ròtula i fèmur.
• Cal el manteniment de les estructures musculars del pernil.
• A ser possible, s’hauria d’entregar el pernil en una única 
peça desossada.

Requeriments tècnics

• El pernil ha de ser fresc, no es pot congelar ni modificar la 
seva estructura.
• El pernil pot ésser radiat mitjançant raigs X sempre per sota 
dels límits fixats per les institucions competents.
• El sistema ha de ser més eficient que el mètode tradicional 
avaluant temps de desossat per peça, cost de l’automatització, 
període d’amortització i percentatge de carn rebutjada.
Inicialment s’ha fet una cerca general sobre les possibilitats 
tecnològiques del projecte. Aquesta tasca s’ha dut a terme 
per part dels científics de Vicorob. En aquest punt s’han 
analitzat les tecnologies existents al mercat i se n’han explorat 
les possibilitats a un nivell bàsic. Igualment, s’ha fet una cerca 
de patents a nivell internacional a través de la web oficial del 
WIPO (World Intellectual Property Office).

Les següents tasques a realitzar són:

1. Anàlisi de viabilitat tecnològica. Dins d’aquesta tasca 
s’extrauran les característiques tècniques del sistema a 
desenvolupar: precisió els talls, resolució de la maquina eina 
en el posicionat 3D, velocitat de procés, graus de llibertat 
del tallador, amb l’objectiu de determinar les especificacions 
tècniques de les tecnologies que s’hauran d’adquirir per a 
desenvolupar el sistema de desossat de pernils (emissors de 
raigs X i potencia, robots manipuladors, cintes de transport, 
elements terminals del robot, talladors, ancoratges del pernil, 
etc)

2. Cerca de proveïdors i co-desenvolupadors. Dins aquesta 
tasca es localitzaran diferents proveïdors i possibles co-
desenvolupadors per tal de que facilitin els seus pressupostos 
al grup de recerca, permetent fer una estimació de cost del 
projecte per al desenvolupament del sistema.

3. Elaboració d’una estimació de cost projecte. En base 
als diferents pressupostos oferts pels proveïdors es farà 
una estimació del cost de creació del sistema, un cost que 
s’entendrà com el cost de prototipatge de l’equipament, no 
com el cost de producte final instal·lat a l’empresa.

4. Elaboració de l’informe de viabilitat del projecte. Un cop 
finalitzat tot el procés s’elaborarà un informe de viabilitat 
tècnica i una estimació de costos per tal de que les empreses 
interessades en el desenvolupament del sistema puguin 
avaluar-ne el seu interès.

Robotització del desossat en pernil fresc

Equip redactor: VICOROB (Visió per Computador i Robòtica) - 
Universitat de Girona

Partners: Joaquim Albertí SA, Roser Construcciones Metálicas 
SA, Noel Alimentària SAU, Cárnicas Solá SA, Timpolot, Enginyeria 
Informàtica Olot SL, Xuclà Mecàniques Fluvià SA, FAR Jamón 
Serrano SA, Grupo Alimentario Argal SA, Universitat de Girona.
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L’estudi avalua l’aplicació del lactat sòdic –ja sigui només 
o amb altres additius- com a agent inhibidor de la acidi-
ficació no desitjada en els embotits crus-curats madurats 
tradicionals, com la secallona i la somalla. S’obtenen re-
sultats de les diferents proves de gust, color, aspecte, sa-
linitat, acidés, acceptabilitat, etc, i s’indiquen noves pos-
sibilitats de formulació, així com la necessitat de continuar 
investigant noves combinacions en l’ús de lactats amb 
altres ingredients com inhibidors del creixement microbià.

Els embotits crus-curats són productes típics de l’àrea medi-
terrània. Tradicionalment, la matança del porc i l’elaboració 
d’aquests embotits es realitzava durant l’època hivernal, 
posteriorment s’assecaven durant uns quants mesos, 
donant com a resultat productes poc àcids que podien 
conservar-se a temperatura ambient. Durant el segle XX la 
introducció dels cultius iniciadors va permetre l’obtenció, en 
menor temps, d’embotits fermentats molt homogenis i que 
estan més adaptats a les necessitats del llescat mecànic que 
els productes madurats tradicionals. Tot i això, les caracter-
ístiques sensorials dels embotits madurats tradicionals són 
més apreciades que les dels embotits fermentats.

La tendència actual mostra que la demanda del consumi-
dor baixa per embotits crus-curats fermentats, productes 
molt secs, amb períodes llargs de curació i elevat contingut 
en sal. En canvi augmenta la demanda pels embotits crus-
curats madurats (no fermentats), per productes menys secs, 
amb temps de curació inferiors i amb contingut en sal reduït. 
També es prefereixen productes llescats i envasats al buit o 
en MAP.

Els reptes per a la indústria elaboradora són:

Aspectes de seguretat

• Cultius iniciadors adequats
• Tractaments físics per assegurar l’absència de patògens

Aspectes de qualitat:

• Coneixement de l’efecte de les matèries primeres, ingredi-
ents, additius i condicions de processat en el desenvolupa-
ment de la macrobiòtica endògena d’interès tecnològic (bac-
tèries làcties i estafilococs coagulasa negatius) i de la dete-
riorant; i desenvolupament de notes de curació apropiades.

Per afrontar aquests reptes es va iniciar un projecte 
d’investigació amb els següents objectius:

• Aïllament, desenvolupament i caracterització de cultius mi-
crobians iniciadors, no fermentadors, capaços d’implantar-
se en les condicions d’elaboració dels embotits crus-curats 
madurats tradicionals i de produir productes de qualitat, així 
com també capaços d’inhibir el creixement indesitjat de mi-
croorganismes patògens i/o alterants.

• Avaluació de l’ús d’ingredients i additius que permetin ob-
tenir embotits crus-curats madurats amb una reducció del 
30% del contingut de Na+ afegit i que proporcionin carac-
terístiques organolèptiques similars a les dels embotits tradi-
cionals.

