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Editorial
Des dels principis dels temps, el terme innovació ha estat lligat amb el desenvolupament i la supervivència
de l’home. L’habilitat d’aquest per superar les diﬁcultats de l’entorn o aproﬁtar-se d’elles imaginant i creant,
modiﬁcant els mitjans ja existents i inventant-ne de nous, li van garantir la seva evolució. Una petita millora
en un arc de caça o el perfeccionament en les tècniques de conreu, li van permetre alimentar i protegir més
eﬁcientment a la seva família i assegurar la seva existència. Quan aquesta millora es compartia i es difonia,
incrementava el benestar comú i feia créixer l’economia.
Des de sempre, INNOVACC, ha intentat connectar les necessitats d’uns amb els somnis dels altres. Podem establir relacions mútuament beneﬁcioses amb empreses, universitats, centres de recerca... I creiem
fermament que aquestes aliances han d’estar basades en la conﬁança, el compartiment i la difusió del
coneixement...
En moments com els actuals, l’aprenentatge d’altres organitzacions, el benchmarking, és una font inesgotable d’idees i millores per a les empreses i institucions que formen part d’INNOVACC. Cal sortir de la
closca que genera el dia a dia de la feina i permetre’ns descobrir altres experiències que han obtingut èxits.
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Junta directiva
Ens agradaria conèixer-te
Sóc en Josep M Corominas, tinc 57 anys, casat i amb dos
ﬁlls. Metge anestesiòleg amb més 30 anys d’experiència a
l’Hospital Sant Jaume d’Olot. Actualment sóc Alcalde d’Olot,
càrrec que m’ha permès l’honor de presidir INNOVACC.
Quin és l’últim llibre que has llegit? Quina música t’agrada?
Tinc poc temps per dedicar-me a la lectura. Tot i així fa poc
he acabat “Pandora al Congo” de l’Albert Sanchez Piñol i ara
intento llegir “Secrets sota la greda” primer llibre de l’amic
olotí Miquel Casas.
Pel que fa a la música m’agrada tota aquella que m’ajuda a
relaxar-me sense importar-me massa l’estil.
Què no hi pot faltar a la teva nevera?
I a la nevera de casa m’agrada veure-la plena de fruita tot i
que sóc conscient que el meu model d’alimentació no és el
més correcte.
Què és per tu INNOVACC? Què t’ha aportat?
Un projecte que vol ser una eina bàsica per ajudar a millorar
i créixer la indústria càrnia relacionada amb el porcí. Una indústria molt important a la nostra ciutat, la nostra comarca
i el nostre país. Un projecte que es basa en la innovació i
la investigació però alhora en la plasmació en el dia a dia
dels seus projectes. Una eina que creu en la col·laboració per
avançar tots plegats.
Recomanaries a altres empreses/entitats associar-se a
INNOVACC?
Evidentment que sí i sense dubtes. Quantes més empreses participin del projecte més forts serem per plantejar
temes d’estudi i investigació però també per negociar amb
l’administració catalana, espanyola o europea.
Quines expectatives inicials d’INNOVACC no s’han complert ﬁns ara?
Mai podrem considerar que s’han acomplert totes les expec-

Ens agradaria conèixer-te
Tinc 58 anys i en fa 36 que sóc gerent d’Espuña. Tinc la sort
de dirigir aquesta empresa amb un excel·lent equip de persones que fan possible que en puguem viure 350 i que milers
de consumidors gaudeixin de la nostra feina ben feta gràcies
a uns comerciants que conﬁen en la nostra marca Espuña.
Quant a la meva vida familiar estic casat amb la Carme fa 18
meravellosos anys i tinc dos ﬁlls i una ﬁlla de 29, 14 i 17 anys.

Josep Maria
Corominas
Ajuntament
d’Olot
President
d’INNOVACC

tatives. Crec que cada dia sorgeixen nous projectes, nous
reptes i noves oportunitats a les que cal donar resposta i des
d’INNOVACC hem de ser capaços, al costat de les empreses, de trobar-hi solucions possibilistes i fer-les realitat en el
dia a dia de tots els associats.
Quin impacte han tingut les noves tecnologies en
l’administració?
Han signiﬁcat molt però encara queda moltíssim més per millorar. Han de servir per fer l’administració més eﬁcient en la
seva gestió, més ràpida en la resposta, més fàcil en la relació
amb els ciutadans. Crec que tot i els anys transcorreguts estem en el inici de les millores que pot aportar a l’administració
i a la societat en general.
Què signiﬁca per tu innovar?
Per mi innovar consisteix en intentar pensar diferent, repensar i provar de fer les coses d’un altre manera de com
s’havien fet ﬁns ara. Tot això amb la ﬁnalitat de fer evident que
es poden fer millor o d’una forma més òptima.

Xavier Espuña
Esteban
Espuña SA
Vicepresident
d’INNOVACC

Quin és l’últim llibre que has llegit? Quina música t’agrada?
Universos ocultos: un viaje a las dimensiones extra del cosmos” (Lisa Randall). Òperes fàcils, música clàssica i, també
de la més coneguda. Hi ha molts cantautors, catalans com
els Manel, castellans com en Paco Ibáñez o Barbara. En francès Boris Vian, Ronemayer en alemany o Leonard Cohen en
anglès.
Què no hi pot faltar a la teva nevera?
Pernil cuit i pel cap de setmana un xic de foi entier.
Què és per tu INNOVACC? Què t’ha aportat?
La innovació col·laborativa només és possible amb certs llocs
on hi ha una massa crítica d’empreses d’un mateix ram i amb
proveïdors atents a les necessitats dels clients d’aquest ram.
Això s’ha donat en el nostre “clúster” de la mà d’INNOVACC
i d’això ens en podem beneﬁciar tots.
Recomanaries a altres empreses/entitats associar-se a
INNOVACC?
Si hi vol col·laborar és útil sinó no ho és.
Quines expectatives inicials d’INNOVACC no s’han complert ﬁns ara?

Sempre vaig ser modest amb les iniciatives ja que és molt
difícil amb un ram tan fragmentat com el nostre d’arribar a
col·laborar. Però han sortit projectes que sols no tenien sentit.
Com deﬁniries la teva empresa? Consideres la teva empresa innovadora?
Sempre hem donat importància al desenvolupament de nous
productes i de nous processos tot i que l’alimentació vol tradició i naturalitat però és pot ser ﬁdel a aquests preceptes i
llançar nous envasos, sabors i presentacions que donen més
valor tant al consumidor com al detallista.
Què signiﬁca per tu col·laborar?
Un treball en equip en el que es comparteix objectius, mètode i despeses o inversions.
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Ens agradaria conèixer-te
Sóc un apassionat dels reptes tecnològics, que creu en
l’empresa i en el comerç com a creadors del benestar que
hem gaudit i que ens costarà mantenir.

Narcís
Grèbol
CENTA

Quin és l’últim llibre que has llegit? Quina música t’agrada?
“Quan érem feliços”, d’en Rafel Nadal (soc gironí i company
d’estudis d’en Manel Nadal). En relació amb la música, Georges Brassens.

Secretari
d’INNOVACC

Què no hi pot faltar a la teva nevera?
Molt banal, la “grasiosa”.
Què és per tu INNOVACC? Què t’ha aportat?
INNOVACC ha estat una molt bona sorpresa pel món empresarial i pels centres d’innovació, fruit de la generositat personal d’uns, del treball de molts i de la voluntat de tots.
M’ha aportat una capacitat de col·laboració major amb el clúster i amb els altres proveïdors de coneixement, l’oportunitat
de treballar junts cap a la innovació i de participar dels recursos dedicats als projectes impulsats per INNOVACC.
Recomanaries a altres empreses/entitats associar-se a
INNOVACC?
INNOVACC és un cas d’èxit singular entre les Associacions
d’Empreses Innovadores, però cal reforçar la participació
de més empreses del clúster i fer que hi hagi relleus en les
estructures de gestió, per a implicar a més associats en el
funcionament d’INNOVACC, i poder incrementar la qualitat i
el volum dels projectes d’innovació.
Quines expectatives inicials d’INNOVACC no s’han complert ﬁns ara?
Potser no tenim els recursos ni la estratègia prou aﬁnats per a

Ens agradaria conèixer-te
Josep Roura Comellas. Casat i pare de dos ﬁlls. Sóc el gerent de Noel Alimentaria des de l’any 2001.
Quin és l’últim llibre que has llegit? Quina música t’agrada?
“El monestir proscrit” de Maria Carme Roca. Tota mena de
música, menys la tecno-rock.

ajudar a integrar millor cap a la innovació als associats menys
actius i als que estan fora.
Quins motius et van portar a dedicar-te a la investigació?
Una fascinació entremaliada per l’experimentació, pels laboratoris, i en especial per un estri màgic: el microscopi.
A la carn hi vaig arribar per una vocació que no sabria explicar. però que va sorgir forta i convençuda el darrer any de
Biològiques, fa 36 anys, sense cap antecedent ni contacte
previ, potser perquè en vaig intuir la seva complexitat, quan
encara la tecnologia dels aliments era del tot desconeguda
en l’entorn universitari català.
Què signiﬁca per tu col·laborar?
Mantenir viu l’esperit de servei.

Josep Roura
Noel
Alimentària SAU
Tresorer
d’INNOVACC

Què no hi pot faltar a la teva nevera?
Aigua i moltes coses més.
Què és per tu INNOVACC? Què t’ha aportat?
Una associació que promou projectes innovadors i coneixement i col·laboració entre els associats.
Recomanaries a altres empreses/entitats associar-se a
INNOVACC?
Sí. Com més siguem més sumarem. Aquest sector està
massa atomitzat i necessita més unió per reforçar-se i ser
més competitiu. A més estar dins d’INNOVACC aporta molt
més a l’empresa que no pas allò que l’empresa dóna.
Quines expectatives inicials d’INNOVACC no s’han complert ﬁns ara?
Crec que falta més implicació de les empreses tecnològiques
i dels sectors auxiliars.
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Com deﬁniries la teva empresa? Consideres la teva empresa innovadora?
Noel Alimentaria és una empresa dinàmica i emprenedora.
Considero que la meva empresa és innovadora, però encara
ha de ser-ho més.
Què signiﬁca per tu col·laborar?
Aportar i intercanviar experiències.

Ens agradaria conèixer-te
Sóc director general de SUMAR, una empresa de gestió de serveis socials d’àmbit català, que gestiona més de 30 serveis (residències de gent gran, cases per infants...), amb una plantilla de
300 persones i una facturació de més de 8 M€. A més, sóc regidor de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme a l’Ajuntament
d’Olot. Estic casat i tinc una nena de 5 anys i un nen de 3.
Quin és l’últim llibre que has llegit? Quina música t’agrada?
El darrer llibre és el d’Antoni Batista sobre el País Basc, titulat
“Adéu a les armes”. M’agrada tot tipus de música, però escolto normalment emissores comercials.