• Estudi, caracterització i optimització de les condicions 
d’elaboració, procés i seguretat (matèries primeres, ingredi-
ents, additius i secat) que frenin el desenvolupament de la 
microbiota alterant i de les bactèries làcties responsables de 
l’acidificació (fermentació), i que permetin un llescat mecànic 
òptim del producte.

Estudi preliminar

En un primer estudi preliminar es va avaluar l’aplicació del 
lactat sòdic, ja fos sol o en combinació amb altres additius i 
ingredients, com a agent inhibidor de l’acidificació (no desit-
jada) en dos tipus d’embotits crus-curats madurats (no fer-
mentats).

L’elaboració dels embotits crus-curats madurats es va re-
alitzar a la planta pilot de l’IRTA de Monells. En total es van 
fabricar 6 lots de somalles i 6 lots de secallona amb diferents 
concentracions de lactat sòdic.

Innovació en productes

Adaptació dels embotits crus-curats madurats tradicionals als 
nous hàbits de consum, mantenint la seguretat alimentària

Equip redactor: IRTA – Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentària

Partners: FECIC, IRTA
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Es varen fer les següents analítiques:

Anàlisi fisicoquímic del producte fresc

Anàlisi fisicoquímic del producte final

 

Anàlisi sensorial del producte final

D’aquest primer estudi es varen extreure les següents con-
clusions:

• Els productes elaborats amb lactat sòdic van presentar 
una intensitat d’aroma típic inferior a la del lot 1 (control), 
sent aquesta diferència menor en el cas de les secallones 
respecte a la de les somalles. 

• Les somalles i secallones elaborades amb una barreja de 
lactat sòdic a dosis de 15 g/kg i sulfit sòdic amb dosis de 
0,3 o 0,6 g/kg, van presentar característiques similars als del 
producte elaborat amb 1,5 g/kg de sulfit sòdic. 

• Mitjançant un panell de degustadors entrenats, només van 
trobar diferències significatives en la intensitat del color ver-
mell del tall i en la sensació pastosa de les somalles, atributs 
que van registrar puntuacions superiors a les peces amb 1,5 
g/kg de sulfit sòdic.

• En base als resultats obtinguts en aquest estudi prelimi-
nar es va considerar de gran interès l’estudi més detallat 
de l’ús de lactats en combinació amb altres additius i/o in-
gredients com inhibidors del creixement microbià per evitar 
l’acidificació en el procés d’elaboració dels embotits crus-
curats madurats.

• Des d’un punt de vista més ampli, s’estableix la finalitat de 
poder estandarditzar un sistema d’elaboració dels embotits 
crus-curats madurats que garanteixi la no fermentació dels 
productes durant el processat, i que al mateix temps permeti 
obtenir productes que s’adaptin als nous hàbits de consum.

Actualment, un total de 29 empreses càrnies de Catalu-
nya s’han incorporat a un projecte conjunt d’R+D -batejat 
amb nom d’EMBUMAD- liderat per la Federació Catalana 
d’Indústries de la Carn (FECIC), que disposa d’un finança-
ment de 2 milions d’euros concedit pel CDTI. Tot aquest 
nou procés d’investigació el durà a terme també l’IRTA de 
Monells (Girona). 

La producció d’embotits curats a Catalunya representa una 
part molt important dintre la indústria càrnia. Només cal veure 
les dades de producció de l’any 2010, que es van situar al 
voltant de les 85.000 tones, el que significa el 40% del total 
d’Espanya. Respecte a les xifres d’exportació, l’any 2010 
les empreses catalanes van exportar 32.800 tones d’aquest 
tipus de productes carnis, dada que suposa el 70% del total 
nacional, havent presentat un creixement del 116% en rel-
ació a l’any 2009.

Reutilització de l’aigua. Situació actual del sector carni porcí 
sobre l’ús de l’aigua , la instal·lació i funcionament dels siste-
mes de tractament dels efluents.
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L’estudi incorpora una diagnosi global dels usos i tracta-
ments de l’aigua en les diferents activitats Industrials del 
sector carni porcí (escorxadors, sales de desfer i empreses 
elaboradores) i analitza els seus efluents dels tractaments 
de depuració de les aigües residuals. S’indiquen possibili-
tats de reutilitzar l’aigua –en alguns casos de manera di-
recta i en altres mitjançant tractaments terciaris– en funció 
dels paràmetres normatius. La reducció dels costos poden 
ser molt significatius en la majoria d’empreses degut al 
seu elevat consum d’aigua i a la seva vegada afegiria un 
benefici mediambiental, principalment a les conques del 
territori. 

L’objectiu de l’estudi inicial va ser el de realitzar l’anàlisi de 
la  situació actual de les indústries alimentàries del porcí (es-
corxadors, sales de desfer i de transformació), pel que fa 
als usos i consums d’aigua en els seus processos produc-
tius, pretractaments necessaris i, per últim, dels tractaments 
dels efluents residuals generats. Amb les dades obtingudes 
s’elaborà una diagnosi global dels usos i tractaments en els 
subsectors industrials carnis porcins.

L’estudi, comptà també amb una part de treball de camp i 
analític, amb la finalitat de caracteritzar, de forma fisicoquími-
ca i microbiològica els efluents dels tractaments de depura-
ció de les aigües residuals de la indústria càrnia porcina i 
constatar els nivells de depuració que obtenim en les aigües 
tractades, per arribar a les consideracions necessàries de 
cara a la reutilització de l’aigua segons normativa per a l’ús, 
abocament i reutilització vigent i aplicable al sector alimentari.

El desenvolupament es constituïa en dues vessants:

1. Estudi documental: on en una primera etapa, s’avaluà la 
situació actual del sector mitjançant la realització d’enques-
tes destinades a les diverses industries que composen els 
diferents subsectors industrials (escorxadors, sales de des-
fer i de transformació). En una etapa  posterior es tractaren 
els resultats d’aquesta per a l’obtenció d’ una diagnosi (figu-
ra 1, 2 i 3). 