Estanis
Vayreda
IMPC d’Olot
Membre de
la Comissió
Permanent
d’INNOVACC

Què no hi pot faltar a la teva nevera?
A la nevera no hi pot faltar xocolata.
Què és per tu INNOVACC? Què t’ha aportat?
INNOVACC ha estat la constatació d’una realitat: la importància que té el sector carni a la nostra ciutat, comarca i a
Catalunya. Conèixer la realitat de grans empreses, que dia
a dia treballen per ser més competitives i per crear riquesa i
llocs de treball. Sempre havia deduït el pes d’aquest sector,
però quant veus les dades d’INNOVACC realment t’adonés
que en línies generals el sector alimentari és el 50% de la
riquesa de la comarca.
Recomanaries a altres empreses/entitats associar-se a
INNOVACC?
I tant. Perquè es realitzen projectes de forma col·laborativa
que permeten a les empreses aprendre i a ser més competitives. Hi ha problemàtiques que són comunes a totes les
empreses i que es poden treballar de forma conjunta, respectant sempre la conﬁdencialitat i l’autonomia comercial.
Estem en un moment que només junts (sector públic i privat)
podrem fer front els reptes que tenim.
Quines expectatives inicials d’INNOVACC no s’han complert ﬁns ara?
La veritat és que fa massa poc que estic a INNOVACC per
conèixer les expectatives que tenien els empresaris. A mi em
sembla que en general els empresaris estan molt compromesos i que són ells els que realment impulsen INNOVACC.

Ens agradaria conèixer-te
Formo part de la quarta generació de la família Batallé, que
va començar en el ram de l’alimentació i servei el 1920, en
una petita botiga que servia menjars i queviures als passants
i masovers de la zona. Sóc llicenciat en direcció i administració d’empreses, natural de Riudarenes i resident a Girona
amb la meva parella. Entre les meves aﬁcions, m’agrada molt
viatjar, practicar esports i gaudir de la música; sigui instrumentalment o en una coral. Actualment també m’he apuntat
a balls de saló. Procuro estar sempre actiu.

Potser un repte que tenim i que, com a Ajuntament ens agradaria resoldre, és complir amb les expectatives del sector per
tenir treballadors més i millor formats. Hem de ser capaços
de repensar la formació dels nostres joves per adaptar-la a
la necessitat de les nostres empreses. I aquí INNOVACC ens
pot ajudar a deﬁnir estratègies.
Quin impacte han tingut les noves tecnologies en
l’administració?
Desgraciadament menys impacte que el que han tingut en
altres sectors. En molts àmbits la tecnologia ha estat un element, primer, de fer les coses més ràpides i més eﬁcients.
En segon lloc, per transformar l’activitat, generant noves
oportunitats. Al sector públic estem encara en la primera
fase. Tenim moltes àrees dels ajuntaments sense tecnologia
i encara no hem sabut aproﬁtar la tecnologia per transformar
l’administració. Continuem oferint el mateix i de la mateixa
manera, sense repensar processos i serveis.
Què signiﬁca per tu innovar?
Respondre amb una frase de Peter Drucker, un dels grans
experts en gestió organitzativa, que deia que innovar era “trobar nous usos o millorar els usos dels recursos dels quals
ja disposem”. Això, al ﬁnal, ens obliga a ser imaginatius i a
somiar. Hem de ser ambiciosos, no podem plantejar objectius petits.

Josep Batallé
Cárnica
Batallé SA
Vocal
d’INNOVACC

Quin és l’últim llibre que has llegit? Quina música t’agrada?
“El caçador d’estels” de Khaled Hosseini. De música últimament escolto Kirk Franklin.
Què no hi pot faltar a la teva nevera?
A la nevera que no em treguin el Kéﬁr pels esmorzars!
Què és per tu INNOVACC? Què t’ha aportat?
És un clúster d’empreses i entitats enfocat a trobar sinèrgies
entre els associats, tenint com a eix vertebrador la innovació en un sentit ampli. INNOVACC ens serveix per avançar
en coneixement sobre problemàtiques que compartim tot el
sector (traçabilitat, salmonel·la, reducció costos, internacionalització,...), permet la generació de projectes d’innovació
entre els associats i ﬁnalment també ens ajuda a trobar ﬁnançament per a portar a terme els projectes esmentats.
Recomanaries a altres empreses/entitats associar-se a
INNOVACC?
Considero INNOVACC el lloc ideal de trobada per a pensar
i desenvolupar tota mena de projectes innovadors; des de
sectorials - a on podem veure la problemàtica del sector en el
seu conjunt, ﬁns a projectes que solucionen una problemàtica concreta gràcies a les sinèrgies que tenim entre els associats. També crec molt en què INNOVACC ajuda a pensar
més enllà dels murs de cada companyia, i sorgeixen oportunitats interessants pel fet de pensar en aquestes idees.

Quines expectatives inicials d’INNOVACC no s’han complert ﬁns ara?
Encara és massa d’hora per tenir una aportació en aquest
sentit.
Com deﬁniries la teva empresa? Consideres la teva empresa innovadora?
M’agrada deﬁnir-la com un grup de persones brillants i motivades, que defensen l’empresa amb humilitat, esforç i ganes
de superació. La nostra missió és donar el millor en tot el que
fem (des de genètica ﬁns a la carn de raça Batallé), tenint
alhora l’esperit del que pensa que les coses encara es poden
fer millor. Treballem dia a dia per poder millorar el nostre producte i el servei que donem als clients.
Què signiﬁca per tu col·laborar?
És una nova dimensió vital per a trobar noves oportunitats en
temps de crisi. És quan prenem consciència que som “petits”, quan ens comparem amb les empreses que lideren els
mercats globals, quan considero un bon començament per
pensar en trobar aquestes sinèrgies.
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Ens agradaria conèixer-te
Estic casada, tinc 3 ﬁlls i estic al front de l’empresa que va
fundar el meu pare i em va deixar com a llegat. Família i empresa són els pilars de la meva vida, i a qui dedico el 80%
del meu temps. La resta el dedico a aprendre , sobretot de
la gent, a conèixer altres empreses i empresaris, al cinema,
teatre i a petits viatges de cap de setmana per conèixer llocs
inèdits.
Sempre he estat responsable i treballadora, massa perfeccionista i desconﬁada. Amiga dels meus amics, i generosa
amb qui ho necessita. Sóc feliç amb les petites coses, i cada
dia m’agrada més lo senzill.
El meu pare ha estat, és i serà el referent més important a la
meva vida.
Quin és l’últim llibre que has llegit? Quina música t’agrada?
“Los nueve desconocidos” de Baltasar Magro. Beatles , Bruce Springsteen i Vivaldi
Què no hi pot faltar a la teva nevera?
Iogurts, ous i fuet.
Què és per tu INNOVACC? Què t’ha aportat?
INNOVACC és l’eina imprescindible per poder canalitzar
totes les necessitats del sector carni, prioritzar-les i poder
començar a portar a terme el full de ruta per resoldre problemes o impulsar millores, en beneﬁci de totes les empreses
del sector. Ens ha aportat la possibilitat de portar a terme
projectes d’interès comú entre les empreses del sector. Si
alguns no s’han arribat a assolir, si més no s’han plantejat,
debatut i crec que la passa més important que s’ha fet ha
estat la d’anar plegats, quan se’ns distingeix com a sector
molt individualista.
Recomanaries a altres empreses/entitats associar-se a
INNOVACC?
Sí, de manera contundent. Crec amb INNOVACC i tinc la
plena convicció que si fem un grup potent, que està ben
dirigit, i amb prioritats clares i compartides, tindrem la força
necessària per donar impuls al sector carni. Els bons i grans
projectes, són molt més viables i coherents si tot el sector
se’n pot beneﬁciar. Aquesta és la grandesa d’INNOVACC,
que vetlla per tot el sector i està al servei del mateix.
Quines expectatives inicials d’INNOVACC no s’han complert ﬁns ara?
Hi ha alguns projectes que no han sortit. Hi ha alguns processos administratius lents i carregosos que no han donat la
celeritat que potser haguéssim volgut. Nosaltres mateixos,
no hem sabut bé com treballar, comunicar-nos, o deﬁnir el
que necessitàvem.
Però cal fer el balanç també positiu, i més important són els

Adriana
Casademont
Casademont
SA
Vocal
d’INNOVACC

projectes que s’han portat a terme, demanats per les pròpies
empreses. Això vol dir que “s’ha anat per feina”, amb els debats justos i els temps adequats. Aquests multiprojectes són
la realitat i com es pot valorar l’efectivitat d’INNOVACC, però
també m’agrada fer esment de l’intangible que s’ha creat i
que és el major potencial que té INNOVACC, com a plataforma operativa per impulsar la tasca innovadora i d’eﬁciència
de totes les empreses del sector. Crec que només estem al
principi del llarg camí que es pot recórrer.
Com deﬁniries la teva empresa? Consideres la teva empresa innovadora?
Estimo la meva empresa, amb les seves virtuts i defectes.
Estem en un moment de transició de primera a segona generació, amb canvis profunds que ens han donat la oportunitat de fer canvis radicals que l’empresa necessitava i hem
innovat fent-los.
No som massa innovadors perquè el propi sector és madur
i amb alimentació no es poden fer coses massa diferents,
però sí tenim la voluntat de ser innovadors en àrees que sí
ho permetin com processos, organització, alguns productes
i envasos.
Els grans projectes comporten molt risc, i massa inversió,
que sols no podríem assolir. Per aquest motiu sí hem donat
un ferm pas endavant en un procés precisament que ens
permeti innovar, i ho hem fet agrupats perquè fos assolible.
Què signiﬁca per tu col·laborar?
Signiﬁca sumar, compartir, recolzar i fer el camí més ràpid i
segur. Per col·laborar s’ha de dialogar, entendre i treballar
per un ﬁ comú i compartit. Aquesta força és exclusiva de les
persones i es imprescindible que prèviament hi hagi l’entesa
del què comporta col·laborar, que es compromís compartit
per un mateix ﬁ.

Ens agradaria conèixer-te
Tinc 50 anys i un ﬁll. M’agrada mantenir-me en forma i, per
aquest motiu vaig a córrer sovint.

Juli Espina
Embotits
Espina SAU

Quin és l’últim llibre que has llegit? Quina música
t’agrada?
“La isla bajo el mar” d’Isabel Allende. Quant a música, la
country.