Figura 1: Representació gràfica d’un resultat del tractament  de dades
pel que fa al consum d’aigua
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Fig. 2: Representació gràfica de l’ús de l’aigua per nombre d’empreses.

Fig. 3: Representació gràfica dels tractaments de depuració instal·lats. 

Reutilització de l’aigua. Situació actual del sector carni porcí 
sobre l’ús de l’aigua , la instal·lació i funcionament dels siste-
mes de tractament dels efluents.

Equip redactor: SART Medi Ambient - Universitat de Vic Partners: FECIC, Universitat de Vic
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2. Treball de camp. Amb les dades obtingudes en l’es-
tudi documental es seleccionaren mitja dotzena d’indús-
tries representatives del tres subsectors fonamentals en 
que es divideix la indústria càrnia porcina, que a la seva 
vegada també eren representatives pel que fa al mèto-
de de tractament dels seus efluents (depuració Físico-
química o depuració Biològica). Un cop seleccionades 
es realitzà el mostreig dels efluents tractats per aquestes 
indústries, que es varen caracteritzar fisicoquímicament 
(taula 1) i microbiològicament (taula 2) d’acord amb els 
paràmetres establerts en el Reglamento Dominio Públi-
co Hidráulico (Real Decreto 849/1986), i en el Reglament 
Guia del ús i els abocaments d’aigües residuals al cla-
vegueram (Decret 130/2003) recollits a la taula 3. D’al-
tra banda es tingueren en compte també els paràmetres 
establerts en el Real Decreto 1620/2007 de reutilització 
d’aigua (taula 4), per tal de visualitzar la situació real del 
sector a les possibilitats de reutilització de l’aigua.

Conclusions

• La reutilització d’aigua es factible i viable per al sector carni 
porcí. Es necessari aprofundir l’estudi en subsectors i tec-
nologies de regeneració en funció del tipus de reutilitzacions 
de l’aigua tractada.

• Per pensar i estudiar la viabilitat de la reutilització, es neces-
sari que les indústries amb tractaments instal·lats implantin 
un bon seguiment, control i manteniment operacional del 
sistema.

• La realització de millores en les instal·lacions de tractament 
existents poden aproximar les característiques de l’aigua 
depurada a l’exigida per a reutilitzacions menys exigents i 
quantitativament significatives.

• Afegir tractaments terciaris als sistemes instal·lats garan-
teix el compliment de la normativa d’abocament i facilita la 
regeneració de les aigües depurades per a reutilitzar-la. Els 
tractaments terciaris o de regeneració per filtració en medi 
granular (filtres de sorra) pot resoldre el problema de la MES 
i la terbolesa per a la reutilització.

• La reutilització de les aigües depurades pot necessitar la 
dilució d’aquestes amb aigua de nova captació.

• La reutilització d’aigua en els escorxadors pot suposar un 
estalvi en consum d’aigua molt important.
• El treball específic per a l’ús de l’aigua a reutilitzar pot min-
imitzar de forma tècnica i econòmica la regeneració a efec-
tuar. Cal aprofundir en la situació dels subsectors.

Consideracions

• La inversió de la instal·lació del tractament terciari és amor-
titzable amb l’estalvi en consum d’aigua.

• La comparació del consum energètic del subministrament 
amb el de l’aigua regenerada s’ha de tenir en compte per 
comprovar l’existència de reduccions de costos reals.

• L’aigua reutilitzada no paga el cànon de l’aigua per l’ús.

• La necessitat d’aigua a la zona podria suposar una línia 
d’ajuts a les empreses que implantin la reutilització.

• És necessari el coneixement del tipus d’aigua a tractar, la 
variabilitat en el temps i les necessitats requerides segons 
l’ús que se’n vulgui fer per triar el procés i tecnologia.
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Valorització dels residus orgànics procedents del sector porcí

En l’estudi es fa una valoració de les possibilitats d’implantar 
plantes de biogàs i altres tecnologies complementàries per 
valoritzar residus provinents del sector ramader (purins) 
i de la industria càrnia (matèria orgànica). Entre altres, 
s’informa sobre la possible reducció en els costos de les 
empreses i la millora mediambiental que es produiria en 
l’àmbit geogràfic d’INNOVACC.

L’objectiu general del present projecte ha estat el d’aportar 
solucions integrals a la gestió i tractament dels residus 
orgànics produïts en els subsectors immersos en l’explotació 
del sector carni porcí sota el clúster d’INNOVACC. 

L’agrupament d’aquests materials residuals de forma 
idònia per a procedir al seu tractament conjunt, encarat a la 
valorització i aprofitament integral, ha de permetre:

• Solucionar diferents problemàtiques particulars i, a la 
vegada, globals del sector, com la gestió racional de residus 
orgànics industrials i, complementàriament, l’excedent de 
purins porcins dels territoris implicats, mitjançant la seva 
gestió comuna.

• Valoritzar energèticament i econòmica uns materials 
residuals, la qual cosa minimitzi o anul·li els costos de la 
seva gestió mediambiental correcta i, si les solucions 
tecnològiques ho permeten, generi beneficis per les entitats 
implicades.

• Donar solució territorial a un àmbit problemàtic de materials 
residuals: els residus d’elevada càrrega orgànica. I, per 
tant, possibilitar que l’ampliació de l’oferta de tractament 
i valorització a altres tipus de residus orgànics del territori 
diferents als del sector del porcí, signifiqui per a INNOVACC 
una línia de desenvolupament que afecta positivament a tot 
l’entorn social del clúster.

L’estudi global previst el constitueixen quatre punts 
fonamentals:

1.- Elaboració del catàleg de residus orgànics a tractar. 
Identificació i caracterització dels residus orgànics
(figura 1).

En aquest apartat s’estudien els residus i subproductes 
generats en els processos productius dels diferents agents 
per sectors. A més, es realitza una recerca de bibliografia 
i d’estudis previs de centres d’investigació (dades no 
publicades) de les característiques analítiques dels residus, a 
més d’un mostreig i caracterització analítica de les situacions 
més interessants per al clúster o residus poc estudiats, 
però importants en quant a quantitat produïda o efectes 
rellevants sobre el medi. A continuació, es cataloguen els 
residus estudiats, agrupant-los principalment per origen, 
però considerant-hi també les seves característiques per al 
tractament que se’ls hi pot donar.

Figura 1: Exemple d’una part de les fitxes que forma el catàleg de 
residus.

2.- Confecció del catàleg de les tecnologies de tractament 
potencialment aplicables. Descripció tècnica de les 
diferents tecnologies de tractament.

Es porta a terme una prospecció tecnològica a través 
de l’ estudi dels tractaments potencialment aplicables i 
disponibles en el mercat, sense deixar de banda aquelles 
tecnologies en fase de desenvolupament amb les 
corresponents possibilitats d’aplicació dins del clúster. 
Es realitza una descripció tècnica de les operacions 
unitàries de tractament, establiment a nivell genèric 
dels costos d’inversió, costos de tractament, costos 
d’operació, manteniment, rendiment i eficiència, productes 
i subproductes obtinguts, etc. I, finalment, per completar la 
catalogació, s’identifiquen també les empreses proveïdores 
més properes al marc territorial per a cada una de les 
tecnologies.

Equip redactor: SART Medi Ambient - Universitat de Vic, GIRO 
Centre Tecnològic

Partners: Casa Tarradellas SA, Cárnica Batallé SA, Embotits 
Espina SAU, Embutidos Monter SLU, Serra i Mota SA, Friselva 
SA, Noel Alimentària SAU, Bigas i Alsina SA, Berenguer Enginyers 
SL, ASSAPORC, Cambra de Comerç de Barcelona, Cambra de 
Comerç de Girona, GEI-2A.
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3.- Determinació de la/es estratègia/es de tractament integral 
amb els pertinents diagrames de flux, el corresponent balanç 
de masses i energia i les valoracions paramètriques (figura 2).

Determinació de quins són els escenaris a treballar més 
normals per a la situació del clúster. Elaboració dels 
diagrames de flux dels diferents escenaris de tractament i 
selecció dels sistemes de tractament integral amb millors 

garanties per a la solució de la gestió i valorització dels 
residus orgànics del sector porcí.

Estudi en profunditat dels escenaris seleccionats. Balanç 
de masses i energia. Càlcul estimatiu dels diferents valors 
paramètrics en els processos de tractament. Establiment del 
rang de depuració i/o valorització dels residus i estimació de 
les característiques dels productes i subproductes obtinguts.

Figura 2: Exemple de l’aplicació cientifico-tècnica d’una estratègia de tractament.

4.- Estudi econòmic estimatiu de la/es solució/ns (figura 3).

Figura 3: Exemple de resultats de viabilitat tècnica i econòmica.
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Valorització dels residus plàstics que s’obtenen de les línies 
d’envasat d’empreses elaboradores de productes carnis

El projecte pretén reduir els costos derivats de l’eliminació 
dels residus plàstics que generen les empreses associades 
a INNOVACC, especialment els d’aquelles que disposen 
de línies d’envasat. D’una banda, es busquen solucions 
per valoritzar els diferents tipus de residus plàstics gen-
erat, i al mateix temps, es vol reduir l’aportació d’aquest 
tipus de residus als abocadors, amb el corresponent ben-
efici ambiental que això comporta.

Introducció/ Problemàtica: 

Les empreses elaboradores de productes carnis generen 
elevades quantitats de residus plàstics a partir de les seves 
línees d’envasat. La majoria d’aquestes empreses no fan tri-
atge i aquest residu plàstic va a parar directament als aboca-
dors de rebuig amb un cost elevat. 
La distinció entre dos tipus de plàstic (brut i net) dins de la 
línia de producció fa que aquests residus no comptin amb un 
sol tipus de valorització, sinó que és necessària més d’una i 
de diferent tipologia. 

Així, el present projecte està destinat a quantificar el pro-
ducte plàstic, proposar una gestió adequada segons la pro-
ducció i avaluar alternatives a les possibles sortides de tot 
aquest residu plàstic que es genera durant el dia a dia de 
diverses empreses del sector carni.

Treball realitzat:

Realització de visites a les plantes corresponents per  veure 
in-situ quina és la situació i com és la generació d’aquest 
residu.

Elaboració d’una fitxa model de quantificació que es  va en-
viar a cada empresa per que anotessin les dades de la quan-
tificació del plàstic.

Quantificació del plàstic residual a partir de les fitxes emple-
nades per cada partner.

Contacte amb gestors i empreses que podrien encarregar-
se de la valorització material del residu generat.
Visita a l’Agència de Residus de Catalunya amb l’objectiu 
de recerca d’informació per ampliar els horitzons quant a la 
valorització material.

Resultats obtinguts:

A partir de les visites a planta dutes a terme, s’ha pogut 
quantificar la quantitat total de plàstic generat com a pas 
previ imprescindible per la correcta avaluació de les possi-
bles vies de gestió d’aquest residu. 

La generació de residu plàstic en conjunt suposa un total 
de 1148,4 tones anuals, de les quals un 75 % correspon a 
plàstic brut.

Per la recerca d’alternatives de gestió, s’ha contactat amb 
l’Agència de Residus i amb gestors autoritzats. Fins el mo-
ment  s’ha pogut contactar amb 41 gestors potencialment 
d’interès per a la valorització material d’aquest residu. 

D’aquests 41 gestors, 32 no estan interessats en aquest ti-
pus de residu, 7 han donat una resposta positiva i 2 encara 
han de confirmar. D’aquests 7 gestors, 5 necessiten mostra 
de residu per tal de veure les possibilitats, un d’ells estaria 
disposat a reutilitzar tant el plàstic net com el brut i un gestor 
s’enduria el plàstic a cost 0.