Vocal
d’INNOVACC

Què no hi pot faltar a la teva nevera?
Una ampolla de cava, embotits i un bon entrecot.
Què és per tu INNOVACC? Què t’ha aportat?
Un motor per ajudar a empènyer l’empresa amb noves idees
i col·laboracions. Ens permet compartir, contrastar i cohesionar.
Recomanaries a altres empreses/entitats associar-se a
INNOVACC?
Sí, doncs considero que INNOVACC és una molt bona iniciativa pel sector.
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Quines expectatives inicials d’INNOVACC no s’han complert ﬁns ara?
Des del meu punt de vista, caldria assegurar que les iniciatives promogudes per INNOVACC siguin complementàries
amb altres projectes fomentals per altres organismes.

Com deﬁniries la teva empresa? Consideres la teva empresa innovadora?
Combinem experiència i saber fer amb un estat d’escolta
permanent envers els nostres clients i el mercat. No aturem
(gairebé) cap projecte o proposta de millora.
Sí, som innovadors. Ho fem en un sentit molt ampli més enllà
estrictament del producte.
Què signiﬁca per tu col·laborar?
Escoltar, proposar, ser humil i tenir il·lusió en fer coses beneﬁcioses pel conjunt.

Ens agradaria conèixer-te
Em dic Xavier Albertí i represento la tercera generació de la
família a l’empresa Joaquim Albertí S.A., que treballa bàsicament amb les marques La Selva i Carsodo. No em destapo
més perquè sóc tímid i un pèl massa seriós.
Quin és l’últim llibre que has llegit? Quina música t’agrada?
En aquests moments estic acabant de llegir “El somni de
Farrington Road” d’Antoni Vives, tot i que sóc més donat a
l’assaig.
Com a música tot el que sigui música tradicional i força el
jazz (o tot barrejat...). El nou pop català molt bé: Manel, Maria
Coma, Conxita...

Xavier Albertí
Joaquim
Albertí SA
Vocal
d’INNOVACC

Què no hi pot faltar a la teva nevera?
A la nevera escallimpar un trosset de formatge sempre ve bé.
Què és per tu INNOVACC? Què t’ha aportat?
És un organisme transversal i amb clara vocació dinamitzadora.
Com a associat ens ha permès de participar en projectes
interessants i com a membre de la Junta Directival de confraternitzar més amb companys del sector i les institucions.
Recomanaries a altres empreses/entitats associar-se a
INNOVACC?
Sí. Crec que ja ha demostrat la seva operativitat i és una
llàstima mantenir-se’n al marge si es té voluntat innovadora.
Quines expectatives inicials d’INNOVACC no s’han complert ﬁns ara?
Se’m fa difícil dir-ho, però tal vegada convindria que hi hagués més proporció de projectes que arribessin a materialitzar-se plenament.

Com deﬁniries la teva empresa? Consideres la teva empresa innovadora?
Una empresa amb molta tradició, gairebé centenària, però
que creu en la renovació constant i la investigació aplicada.
Hem utilitzat en ocasions com a lema “la tradició innova”.
Què signiﬁca per tu col·laborar?
Ser conscient que no vivim aïllats ni com a persones ni com
a empreses i que ens cal, pel bé comú, però també per
l’individual, de participar en la mesura que puguem en iniciatives conjuntes.
Sempre he estat més implicat en àmbits socials i culturals
que no pas en sectorials, però quan en Xavier Espuña em va
demanar de participar a la Junta em va semblar que no m’hi
podia negar.

Ens agradaria conèixer-te
Em dic Carles Milla, tinc 34 anys, visc a Banyoles i, tot i que
professionalment porto12 anys treballant al sector, l’he viscut
des de ben petit.

Carles Milla
Milla
Masanas SL

Quin és l’últim llibre que has llegit? Quina música t’agrada?
“Los procesos mundiales contemporáneos”, de varis autors.
La música l’escolto quasi tota, molt variada.

Vocal
d’INNOVACC

Què no hi pot faltar a la teva nevera?
El que no pot faltar a la nevera de casa és una cervesa ben
fresca!
Què és per tu INNOVACC? Què t’ha aportat?
Per mi INNOVACC és un punt de trobada del lobby del porcí
en el que convergeixen els interessos d’aquest.
Gràcies a INNOVACC he ampliat la meva visió del sector i he
entès una mica més quines en són les seves problemàtiques
i necessitats.
Recomanaries a altres empreses/entitats associar-se a
INNOVACC?
Sens dubte! Quan més siguem, més força i més representativitat tindrem. I per a qualsevol que vulgui afegir-s’hi, INNOVACC representa una eina de canalització de les inquietuds
d’innovació que pugui tenir.
Quines expectatives inicials d’INNOVACC no s’han complert ﬁns ara?
Jo vaig arribar a INNOVACC una mica de rebot, així que no
tenia massa expectatives al començar.

Com deﬁniries la teva empresa? Consideres la teva empresa innovadora?
Fabricant de béns d’equip, especialitzat en la higienització,
amb una visió internacional i moltes ganes d’innovar.
Què signiﬁca per tu col·laborar?
Treballar de forma conjunta i solidària per aconseguir un objectiu comú.
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Ens agradaria conèixer-te
M’agrada la meva feina perquè està molt relacionada amb
la natura, com a productors d’aliments. Considero que la
societat no és conscient de tot el que envolta l’alimentació;
hi ha un procés de molta complexitat perquè arribi “un plat a
taula cada dia”. Disfruto moltíssim de la meva feina i, una de
les raons és el fet que tingui un caire molt familiar.

Isidre
Castanyer
ASSAPORC
Vocal
d’INNOVACC

Quin és l’últim llibre que has llegit? Quina música t’agrada?
Més que llegir llibres prefereixo articles tècnics, ja sigui a
través de revista o, mitjançant Internet. És gràcies a aquest
avanç tecnològic que una persona pot tenir a l’abast molta
informació tècnica d’un tema en concret.
Quant a tendència musical, m’agrada la música country.
Què no hi pot faltar a la teva nevera?
Productes naturals, especialment carn i verdura. M’agraden
els aliments simples.
Què és per tu INNOVACC? Què t’ha aportat?
Per mi INNOVACC és la gran assignatura pendent que tenia
el sector carni porcí. Gràcies a INNOVACC podem tenir una
visió més transversal i global del sector.

No obstant, quan hi ha aquesta relació amb l’administració
aquesta visió es perd. Penso que moltes de les trobades que
tenim amb l’administració no es materialitzen. Considero que
el sector no demana molts diners ni canvis importants, simplement el fet d’intentar simpliﬁcar tots els tràmits.

Recomanaries a altres empreses/entitats associar-se a
INNOVACC?
Jo considero que totes les empreses del sector, de forma
“voluntària-obligatòria” haurien de formar part d’INNOVACC
perquè és l’única manera de tenir una visió general del sector.

Quins projectes teus o en els que ha treballat destacaries?
Residus, carn saludable...No en podria destacar només un,
perquè tots i cadascun són molt importants. Cal tenir clar
que cap d’ells funciona de forma individualitzada, sinó que
ens cal anar units en tots ells i formar un conglomerat real
del sector.

Quines expectatives inicials d’INNOVACC no s’han complert ﬁns ara?
Bàsicament un suport clar i determinant de les administracions cap a INNOVACC. Cal puntualitzar que quan fem
les Juntes Directives es pot percebre que els empresaris
es desprenen dels personalismes i agafen l’actitud de visió
col·lectiva i real.

Què signiﬁca per tu innovar?
Per mi innovar vol dir tenir una nova visió. Ens cal tenir la
visió integral i global del sector. Només d’aquesta manera
serem capaços d’afrontar diferents temes i problemàtiques
que pugin sortir. En deﬁnitiva, ens cal un visió completa del
sector per tal de tenir clar quines són les seves necessitats.

Ens agradaria conèixer-te
Eduard Torrent i Pairó, gironí, familiarment del comerç minorista, advocat, especialitzat en distribució comercial, director
de la Cambra de Comerç de Girona, 48 anys, casat, 2 ﬁlls de
13 i 15 anys, aﬁcionat a la lectura i a esports diversos.
Quin és l’últim llibre que has llegit? Quina música t’agrada?
“Coses que mai vam dir-nos” d’en Marc Levi, clàssics actuals com Dire Straits, The Police, Nacha Pop, Sau i Llach.

Eduard Torrent
Cambra de Comerç de Girona
Vocal
d’INNOVACC

Què no hi pot faltar a la teva nevera?
A la nevera sempre tenim verdura i fruita.
Què és per tu INNOVACC? Què t’ha aportat?
INNOVACC és un cohesionat grup d’empreses i institucions
que busquen promocionar un dels principals sectors industrial del país. Aprofundir contactes i impulsar noves iniciatives.
Recomanaries a altres empreses/entitats associar-se a
INNOVACC?
Ja ho he fet repetides vegades doncs les sinèrgies que poden aproﬁtar són valuoses.
Quines expectatives inicials d’INNOVACC no s’han complert ﬁns ara?
Sincerament crec que els resultats en aquests primers anys
han superat les expectatives de tots els promotors, s’ha fet
bona feina en beneﬁci d’un sector molt important.
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Quin impacte han tingut les noves tecnologies en
l’administració?
S’ha avançat força a nivell d’agilitzar la tramitació, però
encara s’ha de treballar molt més en determinats departaments, facilitar els tràmits és basic per les nostres empreses.
Què signiﬁca per tu innovar?
Saber aproﬁtar les coses ben fetes per millorar el dia a dia de
la nostra vida laboral, social i personal.

Ens agradaria conèixer-te
Carmen Carretero, catedràtica de Tecnologia dels Aliments
de la UdG. Abans vaig ser professora a la Facultat de Veterinària de la UAB. A més de la docència en Química i Bioquímica dels Aliments, fa anys que treballo amb el meu grup de
recerca en la valorització de sang dels escorxadors.

Carmen
Carretero
Universitat de
Girona

Quin és l’últim llibre que has llegit? Quina música t’agrada?
M’agrada molt llegir novel·les, l’últim que he acabat és 1Q84
de Murakami. La música m’agrada tota, des de l’òpera de
Wagner a la bossa nova de Vinicius de Moraes, passant pel
pop espanyol dels 80 o cantautors clàssics com Bob Dylan i
Leonard Cohen, per citar alguns dels meus favorits.

Vocal
d’INNOVACC

Què no hi pot faltar a la teva nevera?
A la meva nevera? Quelcom per fer una amanida, una mica
de xocolata negra i pernil, si pot ser ibèric.
Què és per tu INNOVACC? Què t’ha aportat?
INNOVACC és una oportunitat de sumar forces per fer les
coses millor. A mi m’ha servit per conèixer millor el sector
carni de Girona.
Recomanaries a altres empreses/entitats associar-se a
INNOVACC?
Segur que sí, soc molt partidària d’aquest tipus d’iniciatives,
crec que tot el que sigui sumar esforços amb objectius comuns és bo per a la societat en general.

Ens agradaria conèixer-te
Vaig néixer a Campdevànol l’any 1975 i actualment visc a
Sant Joan de les Abadesses amb el meu marit i la meva
ﬁlla de 7 anys. A nivell professional sóc llicenciada en Ciències Químiques i llicenciada en Bioquímica per la Universitat
de Barcelona. En ﬁnalitzar els estudis universitaris em vaig
incorporar al Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas (CSIC) de Barcelona. Durant l’any 2006 vaig combinar
l’activitat investigadora a l’ICCC amb l’activitat docent a la
Universitat de Vic on actualment exerceixo el càrrec de vicerectora de recerca i transferència de coneixement tot i que
segueixo impartint l’assignatura de cultius cel·lulars al grau
en biotecnologia. Per a mi l’activitat docent és molt gratiﬁcant, ja que veure el procés d’aprenentatge dels alumnes és
també una descoberta del creixement de les persones, i al
mateix temps em dóna una perspectiva de la vida universitària molt diferent a la que tinc amb la tasca diària de gestió
de la recerca.
Quin és l’últim llibre que has llegit? Quina música t’agrada?
L’últim llibre que he llegit és “La dictadura de la incompetència” d’en Xavier Roig . No tinc cap preferència especial per la
música, en general m’agrada tota.
Què no hi pot faltar a la teva nevera?
A la meva nevera no hi poden faltar els iogurts
Què és per tu INNOVACC? Què t’ha aportat?
Per a mi INNOVACC és una associació d’empreses innovadores que contribueix molt positivament a fomentar el treball
en equip entre diferents empreses per tal de fer front a reptes
comuns. Però al mateix temps crec que és una excel·lent
iniciativa que contribueix al desenvolupament econòmic del
territori d’inﬂuència de les empreses que en formen part, en
tant que el treball cooperatiu entre empreses contribueix a
millorar-ne la seva eﬁciència i fomenta els processos interns
d’innovació contribuint així a la consolidació de l’activitat empresarial. Per a la Universitat de Vic, INNOVACC ha estat
una excel·lent plataforma per impulsar i fomentar el treball
conjunt entre el personal investigador de la universitat i el
sector empresarial.
Recomanaries a altres empreses/entitats associar-se a
INNOVACC?
Sempre que em surt l’oportunitat ho faig, ja que crec que
INNOVACC a més de ser una excel·lent iniciativa per a la millora del sistema econòmic del país ho és especíﬁcament per
al desenvolupament individual de les empreses i institucions
que en formem part.

Quines expectatives inicials d’INNOVACC no s’han complert ﬁns ara?
De fet porto massa poc temps per poder haver tingut cap
decepció!
Quins motius et van portar a dedicar-te a la investigació?
Al principi la curiositat, l’aﬁció per descobrir el perquè de les
coses, quan era petita deia que volia ser com Madame Curie!
Després he vist que investigar pot ser molt útil i m’he decantat per la recerca aplicada.
Què signiﬁca per tu col·laborar?
Treballar conjuntament per un objectiu comú.

Marta Otero
Universitat de Vic
Vocal
d’INNOVACC

Quines expectatives inicials d’INNOVACC no s’han complert ﬁns ara?
Fins ara s’han complert totes les expectatives que tenia en el
moment de crear-se INNOVACC.
Quins motius et van portar a dedicar-te a la investigació?
En ﬁnalitzar els estudis universitaris se’m va despertar la inquietud de participar en primera persona a la generació de
nous coneixements. En certa mesura volia aportar el meu
gra de sorra al coneixement biomèdic, a banda que tenia un
especial interès en treballar amb algunes tècniques experimentals que havia estudiat. Per això em vaig incorporar en
un grup de recerca del CSIC que estudiaven el desenvolupament de la patologia cardiovascular, malaltia que segueix
sent la primera causa de mort als països desenvolupats. En
ﬁnalitzar la tesi doctoral vaig adonar-me que l’activitat investigadora era molt gratiﬁcant per a mi, per això em vaig incorporar al nou centre (ICCC) que s’estava creant dins l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau per a l’estudi d’aquesta malaltia.
A l’ICCC vaig responsabilitzar-me de crear i dirigir la Unitat
de Cultius Cel·lulars, activitat que sempre vaig compaginar
amb l’activitat investigadora. Actualment, a la Universitat de
Vic, estic dirigint una tesi doctoral, direcció que em permet
seguir vinculada a la recerca, tot i que amb menys intensitat
que en altres etapes de la meva trajectòria professional. Seguir activa en recerca em permet tenir una millor perspectiva
de la investigació que desenvolupa la comunitat universitària
i m’ajuda en la deﬁnició i orientació de les polítiques de recerca de la universitat, a banda que segueix sent molt interessant per a mi anar avançant en el coneixement cientíﬁc.
Què signiﬁca per tu col·laborar?
Sumar, és a dir, aportar part del saber d’un mateix a un equip
o col·lectiu amb l’objectiu de trobar una millor i més adequada solució d’un problema, d’un projecte, d’una situació, etc.
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Projectes desenvolupats
L’activitat principal d’INNOVACC és l’impuls i el suport al desenvolupament de PROJECTES COL·LABORATIUS
estratègics del sector carni porcí, amb la participació dels seus associats.
Aquesta és una taula resum dels projectes iniciats i desenvolupats en el marc d’INNOVACC:

Iniciats l’any

Projectes oberts Projectes restringits
impulsats
impulsats

Empreses
participants

Institucions
participants

2008

7

-

12

9

2009

6

1

24

8

2010

4

11

27

8

2011

4

11

27

8

2012

4

7

24

6

25

30

40

11

TOTAL

Nou pla estratègic d’INNOVACC 2012-2015
A partir de les jornades d’immersió estratègica celebrades a Món Sant Benet els dies 29 i 30 de setembre de
2011, INNOVACC ha renovat el seu Pla Estratègic, i els nous projectes a desenvolupar es classificaran a partir
del 2012 segons els nous eixos estratègics.

Pla Estratègic 2012-2015

Pla Estratègic 2008-2011 Observacions
Nou Eix Estratègic.
Prioritari per al sector.
Projectes de tipus transversal de tota la cadena
de valor.

Eix estratègic 1: Innovació en seguretat
alimentària
Eix estratègic 1: Innovació en matèries primeres

Eix estratègic 2: Innovació en traçabilitat
completa del sector
Eix estratègic 3: Innovació en comunicació
Eix estratègic 4: Innovació en productes
-segmentació

Eix estratègic 2: Innovació en proces- Es desitja focalitzar la innovació en processos
sos productius
productius relacionats amb la traçabilitat del
sector
Eix estratègic 5:
Innovació en marketing*

Es divideix l’eix estratègic d’innovació en marketing, en innovació en comunicació i innovació
en envasos i embalatges

Eix estratègic 3: Innovació en productes

Segmentació, per a conèixer els hàbits de consum dels diferents sectors de població

Eix estratègic 5: Benchmarking
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Els projectes relacionats amb matèries primeres
es poden incloure en els nous eixos estratègics
de tipus més transversal.

Nou Eix Estratègic.

Eix estratègic 6: Internacionalització

Eix estratègic 6: Internacionalització

Es manté l’eix estratègic.

Eix estratègic 7: Innovació mediambiental

Eix estratègic 4: Innovació mediambiental

Es manté l’eix estratègic.

Eix estratègic 8: Formació

Eix estratègic 7: Formació

Es manté l’eix estratègic.

Eix estratègic 9: Innovació en envasos i
embalatges

Eix estratègic 5: Innovació en marketing*

Es divideix l’eix estratègic d’innovació en marketing, en innovació en comunicació i innovació
en envasos i embalatges

A continuació es mostren un seguit d’entrevistes i articles relacionats amb alguns dels projectes desenvolupats
fins ara.

Entrevistes Projectes
VALORITZACIÓ DELS RESIDUS ORGÀNICS PROCEDENTS
DEL SECTOR PORCÍ
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, Enginyeria Medi Ambient Olot, Grup
de Sanejament Porcí de Girona

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.

S’ha creat una nova eina informàtica (ADET), a l’abast de tots
els associats, que permet analitzar solucions integrals a la gestió i tractament dels residus orgànics produïts en els diferents
subsectors immersos en l’explotació del sector carni porcí.
Mitjançant dues proves, als laboratoris de GIRO i SART, s’ha
pogut comprovar l’important potencial metanogènic de la codigestió purí-residu carni.

Entrevista a Josep Turet - SART MEDI AMBIENT
(UNIVERSITAT DE VIC)
“La valorització ha de tenir en compte també el cost
dels efectes mediambientals”
Quina és la principal problemàtica del sector pel què fa a
la gestió dels residus orgànics?
Quina és la principal problemàtica del sector pel què fa a
la gestió dels residus orgànics?

Les quantitats excedentàries que se’n produeixen en relació
a les necessitats de fertilització agrícola, que és l’ús tradicional que se’n sol fer, i a algunes altres reutilitzacions ben
establertes socialment. Això fa que siguin un cost o un problema mediambiental.
Les tecnologies actuals de tractament dels residus orgànics estan suﬁcientment desenvolupades per valoritzar
tots els residus que es generen?

En general, sí. Cal aclarir que aquesta valorització ha de tenir
en compte també el cost dels efectes mediambientals que
es produeixen si no es gestionen bé aquests residus.
El tractament diferenciat de cada tipus de residu orgànic
és un avantatge a l’hora de reduir el cost de la seva gestió?

A vegades sí, però generalment no és pas així, donat que la
complementarietat entre residus pot donar resultats de molt
alt rendiment.
Un dels resultats del projecte ha estat la creació d’un
aplicatiu informàtic per trobar la millor solució per a la
valorització dels residus orgànics. Què fa que l’aplicatiu
ADET sigui únic?

Que té en compte 3 aspectes treballats en aquest projecte,
que l’usuari no ha de buscar ni treballar prèviament, i, a més,
una quarta línia opcional que li dóna ﬂexibilitat i un major nivell
de concreció:
1. Una base de dades de les característiques mitjanes dels

diferents residus considerats (extreta del catàleg de residus
orgànics).
2. Una relació de tractaments possibles a aplicar i combinar
entre ells, amb els seus valors paramètrics de funcionament
(extret tot del catàleg de tecnologies).
3. Una selecció d’estratègies de tractament (avaluades i seleccionades de tot un escandall d’alternatives).
4. La possibilitat d’entrar dades de collita pròpia.
A més, està confeccionat amb un programa estàndard que
permet l’actualització de dades quan sigui pertinent la seva
revisió.
Creu que l’ADET és aplicable a d’altres territoris? I a
d’altres tipus de residus?

Sí, sempre que es complementin aquells aspectes diferencials que poden donar errors o desviacions. Quant a la vessant
territorial, poca cosa més s’hi ha de considerar, potser alguna estratègia no contemplada en la nostra zona. I, quant al
tractament d’altres residus, s’hi ha d’entrar òbviament, com a
mínim, les dades de caracterització d’aquests nous residus.
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Quina ha estat la seva experiència de participar en
aquest projecte dins d’un clúster com és INNOVACC?