La informació recopilada fins al moment indica que la valo-
rització material de residus plàstics es troba en un punt de 
saturació en el mercat, de manera que seria necessari cercar 
les possibilitats de valorització energètica front la valorització 
material.

La cerca d’alternatives de valorització energètica s’està du-
ent a terme en aquests moments.

Equip redactor:  LEQUIA, Laboratori d’Enginyeria Química i 
Ambiental – Universitat de Girona

Partners: Esteban Espuña SA, Noel Alimentària SAU, Ramon 
Ventulà SA, Casademont SA, Boadas 1880 SA, Embotits Espina 
SAU, Serra i Mota SA, Embotits Calet SL, Joaquim Albertí SA, 
Universitat de Girona.
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Les empreses que elaboren pernil curat tenen la necessitat 
de reduir la conductivitat de les aigües residuals que 
generen. Al mateix temps es plantegen possibles fórmules 
de valorització dels subproductes que es puguin separar, 
i el rendiment energètic del procés de tractament. Es 
preveu fer un estudi per determinar les millors estratègies 
de tractament de les salmorres, la viabilitat tècnica i 
econòmica de les solucions plantejades, i una prova pilot 
posterior. 

Una de les problemàtiques més importants que arrossega 
des de fa molt de temps la vessant industrial del sector 
procí dedicat a la elaboració de productes curats i elaborats, 
és la de aconseguir que els seus efluents líquids depurats 
compleixin amb els requisits de permissibilitat d’abocament, 
bàsicament pel seu elevat contingut, entre d’altres, en 
clorurs introduïts durant el procés de salaó en forma de sal 
sòlida (clorur de sodi principalment).  A més del clorur de 
sodi, podem trobar preparats de salmorra amb un elevat 
contingut amb clorur de potassi, i amb petites aportacions 
de clorur de magnesi.

Degut a les seves propietats com a potenciador del gust i com 
a conservant, la sal s’ha utilitzat àmpliament en la indústria 
càrnia, però segurament el producte carni més popular que 
s’elabora amb sal és el “Pernil Salat”. El procés tradicional 
de salat ha estat desenvolupat mitjançant el cobriment de 
la matèria prima amb sal sòlida. En les últimes dècades , la 
industrialització del procés juntament a la investigació han 
promogut la generació de noves tècniques de processat que 
han incidit en les tècniques de salaó, on la matèria prima es 
posada dins la sal. El salat per injecció és una altra de les 
tècniques introduïdes en el procés de productes carnis. La 
injecció de salmorra (dissolució d’aigua amb sals) es basa 
en la inserció d’agulles a l’interior del producte per assegurar 
una ràpida i més uniforme distribució dels conservants 
i altres possibles ingredients a l‘interior dels teixits de 
l’aliment. Així doncs, el tipus de producte carni elaborat 
i el desenvolupament tecnològic aplicat a la indústria  d’ 
elaborats carnis fa que obtinguem diferents tipus de residus 
semi sòlids o aquosos amb un elevat contingut en sal . 

Globalment, podem dir que podem trobar diferents tipus 
de salmorres residuals que es produeixen a la indústria 
agroalimentària càrnia són: 
• Salmorres molt concentrades (10-20%), provinents de la 
utilització de la sal sòlida. Per exemple, del primer pas de 
salaó dels pernils frescos en capes alternades (sal-pernil-
sal...), i que es realitza en cubetes, on els pernils hi resideixen 
un temps, i es produeix la exsudació, de l’aigua continguda 
a la matèria primera, cap al recipient.
• Salmorres que es situen al voltant d’un 2% de concentració. 
Provinents de la neteja d’utensilis bàsicament utilitzats en el 
salat amb sal sòlida, i de la neteja, per exemple de pernils, 
abans de passar-los a l’assecat, i neteja de materials utilitzats.
• Aigües residuals salades, provinents de les neteges de les 
dependències.

En l’actualitat la gestió més corrent per aquest tipus de 
salmorres és la de gestionar de  forma externa aquella que 
surt en forma sòlida i la de tractar en les pròpies instal·lacions 
les que es troben en forma líquida. Aquesta  gestió actual, 
però, no satisfà les expectatives del sector, ja que els costos 
de tractament que es deriven de la gestió externa de la sal 
sòlida residual són elevats, i a més el tractament aplicat a 
les aigües residuals salines moltes vegades no aconsegueix 
donar compliment a les normatives municipals o comarcals 
en tema d’abocament d’aigües residuals a col·lector.  

Amb les tendències actuals de la valorització de residus, 
existeixen varis estudis en curs, sobre l’aprofitament de 
salmorres aplicats a diversos camps industrials com pot ser 
el camp de la mineria, on les sals valoritzades es proposen 
utilitzar per a la fabricació de rajoles, fabricació de cautxú 
per a pneumàtics, fabricació de conglomerats asfàltics, o 
fins i tot salinització de piscines. Es troben també estudis 
sobre la valorització de residus salins que es generen en 
les plantes de dessalinització d’aigua marina, com ara la 
recuperació de clorur sòdic, carnal·lita (clorur potàssic 
magnèsic) o la bischofita (clorur de magnes), a més de la 
ja coneguda aplicació de sal recuperada per a l’aplicació 
en asfalt en període de glaçades. La majoria de productes 
recuperats de salmorres industrials ho fan per un procés 
d’evapoconcentració al buit.

Per a la indústria alimentària i les salmorres, amb un 
elevat contingut amb aigua, existeixen actualment varies 
tecnologies aplicables, com ara la electrocoagulació 
per a l’obtenció d’unes aigües residuals tractades amb 
característiques suficients per ésser abocades a col·lector, 
tractaments per membranes i també tractaments 
microbiològics realitzats per  microorganismes halòfils.

Les tecnologies emergents, ens porten a pensar amb la 
concentració i recuperació de proteïnes de la salmorra 
residuals del curat de carns, ja que part de la proteïna 
de carn passa de forma desnaturalitzada degut a l’efecte 
osmòtic que es dóna durant la producció, i es considera 
fracció recuperable, per exemple  amb les noves aplicacions 
tecnològiques d’ultrafiltració i nanofiltració . Amb una  revisió 
als antecedents i l’observació de la situació actual al sector, 

Alternatives de valorització de la salmorra residual en empre-
ses elaboradores de pernil curat

Equip redactor: SART Medi Ambient - Universitat de Vic Partners: Esteban Espuña SA, Boadas 1880 SA, Casademont 
SA, Noel Alimentària SAU, Ramon Ventulà SA, Enginyeria i Medi 
Ambient, Sysfeed SL, SIGMA, Universitat de Vic, Grama Aliment SL.
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és necessari trobar una solució a aquesta problemàtica, 
essent  possible amb la introducció de noves tecnologies i 
estratègies tant productives com de tractament, tal i com 
ja s’ha donat en el cas de la recuperació de proteïnes 
en el procés de la salaó del bacallà. Les possibilitats 
tecnològiques actuals, ens porten a pensar amb estratègies 
combinades, com és l’exemple presentat en la figura 1.

L’objectiu general a assolir en el present projecte és el 
d’aportar solucions integrals per al tractament i gestió 
de la salmorra generada per diverses indústries càrnies 
elaboradores de pernil curat. El tractament d’aquest tipus 
de residus industrials de forma idònia per a procedir a la 
seva gestió racional vol encarar-se no tan sols a la resolució 
de l’impacte ambiental que poden produir, sinó també a 
la vinculació amb aspectes de reutilització i possible 
valorització de les fraccions efluents més concentrades.

En conseqüència, els objectius específics són:

• Solucionar la problemàtica inherent a la producció 
i evacuació de l’aigua residual altament salina de les 
indústries càrnies productores de salmorra. La fita concreta 
a assolir és l’estudi i la determinació del/s tractament/s de 
les salmorres per a l’aportació a col·lector d’unes aigües 
residuals globals de la indústria idònies a les exigències de 
les EDARs.
• Determinar les diferents estratègies de tractament i 
gestió de les salmorres que proporcionin fraccions efluents 
potencialment reutilitzables.
• Estudiar els aspectes de viabilitat econòmica de les 
solucions de tractament escollides per a la seva viabilitat 
tècnica.
• Realitzar la caracterització d’un pilotatge de la solució de 
tractament escollida.

S ALM O RRA D’E X UDACIÓ

S ALM O RRA DE  RE NTATS

AIG UA S AL INA DE   RE NTATS

F ILT R AC IÓ 
D E  M E M B R AN A

T AN C  
F L OC U L AD OR

RE ACTIUS

AD E QU AC IÓ

E VAP OR AC IÓ
AL  B U IT

S AL A  RE UT IL ITZAR

AIG UA P E R A  E DAR

ADDIT IU O RG ÀNIC

FR AC C IÓ OR GÀN IC A

LÍQU ID  S ALÍ

M E S C L A

Figura 1. Estratègia potencial de tractament per assolir fraccions valorables a partir de la salmorra  d’ indústries càrnies.
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L’estudi analitza quines són les característiques de les 
empreses associades en matèria d’exportació, per poder 
promoure les accions més adequades per la seva promo-
ció internacional. S’obtenen els resultats estadístics de to-
tes les empreses i en funció de la seva activitat –empreses 
tècniques, fabricants de maquinària, transformadores de 
producte- es fa un anàlisis qualitatiu amb els punts forts i 
dèbils per poder competir en nous mercats internacionals.

L’estudi va analitzar la situació de les empreses associades a 
INNOVACC en matèria d’exportació, per conèixer quins són 
els seus mercats prioritaris, plantejar oportunitats en nous 
mercats i definir quines àrees o subsectors poden tenir més 
oportunitats d’internacionalitzar -se. Per a l’obtenció de la 
informació necessària es va passar a les empreses associ-
ades a INNOVACC una enquesta, que a més de recollir les 
característiques generals de l’empresa, va recollir informació 
sobre els productes i la política d’internacionalització de les 
mateixes, així com de les perspectives de futur en la inter-
nacionalització.
Una vegada feta la descripció i anàlisi dels resultats obtinguts 
tant de les dades quantitatives com de les qualitatives. Les 
conclusions més destacades en matèria d’exportació, que 
se’n van extreure són les següents:
• Prop del 70% de les empreses tenen un departament es-
pecífic per a l’exportació i un 10,3% declara que no exporta 
actualment.
• Hi ha una gran variabilitat en l’any d’inici de les exportaci-
ons de les empreses analitzades, anant des de l’any 1968 
fins l’any 2006. Prop del 50% de les empreses comencen la 
seva activitat exportadora a partir de l’any 1991.
• La majoria de les empreses han incrementat les seves ex-
portacions en els últims anys, i el producte que més s’expor-
ta és el pernil curat, així com també altres embotits curats.
• Els productes que exporten en major percentatge sobre 
facturació tenen les següents característiques: necessiten 
homologació i/o registre sanitari (72,4%), tenen imatge o 
marca reconeguda (55,2%) i tenen exigències de seguretat 
(51,7%). Dels ítems menys assenyalats trobem el que reque-
reix servei postvenda (10,3%). S’ha de tenir en compte que 
el 41,4% de les empreses es dediquen a la transformació de 
producte, el que fa que no es requereixi tant aquest servei.