Globalment, l’equip que hi hem intervingut la considera com
una molt bona experiència. De totes maneres, hem de dir
que les nostres inquietuds per treballar i proporcionar re-

sultats pràctics en aquesta temàtica han fet superar tot el
conjunt de “petites diﬁcultats” que varen anar apareixent
gradualment.
Esperem que sorgeixin varis projectes d’inversió en noves
plantes que materialitzin la nostra feina.

Entrevista a Belén Fernández - GIRO Unitat Mixta
IRTA-UPC
“La valorització energètica és una etapa en la gestió
que ha de permetre una reducció global de costos”

Si no es realitza una gestió correcta dels residus orgànics, quines implicacions poden tenir sobre el medi?

L’impacte seria directe en tots els medis receptors: aigües
(superﬁcials i subterrànies), sòls, atmosfera., amb implicacions econòmiques de pèrdua de recursos, augment de
la concentració a l’atmosfera de gasos d’efecte hivernacle
(GEI) i de pluja àcida, etc.
És possible la barreja de diferents tipus de residus orgànics per a la seva valorització? El rendiment que se’n
treu és superior o inferior?

És tècnicament possible i el rendiment econòmic és superior en cas de mescles de dejeccions i residus que
permetin produccions especíﬁques de biogàs superiors a
30-40 m3/tona remescla processada.
Creus que la valorització energètica d’aquests residus
és la millor solució?

La valorització energètica és una etapa en la gestió que
ha de permetre una reducció global de costos, no és la
solució per ella mateixa. Cal un canvi d’enfocament que
permeti avaluar la reducció de costos, comparant amb el
que es faria si es fes una gestió correcta del residus del
sector porcí. Des d’aquest punt de vista, la producció de
biogàs aporta beneﬁcis tècnics (canvis en la viscositat, reducció de gasos GEI, etc.) i ingressos (venda d’energia,
substitució d’una font fòssil d’energia,..), i per tant reducció de costos globals de gestió.
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Quines limitacions, pel què fa a normativa, hi ha a l’hora
d’implantar les principals solucions de valorització dels
residus orgànics?

N’hi ha dues d’importants:
1. Considerar que els residus (les dejeccions, residus carnis) tractades per producció de biogàs es converteixin en
residus, sobretot en instal·lacions col·lectives. Cal avançar
en una normativa de ﬁnal de consideració de residu.
2. Les primes a la producció elèctrica, o les boniﬁcacions a
la substitució d’energia tèrmica o a l’estalvi per autoconsum,
haurien d’estar al mateix nivell que països de l’entorn europeu ( Alemanya, Àustria,...).
Quina ha estat la seva experiència de participar en aquest
projecte dins d’un clúster com és INNOVACC?

La experiència ha estat molt bona al treballar al costat d’empreses directament implicades en el sector, tant a nivell de
granja, escorxadors o sales frigoríﬁques, o proveïdors d’equipament especíﬁc del sector, amb les que dialogar directament en un àmbit de conﬁança o sense cap altre interlocutor.

ALTERNATIVES D’HIGIENITZACIÓ DE GANIVETS EN
ESCORXADORS I SALES DE DESFER
Equip redactor: SART Medi Ambient-Universitat de Vic, CENTA,
Xuclà Mecàniques Fluvià SA

Partners: Escorxador de la Garrotxa SA, Càrniques Juià SA,
Friselva SA, Frigoríﬁcos del Nordeste SA.

L’elevat cost energètic i 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 ha permès el disseny de nous equips, la creació
de prototips i la validació microbiològica, per a millorar els sistemes actuals d’higienització de ganivets en el lloc de treball.
L’empresa Xuclà Mecàniques Fluvià SA ha construït els nous
prototips, amb l’assessorament de CENTA i UVic, i la collaboració activa dels escorxadors participants en el projecte.

Entrevista a Josep Xuclà, Pere Fàbrega, Albert
Roura – Xuclà Mecàniques Fluvià, S.A
“Aconseguim la disminució del consum elèctric per
desinfectador d’un 50% menys del sistema actual”
Quin és l’objectiu principal del projecte?

L’objectiu general a assolir en el present projecte és el de
realitzar el seguiment i la validació d’uns prototips amb uns
sistemes d’esterilització de ganivets que suposin una alternativa als sistemes tradicionals d’higienització de ganivets al
mateix lloc de treball.
Quines alternatives s’han tingut en compte a l’hora de
dissenyar els prototips?

Per la neteja i higienització del ganivets s’han tingut bàsicament en compte dos sistemes:
A) Utilitzar el sistema tèrmic tradicional, però a diferents a
temperatures (inclòs 82ºC)
B) Un sistema de neteja utilitzant productes químics, complint amb la demanda del sector degut a la temàtica anteriorment esmentada.
Amb quines diﬁcultats tècniques i/o sanitàries s’han trobat?

En el sistema tèrmic l’obligació que la temperatura de treball
del desinfectador sigui de 82ºC (RD 147/93), fa que per treballar a altres temperatures més baixes s’hagi de demostrar
l’eﬁcàcia de la fórmula temperatura vs temps d’higienització
aportada per l’IRTA-CENTA.
En el sistema químic la higienització s’ha de fer en 3 fases:
rentat inicial, aportació producte químic (probablement àcid
paracètic) i esbandit. Cal també validar la concentració i el
temps de contacte per cada fase. Aquest nou mètode cal
ser validat i desenvolupar una normativa per tal que sigui
aprovada pels organismes sanitaris nacionals i internacionals.
Donada aquesta diﬁcultat, a nivell normatiu, s’ha optat primer
per millorar el sistema tèrmic actual.
Quines diferències té el nou equip respecte l’higienitzador
convencional?

Bàsicament són les següents:

-Té un aïllament tèrmic que minimitza les pèrdues de calor i
per tant l’energia consumida.
- Entrada d’aigua mitjançant una electrovàlvula. Permet assegurar un nivell d’aigua que garanteix la desinfecció total
del ganivet i una renovació constant de l’aigua.
- Fotocèl·lula per detectar si entra/surt el ganivet (en funció
de la temperatura de treball, després d’un temps s’obre un
llum verd). Permet saber si l’operari ha fet els canvis de ganivets que toquen segons el lloc de treball i garantir que fa el
canvi de ganivet quan està esterilitzat.
- Control de nivell per evitar que la resistència treballi sense
aigua i es faci malbé.
- Display per veure temperatura en temps real (interessant
per visites/inspeccions externes i detecció d’anomalies).
- Quadre amb regulador de temperatura digital. Permet variar la temperatura de treball fàcilment.
Quin estalvi de cost, tant energètic com de manteniment,
suposarà la implantació d’aquesta nova solució a les empreses?

Estem parlant d’una disminució del consum elèctric per desinfectador d’un 50% menys del sistema actual. Això suposa un estalvi molt important sobretot perquè els escorxadors
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solen tenir entre 20 i 30 aparells funcionant constantment.
El poder treballar a menys temperatura minimitza el temps
de funcionament i la calciﬁcació de la resistència, amb la
qual cosa tenim una duració molt més elevada i menys cost
de manteniment.
Quina ha estat la seva experiència de participar en aquest
projecte dins d’un clúster com és INNOVACC?

bre del clúster INNOVACC ens ha ajudat a trobar la solució
a un problema tecnològic concret. La col·laboració amb diferents empreses del clúster ha signiﬁcat pel grup una gran
experiència en diferents camps, per tant una experiència
molt positiva en tots els aspectes. Esperem poder treballar
en altres projectes interessants en el marc d’INNOVACC,
tenint en compte, però que la conjuntura, alhora que ho fa
més necessari, també ho fa més difícil.

El poder col·laborar amb un Centre Tecnològic, com a mem-

Entrevista a Pere Matabosch i Gemma Tarrés –
Escorxador de la Garrotxa, S.A.
“L’experiència és positiva pel fet de compartir amb
altres empreses la mateixa problemàtica i entre tots
buscar-li una possible solució”
Quina problemàtica hi ha actualment amb els equips de
neteja de ganivets?

-Diﬁcultats per controlar en continu la temperatura dels desinfectadors doncs no disposen d’un visor informatiu per
poder aplicar mesures quan no assoleix els 82º.
-Temperatures oscil·lants. No s’aconsegueix una estabilitat.
-Degut al contacte en continu de les resistències amb l’aigua calenta i bruta aquestes es malmeten i s’han de substituir. Important número de reparacions, cost dels equips
molt elevat.
-Provoca molèsties els operaris per la proximitat a un focus de calor i per l’emissió constant de vapor.
-L’aigua supera en molts casos els 82ºC amb possibles
cremades en el moment d’agafar el ganivet de l’equip higienitzant.
-L’aigua s’evapora i el ganivet no es desinfecta correctament sobretot la part que uneix la fulla amb el mànec.
Fes una valoració del nou equip desenvolupat.

El nou equip desenvolupat està molt millorat, doncs, solucionem deﬁciències esmentades anteriorment.
Aquest nou sistema presenta també la possibilitat de regular la temperatura de treball, això comporta poder treballar amb temperatures inferiors a 82ºC però augmentant
el temps d’exposició del ganivets dins l’equip, segons la
taula de valors desenvolupada per l’IRTA-CENTA.
Falta ara el desenvolupament d’aquest equip en un equip
híbrid que permeti una higienització química i alhora un
higienització tèrmica.
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Quin avantatge suposa que el mateix prototip incorpori
tant el sistema tèrmic com el químic?

-En cas d’una avaria en un dels sistemes higienitzants la mesura correctora immediata és la utilització de l’altre sistema.
-Assegurar una correcta higienització durant tota la jornada
laboral.
-Defensar d’una manera clara i segura davant d’una auditoria de qualitat els sistemes implantats i la seva eﬁcàcia.
Quins beneﬁcis creu que li portarà la implantació
d’aquesta nova solució.

-Millorar des del punt de vista de consums (energètics i d’aigua).
-Millores en l’afectació dels llocs de treball.
-Reduir costos de manteniment dels equips d’higienització.
-Reduir el risc de contaminació microbiològica de canals i
vísceres.
Quina ha estat la seva experiència de participar en aquest
projecte dins d’un clúster com és INNOVACC.

L’experiència està sent molt positiva pel fet de compartir amb
altres empreses la mateixa problemàtica i entre tot buscar-li
una possible solució a aquest problema que es fa tant feixuc
dins dels nostres sistemes de seguretat alimentària.

SISTEMA DE SEGUIMENT CONTINU D’UBICACIÓ I TEMPERATURA DEL PRODUCTE CARNI EN LA CADENA DE DISTRIBUCIÓ
Equip redactor: Cambra de Comerç de Girona

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

Partners: : Transports Tresserras SA, Casademont SA, Esteban
Espuña SA, Noel Alimentària SAU, Boadas 1880 SA, Enginyeria
Informàtica Olot SL.

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.

Entrevista a Jordi Bartrolí – Enginyeria Informàtica Olot SL
“Els dispositius representen una manera més fàcil ,
àgil i robusta de seguir la cadena del fred”
Quin és l’objectiu principal del projecte?

L’objectiu principal del projecte és dotar a les empreses càrnies d’una eina que els permeti assegurar que el seus productes arriben als consumidors amb les màximes garanties
de qualitat i seguretat alimentària.
Això s’aconsegueix monitoritzant en temps real la temperatura
del producte durant les diferents etapes de l’expedició i assegurant que en cap moment no es trenca la cadena del fred.
Quina funció té el dispositiu?

El dispositius són el component principal del sistema. Varen ser concebuts inicialment com una etiqueta intel·ligent
enganxada als palets de mercaderia tot i que els models
actuals tenen les dimensions d’un telèfon mòbil. Això és degut a que porten bateries per donar cobertura a expedicions
internacionals de trenta dies o més de durada.
La seva funció és adquirir les dades de temperatura i geolocalització del palet i enviar-les per una connexió mòbil a un
portal web on estan a disposició dels usuaris del sistema.
Tant els dispositius com el portal web disposen d’una gestió
d’alarmes que permet avisar al moment, per sms o correu electrònic, als responsables de l’expedició de qualsevol incidència
en la temperatura del producte així com del lloc on s’ha produït.
Quines avantatges suposarà per a les empreses que utilitzin els dispositius?

què garanteix que els registres de temperatura són correctes i no han estat manipulats
Els dispositius es poden utilitzar en qualsevol mitjà de
transport? O només per al terrestre?

Si bé el mitjà de transport més utilitzat pel producte carni són
els camions frigoríﬁcs, els dispositius estaran preparats per
expedicions per mar en contenidors i en avió.
En aquests casos el mateix dispositiu desconnectarà el
mòbil per complir amb les normes de seguretat de navegació aèria però continuarà monitoritzant i enregistrant les
dades de temperatura. Un cop arribat a destí enviarà automàticament les dades emmagatzemades.
Pot ser d’utilitat en d’altres sectors a part del carni?

El sistema és vàlid per totes les industries que necessitin
enviar els seus productes en condicions de temperatura
controlades.
Les industries farmacèutiques, veterinàries i d’aliment congelat estan rebent el sistema amb molt d’interès. Es possible també utilitzar-lo en expedicions de fruita i verdura fresca.

Representen una manera més fàcil, àgil i robusta de seguir
la cadena del fred.
Els nostres dispositius, un cop activats, transmeten les
dades d’ubicació i temperatura d’una forma automàtica i
sense cap intervenció humana. Per contra les empreses
que utilitzen enregistradors de temperatura (dataloggers) es
veuen obligats a recuperar el dispositiu, reexpedir-lo de tornada i ﬁnalment connectar-lo a un ordinador per recuperar
les dades de temperatura. Tot això representa una pèrdua
de temps i diners.
Els nostres dispositius també representen una forma més
segura de protecció davant de possibles reclamacions per-

Quina ha estat la seva experiència de participar en aquest
projecte dins d’un clúster com és INNOVACC?

Entrevista a Basili Tresserras – Trasnports Tresserras SA
“Ha estat una gran oportunitat per a compartir experiències i dubtes amb gent del sector”

localització creu que el pot ajudar a tenir els seus enviaments controlats en qualsevol moment?

Les primeres proves pilot es varen realitzar a la seva empresa, quina valoració en fa?

Del tot positiva.
Quins beneﬁcis considera que portarà la implantació dels
dispositius?

Suposarà una millora en la qualitat dels nostres serveis i serà
una tranquil·litat per als nostres clients.
El fet que el dispositiu incorpori algun sistema de geo-

Innovar i desenvolupar nous productes amb èxit és un repte
difícil, un procés llarg on sovint apareixen incerteses i diﬁcultats.
La tasca feta per INNOVACC impulsant, coordinant i donant
suport al projecte ha estat un factor clau de l’èxit del projecte.
Un altra aspecte molt enriquidor d’aquest tipus de projectes
és el treball en xarxa. Aquest és un projecte on hem participat
activament empreses de tota la cadena de valor de la industria
càrnia: empreses elaboradores i transformadores, empreses
especialistes en logística del fred i empreses tecnològiques.
Per a EIO l’experiència ha estat sens dubte molt positiva.

És evident que sí.
Creu que el dispositiu s’adapta a la majoria de productes
que transporten?

En els refrigerats sí. Pel que fa als congelats hem d’esperar
que els dispositius també funcionin en proves realitzades a
baixes temperatures.
Quina ha estat la seva experiència de participar en aquest
projecte dins d’un clúster com és INNOVACC?

Molt positiva. Una gran oportunitat per a compartir experiències i dubtes amb la gent del sector.
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VIABILITAT ECONÒMICA DE LA PRODUCCIÓ PORCINA
Equip redactor: Universitat de Vic (Dept. Organització Industrial,
Indústries Alimentàries i Ciències Ambientals)

Partners: ASSAPORC, Grup de Sanejament Porcí de Girona,
Boadas 1880 SA, Cárnica Batallé SA, Esteban Espuña SA,
Joaquim Albertí SA, Servicios Genéticos Porcinos SA, Cambra de
Comerç de Barcelona, Boadas 1880 SA, Luis Oliveras SA

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 a ser transformada. 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. L’adaptació a la normativa de benestar animal pot afavorir que algunes explotacions optin per adaptar les seves instal·lacions a
la producció ecològica.
En un primer moment, el projecte va permetre conèixer la

viabilitat econòmica per la producció de carn de porc ecològica i a Catalunya i les possibilitats de conversió d’algunes
de les explotacions actuals cap a aquest sistema. Els partners del projecte han conegut també diferents opcions de
venda en països com Alemanya, Suïssa, Regne Unit, i han
vist ampliada la seva informació sobre la normativa aplicable
també a escorxadors, sales de desfer i elaboradors. Entre
tots els membres del grup s’està plantejant la fórmula d’iniciar la producció -adreçada sobretot al gran consum i a
l’exportació- compartint costos i riscos.

Entrevista a Eduard Martí – Grup de Sanejament
Porcí de Girona

ra i unes instal·lacions que poden fer més viable o menys
aquest pas. El principal factor és el convenciment del ramader i propietari a fer aquest pas.

“Creiem que la producció porcina ecològica és viable però anirà estretament lligada a les instal·lacions
existents”
Quines implicacions comporta la reconversió d’una granja a producció porcina ecològica?

Les principals implicacions serien l’eliminació total de gàbies
de l’explotació, l’accés a l’aire lliure i el jaç de palla.
Quines són les principals diferències en les instal•lacions
per a producció ecològica i convencional?

Serien les abans esmentades apart de conceptes com la
medicació i tractaments, i l’alimentació que en aquest cas
han de complir uns requisits diferents.
Creu que és un bon moment per plantejar-se la reconversió a producció ecològica aproﬁtant que cal invertir per
complir la normativa de benestar animal?

La resposta no ha d’anar lligada amb el fet d’adaptar-se o
no al benestar animal, ja que cada granja té una estructu-

Entrevista a Glòria Batallé – Cárnica Batallé SA
“La producció ecològica porta implícit un canvi de
mentalitat en el maneig de l’animal”
Quines diferències hi ha entre la producció porcina convencional i l’ecològica?

La producció ecològica porta implícit un canvi de mentalitat
en el maneig de l’animal, degut a unes necessitats d’espai
disponible diferents (amb patis exteriors inclosos) i degut
a unes condicions d’alimentació que exigeixen productes
100% ecològics.
Quins són els principals motius dels consumidors per
comprar aliments ecològics?

Aquests animals tenen una alimentació tradicional sense
transgènics ni pesticides i unes condicions de creixement
que superen la normativa de benestar animal i, per això, els
consumidors ﬁnals veuen que és una carn més saludable.
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Creus que el consumidor té suﬁcient informació sobre els
productes ecològics?

En general es confonen termes, i s’associa a un producte
més car sense tenir consciència del seu valor afegit. Mica
en mica s’està coneixent cada vegada millor aquests tipus

Considera que la producció porcina ecològica és una alternativa viable i atractiva?

Creiem que la producció porcina ecològica és viable però
anirà estretament lligada a les instal·lacions existents, i a la
inversió ﬁnal a fer, amb aquesta xifra i l’anàlisi de la venda ﬁnal del producte haurien de donar-te una resposta aﬁrmativa
a aquesta qüestió.
Com tota decisió caldrà plantejar diferents escenaris des de
l’opció de fer un engreix i integrar-lo a l’opció de l’ecològic.
Quina ha estat la seva experiència de participar en aquest
projecte dins d’un clúster com és INNOVACC?

L’experiència a dia d’avui ha estat positiva ja que com a concepte INNOVACC ens ha permès participar en projectes
amb una vessant transversal en tota la cadena de valor del
porcí. Des del productor a la venda ﬁnal. Com a suggeriment
i amb la visió de la producció potser trobaríem a faltar més
projectes enfocats al sector productor.

de productes, especialment en països del centre i del nord
d’Europa, però també a cada nostra.
Perquè a casa nostra hi ha tan poca presència de porc
ecològic a l’abast dels consumidors? Què es pot fer per
millorar-ho?

Perquè hi ha poca producció, amb petites granges que tenen venuda tota la seva carn en petits comerços o distribució directa. Cal iniciativa per oferir aquest porc ecològic a
més consumidors, si cal a través de la gran distribució.
Quins són els principals destins on seria interessant exportar-hi porc ecològic produït a Catalunya?

França, que ja és actualment un bon demandant de carn
ecològica. Però hi ha bones expectatives per vendre a Alemanya, Suïssa, Àustria, ...
Quina ha estat la seva experiència de participar en aquest
projecte dins d’un clúster com és INNOVACC?

Ha estat “la iniciativa” per poder fer tot el plantejament, ja que
hem pogut recollir informació i intercanviar opinions entre ramaders, escorxadors, sales d’especejament, elaboradors
de producte, amb el suport d’organismes especialitzats,
com la Universitat de Vic o el DAAM i ACC1Ó.

VALORITZACIÓ DELS RESIDUS PLÀSTICS QUE S’OBTENEN
DE LES LÍNIES D’ENVASAT EN EMPRESES ELABORADORES
DE PRODUCTES CARNIS
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,

Les empreses elaboradores de productes carnis generen
elevades quantitats de residus plàstics a partir de les seves línies d’envasament. La majoria d’aquestes empreses
no seleccionen ni separen aquest residu plàstic que va a
parar directament als abocadors de brossa amb un cost
elevadíssim. Es realitzaran diverses visites a les empreses
fabricants de productes plàstics reutilitzats per trobar la millor
solució per la valorització dels residus plàstics. LEQUIA-UdG

va realitzar un estudid amb la col·laboració de les empreses
participants on s’analitzen possibles solucions per valoritzar
aquest residu. En concret, s’aporten solucions de valorització material i valorització energètica, en funció del tipus
de plàstic. Actualment, des d’INNOVACC s’està contactant
amb gestors de residus que podrien aproﬁtar els plàstics
residuals de les empreses partners del projecte per a valorització energètica.