Característiques del producte que s’exporta amb major per-
centatge sobre facturació: 
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• Espanya és on es concentra la competència més forta 
(74,07%) i en molts casos, la competència ve d’empreses 
del mateix sector i associades a INNOVACC. Alemanya, 
França i Itàlia, són altres països que competeixen amb les 
empreses enquestades (29,63%), seguides de Dinamarca i 
Holanda.
• El 92,31% de les empreses exportadores venen productes 
en algun país de l’Europa comunitària. Per països, França és 
el major destí (69,23% de les empreses). Les perspectives 
de futur van en la mateixa direcció. 
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• Les empreses, volen aconseguir que les exportacions si-
guin, de mitjana, el 36,16% de la facturació a mig termini i el 
45,13% a llarg termini.

Percentatge de les exportacions (2008, 2006)

• Els principals objectius de les empreses són incrementar 
l’exportació i millorar el coneixement general del mercat.

Les activitats organitzades per INNOVACC que les empre-
ses consideren que poden ajudar més a la internacionalit-
zació són “els programes individuals de prospecció de mer-
cats”, “les missions empresarials directes” i les “missions de 
compradors estrangers”. També es demana que s’exerceixi 
pressió davant l’administració per aconseguir simplificar els 
tràmits d’exportació, especialment a països tercers.

Com a continuïtat de l’estudi s’ha estat treballant des d’IN-
NOVACC per aconseguir millores en el procés de tramitació 
d’exportacions a països tercers.   Entre altres coses, l’any 
2009 es va realitzar una prova pilot de tramitació electrònica 
dels certificats d’exportació d’acord amb el ministeri de medi 
ambient, rural i marí (MARM) amb la col·laboració de cinc 

Internacionalització

Estudi de les necessitats d’exportació de les empreses 
d’Innovacc

Equip redactor: Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar- 
Universitat de Girona

Partners: Cambra de comerç de Girona, Universitat de Girona
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empreses associades: Cárnica Batallé SA, Càrniques Juià 
SA, Casademont SA, Esteban Espuña SA, Juan Puigvert SL. 
La valoració de totes les parts va ser molt positiva. A partir 
d’aquesta  prova pilot el MARM va decidir adoptar aquest 

nou procediment que ja es pot utilitzar per a la tramitació 
electrònica de tots els certificats d’exportació a nivell estatal. 
Aquest procés va entrar en funcionament per a totes les em-
preses alimentàries, el 22 d’octubre de 2009.

ABANS DESPRÉS

Temps de tramitació de 2 dies Temps de tramitació 1 dia

Dificultat de preparació de la sol·licitud Agilitat de preparació de la sol·licitud

Tramitació complicada i feixuga Tramitació senzilla i àgil

Enviament de documentació original Enviament de documentació escanejada

Falta de compliment d’horaris del MARM Compliment d’horaris del MARM

Retard en la comunicació d’errades Comunicació d’errades al moment

Enviament per missatger 2 vegades Enviament per missatger 1 vegada



30

L’elevada densitat del sector carniporcí, de processadors, 
proveïdors i centres tecnològics ubicats a Catalunya, 
el situa com un dels clústers més importants del món. 
Exemples com el desenvolupament del clúster biomèdic 
a Barcelona o el d’altres clústers carnis d’altres indrets del 
planeta, han de tenir-se en compte per dissenyar un crei-
xement més ambiciós d’INNOVACC, amb els objectius de 
socialitzar la creativitat i la innovació en tots els agents 
del clúster, objectivitzar la innovació mitjançant una pla-
nificació sistemàtica amb un percentatge elevat d’èxit co-
mercial, assegurar la competitivitat sostenible del sector, 
i fomentar el creixement i la rendibilitat de tota l’activitat 
econòmica relacionada en el clúster.

Catalunya aglutina el nombre més gran d’empreses innova-
dores de l’Estat, amb una xifra al voltant de les 10.500 em-
preses. Es tracta d’una de les quatre primeres comunitats 
autònomes en inversió R+D. I la tercera de l’Estat en inversió 
en innovació respecte al seu PIB, amb un 2%, després de 
Madrid i el País Basc.

Dins del sector agroalimentari, el subsector de la carn, i en 
concret el carni porcí és el producte amb més pes, que fac-
tura més de 4.000 milions d’euros i ocupa a 14.000 treballa-
dors. Aquest liderat es concentra a les comarques de Girona 
i també a Osona, àmbit del clúster carni català, representat 
en gran part per l’Associació d’Empreses Innovadores (AEI) 
anomenada INNOVACC, que té una altíssima densitat de 
centres tecnològics especialitzats, processadors i la seva in-
dústria auxiliar. Aquesta densitat és molt superior a la d’altres 
llocs semblants que tenen aquesta mateixa activitat econò-
mica a la resta del món i, en conseqüència, aquest factor 
mostra la importància del clúster i el seu potencial, liderant 
així la investigació agroalimentària, ja que no tota la recerca 
i innovació tecnològica és patrimoni de grans empreses i or-
ganitzacions empresarials.

Objectius del projecte

El projecte anomenat “MEAT TECH” té per objectiu la im-
plantació d’un nou model de clúster, desenvolupant el model 
d’AEI fins als paràmetres de l’excel·lència.

Aquest projecte tracta de facilitar l’establiment d’un ecosis-
tema dinàmic, en el qual els diferents elements es comple-
mentin per aconseguir no una mera suma aritmètica, sinó 
un efecte multiplicador. Per tal de situar el clúster entre els 
millors d’Europa i promoure el nostre reconeixement inter-
nacional.

El projecte MEAT TECH té com a raó de ser, fer del clús-
ter del sector carni porcí un sector capdavanter en recer-
ca i innovació amb la finalitat de garantir uns nivells de pro-
ductivitat elevats i una ocupació de qualitat. Concretar els 
canvis transformadors que s’han d’impulsar a curt termini 
per millorar l’eficiència i l’eficàcia del sistema d’R+D+i. Per 
això s’ha de fomentar la “creativació”, la gestió sistemàtica 
integral i socialitzada (adoptada per tots) de la innovació i la 
creativitat. Valors que sens dubte són clau pel desenvolu-
pament de nous projectes, aquests han d’anar associats i 
difícilment “apareixen del no res”. En definitiva, després del 
creixement organitzat i estructurat del clúster haurien d’anar 
augmentant els projectes de c+R+D+i (creativitat + recerca 
+ desenvolupament + innovació). Les tècniques de “creati-
vació” s’han d’utilitzar al llarg de tot el procés per solucionar 
problemes concrets o imaginar noves situacions de forma 
forçada. Abans d’aplicar-les és imprescindible crear condici-
ons que afavoreixin aquesta “creativació”.

Metodologia

Durant la realització d’aquest projecte hi ha una primera part 
d’anàlisi previ que ha de permetre veure si tots els associats 
d’INNOVACC estan al mateix nivell de maduresa innovadora 
i com es podria catalitzar tota la transformació que implica el 
nou model d’AEI.

Està previst definir un nou sistema de mesurament de la in-
novació adaptada a l’estratègia d’innovació d’INNOCACC i 
a les noves tendències dels països capdavanters. Per a la 
seva implementació cal desenvolupar un programa específic 
amb recursos apropiats, per tal d’assegurar que el sistema 
sigui eficient i eficaç i així, afavorir que el resultat reverteixi 
directament als associats. Incrementant així, la transparència 
i homologació dels sistemes d’avaluació i seguiment amb 
la finalitat d’assegurar un entorn competent pel compliment 
dels objectius.

En aquest sentit, actualment INNOVACC forma part de 
l’equip de treball del Grup ConnectEU Agroalimentari que 
té l’objectiu de promoure projectes de recerca i d’innovació 
que es puguin desenvolupar a curt i mig termini,  i obtenir el 
màxim finançament des de la Unió Europea a través del 7è 
Programa Marc i del 8è Programa Marc.

Transversal

“Meat tech” un nou model de creixement del clúster

Equip redactor: INNOVACC Partners: Metalquimia SA, Noel Alimentària SAU, Casademont 
SA, IRTA, Cambra de Comerç de Girona.
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FIRES I CONGRESSOS
Juliol 2010. Formem part del comi-
tè organitzador de la fira Barcelona 
Tecnologies de l’Alimentació (BTA) 
2012

Octubre 2010. Fira de Sant Lluc 
d’Olot

Abril 2011. Congrés Europorc de 
Vic. Coorganitzadors de la jornada “la 
salmonel·la, un problema a resoldre”

JORNADES i ALTRES

Octubre 2010. Inauguració del curs 
2010-2011 dels programes de quali-
ficació professional inicial d’auxiliar de 
la indústria càrnia a Vic

Gener 2011. Jornada a Olot sobre 
com millorar l’eficiència energètica 
a la indústria càrnia

Març 2011. Jornada de Bench-
marking sobre manteniment de 
maquinària

Departament d’Innovació, Universitats i Empresa

Abril 2010. Trobada amb el Secreta-
ri d’Indústria el Sr. Antoni Soy

Agència Tributària Estatal de Girona

Maig 2010. Trobada amb Joan 
Cano (Delegat especial de l’AEAT 
a Catalunya), Jordi Boixareu (De-
legat de l’AEAT a Girona) i Enrique 
Seoane (Inspector Regional Adjunt 
i responsable de la Unitat de Grans 
Empreses)

Delegació del govern de l’Estat a Catalunya

Juny 2010. Trobada per millores en 
tràmits d’exportació a països tercers 
amb el Sr. Joan Rangel (Delegat del 
Govern de l’Estat), la Sra. Montse-
rrat Garcia (Subdelegada del Govern 
a Barcelona), i els representants de 
les associacions sectorials, Sr. Jau-
me Blancafort (FECIC), Sr. Josep 
Fríguls (ANAFRIC), i el Sr. Xavier Es-
puña (INNOVACC)

Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Juny 2010. Assemblea General Or-
dinària amb el Conseller d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural Hble. Sr. 
Joaquim Llena

Parlament de Catalunya, Congrés i Senat

Setembre 2010. Trobada amb els di-
putats i senadors de les comarques 
Gironines i d’Osona.
• Parlament: Sra. Dolors Montserrat, 
Sr. Esteve Pujol, Sr. Eudald Casade-
sús, Sr. Josep Ma. Freixanet, Sr. Lluís 
Postigo, Sr. Pere Bosch, Sr. Pere Vigo, 
Sra. Pia Bosch, Sr. Ramon Espadaler
• Senat: Sra. Maria Josefa Celaya, Sr. 
Miquel Bofill
• Congrés: Sr. Àlex Saez, Sr. Francesc 
Canet, Sr. Jordi Xuclà, Sra. Montserrat 
Surroca, Sra. Montserrat Palma

Activitats

Trobades amb l’administració

Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí

Novembre 2010. Trobada amb el 
Secretari d’Estat de Medi Rural i Ai-
gua Sr. Josep Puxeu, i amb el Se-
cretari General del DAR Sr. Xavier 
Castella, i el Director dels Serveis 
Territorials del DAR a Girona Sr. Jo-
sep Guix

Delegació del govern de l’Estat a Catalunya

Gener 2011. Trobada amb el Di-
rector de l’Àrea d’Indústria de la 
delegació del Govern de l’Estat a 
Catalunya, Sr. Lluís Terradas

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Abril 2011. Reunió amb el Director 
dels Serveis Territorials de Girona, 
Sr. Jordi Aurich

MARM – MITYC – MSPS 

Abril 2011. Reunions amb el Sub-
director General de Foment Indus-
trial i Innovació Sr. Ernesto Ríos 
(MARM). Amb la Subdirectora Ge-
neral de Productes Ramaders Sra. 
Esperanza Orellana (MARM). Amb 
la Subdirectora General de Comerç 
Exterior de Productes Agroalimen-
taris Sra. Ma Rosario Rubio (MI-
TYC). I amb la Cap d’Àrea de Ges-
tió i Coordinació de la Subdirecció 
General de Sanitat Exterior Sra. 
Marta Garrido (Ministeri de Sanitat).
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