Entrevista a Miquel Rigola – LEQUIA Universitat
de Girona
“El projecte ha demostrat la necessitat d’actuar
col·lectivament per resoldre problemes de difícil solució”
Quines vies de valorització existeixen per als residus
plàstics?

Material –seleccionat o mixte- i energètic.
Quina és la més eﬁcient, econòmica i mediambientalment?

Per al plàstic net i en quantitats importants, la material; per al
plàstic brut o petites quantitats presents en rebuig barrejat,
l’energètica. Excepte el PVC, solament material.
Quina diferència hi ha entre la valorització energètica i la
material dels residus plàstics?

La material estalvia matèria primera i impacte climàtic, però
quan no es pot fer i cal passar a valorització energètica s’estalvia combustible fòssil.
Què caldria fer a curt i mitjà termini per resoldre aquesta
problemàtica?

Entrevista a Ferran Saura – Esteban Espuña, SA
“La industria, en el seu afany per satisfer les demandes del consumidor, veu com el rati de plàstic utilitzat per unitat de producte augmenta cada dia”
Quina és la principal problemàtica amb la gestió dels residus plàstics?

El consumidor demana formats cada cop més petits, que es
conservin mes temps, que es mantinguin millor les qualitats
del producte, que ocupin poc espai al frigoríﬁc, etc..
La industria, en el seu afany per satisfer les demandes del
consumidor, veu com el rati de plàstic utilitzat per unitat de
producte augmenta cada dia. Automàticament, el residu
plàstic que es genera a les plantes de producció també
augmenta.
Per altra banda el cost de gestió d’aquest residu, transport,
taxes d’abocament, etc.. també s’incrementa any rere any.
Apliqueu a la vostra empresa algun tipus de gestió per
separar els diferents tipus de plàstics?

En aquest moment no. La separació de plàstic per tipus no
sempre és fàcil i, d’entrada, implica un cost afegit.

El problema seria no disposar de plàstics o no operar correctament els processos. Quan s’exhaureixin els hidrocarburs
fòssils caldrà produir plàstics a partir de fonts orgàniques.
Quina ha estat la seva experiència de participar en aquest
projecte dins d’un clúster com és INNOVACC?

El projecte ha demostrat la necessitat d’actuar collectivament per resoldre problemes de difícil solució individual en estar lluny de la massa crítica necessària per aplicar
econòmicament tecnologies de valorització.
Creus que es podria avançar en l’increment del reciclatge
i la valorització energètica dels residus que generen les
empreses càrnies?

Si. Hi ha molt recorregut de millora en la gestió dels residus
en general. Caldria promoure treballs de recerca en aquets
àmbit per tal de trobar noves vies d’aproﬁtament dels residus. Els residus plàstics per exemple tenen un poder caloríﬁc molt alt, per tant semblaria lògic aproﬁtar aquesta energia.
Cal, evidentment, trobar la manera de fer-ho respectant el
medi ambient.
Què caldria fer a curt i mitjà termini per resoldre aquesta
problemàtica?

Caldria fer un diagnòstic global del problema. Quantiﬁcar les
quantitats de plàstic que es posen al mercat i tipiﬁcar-les.
Un cop fet el diagnòstic del problema a nivell global es poden plantejar solucions, que, probablement, hauran de ser
també globals.
Quina ha estat la seva experiència de participar en aquest
projecte dins d’un clúster com és INNOVACC?

La participació en grups de treball amb professionals d’altres
empreses sempre és enriquidor.
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CONTROL DE SALMONEL·LA A TOTA LA CADENA ALIMENTÀRIA
Equip redactor: ASSAPORC

El projecte pretén reduir la presència de la salmonel·la en tots
els operadors que integren la cadena alimentària. En una primera fase es va analitzar la situació a les granges de porcs,
i també al transport i a l’escorxador, i es van establir els
protocols necessaris i un manual de bones pràctiques, per
garantir la seguretat i la qualitat del producte. També s’han
establert els valors econòmics estimats per la implantació

d’aquesta metodologia. L’objectiu és que tots els agents del
sector acordin un document de consens anomenat “Pla de
treball de sanitat porcina a Catalunya” que inclogui les actuacions necessàries per incentivar la declaració de granges
lliures de triquina, i amb una rellevància important per a la
implantació de programes voluntaris de control de salmonella en granges i -principalment- en escorxadors.

Entrevista a Isidre Castanyer – ASSAPORC
“Falta molta sensibilitat en el sector productor i, també, en algunes de les administracions relacionades”

d’actuació. En molts punts de la cadena no hi ha uns factors determinants de contaminació, però, malauradament
tampoc existeix una vacuna directa. En deﬁnitiva cal generar
tot un paquet de mesures de seguretat d’higiene per tal de
poder combatre la salmonel·la.

Quins efectes pot tenir la salmonel·la en la cadena alimentària?

Efectes nocius o perjudicials. El risc es troba primordialment
en el mercat. La salmonel·la pot ser un risc pels productors
que depenen del mercat exterior degut als plans establerts
que hi ha de control, fet que pot implicar el tancament o la
diﬁcultat per la seva acreditació.
Quins mitjans s’apliquen per combatre-la a les granges? I
al transport? I a l’arribar als escorxadors?

Pocs, principalment en els estadis inicials. Les empreses del
sector productor tenen poca consciència del tema, degut a
què no existeix un pla establert d’empresa, que és el que
rep les conseqüències de la feina que s’està fent.
Quins són els principals canals de contaminació dels animals?

Són molt complexos i diferents. Si hi hagués una millora de
la higiene i de la seguretat en l’empresa es minimitzaria la
contaminació però no es podria garantir la seva eliminació
ja que durant la fase de producció no existeix una línia clara
Entrevista a Jaume Planella – Noel Alimentària SAU
“La salmonel·la és un problema individual que ens
cal tractar de forma col·lectiva”
Com us afecta la presència de salmonel·la a la matèria
primera per a l’elaboració dels diferents productes cuits,
salats, crus-curats, fumats...?

Negativament, especialment en els crus i en els curats, perquè tenim diverses restriccions, ﬁns i tot a nivell de client.
Per altra banda els cuits no són tant problemàtics, ja que la
salmonel·la és molt sensible a la temperatura i, en aquest
cas, ja s’eliminaria.
Quins mitjans s’apliquen per combatre-la en el procés de
transformació de carn de porc i derivats?

Existeixen el màxim nombre de barreres al llarg de la cadena
i, també en l’escorxador on es prenen mesures sanitàries,
desinfeccions, etc. Es tracta de realitzar un control rutinari i
continu que eviti al màxim la disseminació de la salmonel·la.
Com us afectaria si hi hagués una crisi per salmonel·la
al sector?

Molt negativament, especialment en el descens directe de
les vendes.
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Partners: Grup de Sanejament Porcí de Girona, Transportes
Rosendo Quintana SL, Casa Tarradellas SA, Noel Alimentària
SAU, Escorxador de la Garrotxa SA

Estem preparats per afrontar amb eﬁciència una crisi alimentària o qualsevol desprestigi del sector?

No, ja que és complicat poder actuar tots a una. La qüestió

Creu interessant l’aplicació d’un Programa voluntari de
control de salmonel·la?

Bàsic i essencial!
Quina previsió hi ha d’implantació d’aquest Programa?

No hi ha una previsió perquè falta molta sensibilitat en el
sector productor i, també, en algunes de les administracions
relacionades.
Quina ha estat la seva experiència de participar en aquest
projecte dins d’un clúster com és INNOVACC?

Amb INNOVACC tens una visió de tota la perspectiva del
sector. Una ajuda a renunciar als personalismes i avançar
cap al col·lectivisme. A través d’INNOVACC he tingut una
presentació clara i àmplia de la problemàtica i sense la necessitat d’haver de conèixer amb detall la resta de la cadena.
INNOVACC facilita tenir una conjuntura de les diferents parts
ja que no som conscients que tenir èxit en la carn porcina
implica tenir èxit com a estratègia global.
és que seria un problema individual que ens caldria tractar
de forma col·lectiva.
Veus interessant la participació de la indústria càrnia en
un Programa voluntari de control de salmonel·la?

Sí, principalment per tres motius:
• Seria una eina més per intentar que hi hagi el mínim de
dispersió de la salmonel·la al llarg de la cadena.
• Els països competidors en el sector estan molt més avançats en el tema de control i d’aquesta manera podríem competir de la mateixa manera.
• Podríem justiﬁcar o reforçar les accions individuals amb
accions col·lectives del sector.
La vostra participació en el projecte PassPork també pretén aprofundir en el control de la salmonel·la, principalment a l’escorxador. Què n’esperes d’aquest projecte?

Crec que ens ajudarà a tenir una eina que millori el control
de prevalença de la salmonel·la al llarg de tota la cadena.
Quina ha estat la vostra experiència de participar en
aquest projecte dins d’un clúster com és INNOVACC?

L’efecte d’INNOVACC és clau a nivell de clúster ja que ajuda
a trobar una solució global a les problemàtiques que afecten al sector. Per altra banda, puntualitzant en el projecte
Passpork, sense l’ajuda d’INNOVACC hagués estat molt difícil que la nostra empresa hagués participat en un projecte
de caire europeu que ens ajuda a tenir una visió molt més
complerta de la problemàtica.

Articles resum de projectes
ROBOTITZACIÓ DEL DESOSSAT EN PERNIL FRESC
Equip redactor: : VICOROB, Visió per Computador i Robòtica
(Universitat de Girona)

Partners: Joaquim Albertí SA, Noel Alimentària SAU, Grupo
Alimentario Argal SA, Roser Construcciones Metalicas SA, Xuclà
Mecàniques Fluvià SA, Timpolot, Enginyeria Informàtica Olot SL,
Adtec Ami SL

El grup de recerca VICOROB ha portat a terme un estudi de viabilitat per la robotització del desossat de pernil fresc. Aquest estudi
es va iniciar amb la visita a diferents empreses que porten a terme
tasques manuals de desossat de pernil cru, incloent-hi tant fabricants de pernil com sales de desfer. Després d’analitzar la tasca
portada a terme pels operaris, es va evidenciar que l’operador
ha d’utilitzar de forma coordinada diferents sentits, principalment:
visió, identiﬁcació tàctil i esforç de control durant el tall. Si analitzem
aquesta tasca des del punt de vista de la robòtica, hi ha una sèrie
d’aspectes que s’han de tenir en compte:
(1) el pernil es deforma durant el tall: les forces aplicades i la separació dels vincles entre els músculs i els ossos impliquen una
deformació del pernil. Això requereix una auto-adaptació de les
trajectòries on el robot ha de tancar el llaç de control per si sol.
(2) manca de sistema de referència: el pernil és una superposició
heterogènia de carn, ossos, teixit adipós, taques de sang, etc.
Aquests aspectes afecten notablement la identiﬁcació dels punts
característics per efectuar les trajectòries de tall.
(3) variabilitat de la textura: el percentatge de greix i la coherència
canvia en funció de l’animal i la maduració de la carn.
(4) identiﬁcació de la posició dels ossos: la localització de l’os es
veu afectada per la ﬂexibilitat de la relació entre el fèmur i la tíbia/
peroné.
(5) fusió sensorial: l’operador utilitza un acoblament permanent
entre la visió i l’esforç experimentat. A més, l’operador realitza
puntualment talls discontinus, normalment en operacions de “separació”.
Les operacions descrites anteriorment són complexes i s’han
de portar a terme en un cos deformable. Després d’analitzar el
procés de desossat, és evident que la robotització i automatització del desossat de pernils és un problema que involucra subdisciplines que van des de la visió per computador ﬁns el control
no lineal.
Així doncs, al contrari del que passa en la utilització de robots en
entorns ben estructurats, el desossat automatitzat és un problema
complex bàsicament per la gran variabilitat en la mida i forma dels
pernils, el que implica la utilització de sistemes avançats de sensorització per tal que el robot porti a terme la tasca de tall de forma
òptima, i per la complexitat del tall en sí, que requereix d’un conjunt de moviments ben orquestrats sobre un cos deformable per
anar separant els diferents músculs de l’ós al que estan adherits.
Amb tots aquests antecedents, la principal conclusió d’aquest
estudi de viabilitat és que actualment la tecnologia no ha arribat
encara a un nivell que ens permeti afrontar aquesta tasca amb
prous garanties, especialment tenint en compte paràmetres com
el nombre de pernils per hora, la merma acceptable i el cost de tot
el sistema. En canvi, però, aquest estudi presenta un escenari en
el que té sentit avançar en el desenvolupament de la tecnologia
per resoldre aquest problema mitjançant un consorci per sol·licitar

un projecte cooperatiu, segurament d’abast europeu, donada
l’envergadura del projecte. Depenent del tipus de convocatòria,
ens podríem trobar amb que el resultat del projecte –tot i assolir
satisfactòriament els objectius ﬁxats– no sigui encara un sistema
comercialitzable, sinó un prototip que demostraria la viabilitat de
la solució. Aquest prototip demostratiu s’hauria de convertir en
un producte en una fase posterior, tenint en compte aspectes de
reducció de costos, optimització de recursos, paral·lelització per
incrementar el rendiment temporal, etc.
Actualment, es visualitza una possible solució basada en una
combinació d’elements ja existents i implementacions especíﬁques d’alguns mòduls que s’haurien de desenvolupar en el marc
d’un projecte de recerca. Així, aquest estudi de viabilitat no ha
tancat cap porta: un sistema totalment automatitzat implica integrar de forma eﬁcient sistemes de visió (amb raigs X de baixa
radiació i llum estructurada), el control del tall mitjançant un robot
amb realimentació per força (force-feedback) i, probablement, el
desenvolupament d’una nova eina de tall.
Els raigs X permeten la detecció de l’os per realitzar les primeres
operacions de tall, aproximant l’eina de tall a l’os de forma segura
i amb l’angle òptim. El sistema de llum estructurada permetria la
realització de mesures puntuals a la zona de tall. Cal esmentar
que la normativa europea (ECC Statutory Instrument no. 3232 de
1999) permet la utilització de raigs X de baixa radiació sense necessitat d’etiquetar el producte ﬁnal, ja que aquesta radiació no té
cap efecte nociu sobre la carn. Aquest tipus de solució permetria
planiﬁcar la trajectòria del robot per anar a fer el tall a prop de l’os
tot i que aquest no sigui visible. Un cop l’os és visible, el control es
realitzaria mitjançant una segona conclusió que es deriva d’aquest
estudi, i és que cal innovar en el sistema de tall. Hi ha nombrosos
exemples de robots que realitzen operacions de tall en el sector carni utilitzant un disc com a element terminal. Aquests discs
permeten realitzar el tall amb rapidesa, però limiten la destresa
que pot tenir el robot, així com el ventall d’operacions en entorns
complicats. Analitzant l’estat de l’art, el sistema de tall que proporciona millors resultats en operacions que requereixen destresa és
el desenvolupat pels grups LASMEA i LaMI de Clermont-Ferrand
(França), juntament amb un grup de socis industrials, en el marc
del projecte SRDViand.
Aquest sistema consisteix en un ganivet ﬂexible al que s’ha acoblat un conjunt de sensors tàctils. Així, el conjunt permet –mitjançant el control de la força que fa el ganivet– un posicionament tàctil de l’eina de tall respecte de l’os. La principal limitació d’aquest
tipus d’eina de tall és que no permet talls a altes velocitats, amb
el que es restringeix el nombre potencial de pernils que es poden
desossar per hora. L’increment de la velocitat d’operació del robot
és doncs un dels aspectes a adreçar en l’esmentat projecte de
recerca, més enllà de la paral·lelització del sistema mitjançant la
utilització simultània de més d’un robot.
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POTENCIAL DE MERCAT DELS SUBPRODUCTES DERIVATS
DE LA FRUITA DOLÇA DE CATALUNYA I DELS CÍTRICS DE
LLEVANT PER A L’ALIMENTACIÓ PORCINA
Equip redactor:: IRTA-Mas Bover i Centre de Recerca en
Economia i Desenvolupament Agroalimentari (CREDA-UPC-IRTA)

INTRODUCCIÓ

En els darrers anys, la volatilitat dels preus de les matèries
primeres ha augmentat. Desprès de l’increment de preus
del 2007-2008, en l’actualitat es torna a repetir aquesta

Partners: ASSAPORC, Grup de Sanejament Porcí de Girona,
Servicios Genéticos Porcinos SA, Càrniques Juià SA, Cárnica
Batallé SA, Transportes Rosendo Quintana SL, Cambra de
Comerç de Barcelona, Pinsos Victòria

conjuntura, provocant un encariment dels pinsos, que incideix de manera directa a la ramaderia, especialment aquella
que depèn en major grau de la producció de pinsos concentrats, com és el cas del porcí.

PINSOS COMPOSTOS PORCÍ
Evolució dels preus mitjans anuals pagats pels ramaders (2001-2011)
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Davant d’aquesta situació, INNOVACC es va plantejar la
possibilitat d’introduir ingredients substitutius en la formulació dels pinsos compostos, amb l’objectiu de reduir la dependència de les matèries primeres més utilitzades, com els
cereals, la soja, etc.
A Catalunya la producció de fruita dolça és molt important,
especialment a la província de Lleida. El mateix succeeix a
Llevant amb la producció de cítrics. En aquestes zones existeixen infraestructures per a l’aproﬁtament de les produccions, ja siguin centrals fructícoles, indústries elaboradores de
sucs o altres. Com qualsevol indústria alimentària, aquestes
generen subproductes no aproﬁtables per a l’alimentació
humana, que podrien ser utilitzats com a substitutius d’altres
matèries primeres utilitzades per a la fabricació de pinsos
compostos.
En aquest sentit, es va proposar realitzar un estudi que
avalués l’oferta potencial dels subproductes a Catalunya i
a Llevant, el cost econòmic que suposaria introduir-los en
la fabricació de pinsos pel sector porcí, i que determinés el
valor nutricional d’aquests subproductes.
OFERTA POTENCIAL DELS SUBPRODUCTES A CATALUNYA I A LLEVANT
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TASQUES REALITZADES

Per aconseguir l’objectiu plantejat, des del CREDA-UPCIRTA s’han analitzat fonts d’informació secundàries sobre
producció i transformació de fruita dolça i cítrics en els territoris d’interès, i s’han realitzat una sèrie d’entrevistes a actors
claus de la cadena productiva, tant en la producció primària
com en la industrialització.
ELS RESULTATS

La indústria de transformació de fruita dolça i cítrics té com
a principal producte els sucs (directes o concentrats), els
cremogenats i les conserves encara que desenvolupa també una amplia gama de productes com essències, aromes,
ﬁbres i altres subproductes. Una característica comú en la
indústria (independentment de la fruita que sigui), és que
opera com un mercat subsidiari del mercat en fresc, de manera que els volums processats anualment varien bastant
any a any.
Respecte a aquests volums, hem trobat que la indústria a
Catalunya processa anualment entre 260 i 390 mil tones de
fruita dolça i, entre 140 i 225 mil tones de cítrics.
El primer subproducte que s’obté de l’extracció del suc, és
la polpa en fresc (aproximadament un 10-15% del volum
processat per fruita sense os (poma i pera), al voltant d’un
8% per a fruita d’os (préssec i nectarina) i, entre un 55 i 60%
en el cas dels cítrics). Part d’aquesta polpa s’aproﬁta per

altres usos en alimentació humana (com cel·les de cítrics o
ﬁbra), i part es destina a alimentació animal (remugants), en
fresc a granges properes, degut a l’elevat cost del transport,
o bé deshidratat (per exemple, granulat).

En el cas de la polpa obtinguda de la fruita d’os que es
destina a alimentació animal, actualment s’aproﬁta sense
deshidratar. No obstant, hi hauria possibilitats tècniques de
deshidratar-la.

Subproductes de fruita dolça a Catalunya
• Cinc empreses concentren la major part de la producció de sucs i cremogenats.
• Els volums obtinguts de polpa en fresc oscil·len entre
25 i 50 mil tones.
• Entre el 45 i 50% d’aquest volum es comercialitza en
fresc i el 50-55% restant es destina actualment a deshidratar.
• En l’actualitat es produirien i comercialitzarien, aproximadament, entre 1,5 i 4 mil tones de polpes deshidratades.
• Les dues principals empreses a Catalunya (Indulleida, S.A. i Nufri) deshidraten i comercialitzen aquestes
polpes.

Subproductes de cítrics a Catalunya
• Aquestes polpes sembla que tenen millor palatabilitat
que les de fruita dolça (en remugants).
• Els volums obtinguts de polpa en fresc oscil·len entre
77 i 135 mil tones.
• EL 15% d’aquest volum es comercialitza en fresc i el
85% restant es destina actualment a deshidratar.
• En l’actualitat s’obtindrien aproximadament, de 6,5 a
14 mil tones deshidratades.
• Les dues principals empreses a Catalunya (Indulleida, S.A. i Nufri) deshidraten i comercialitzen aquestes
polpes.

En la Comunitat Valenciana (principal productora de cítrics
d’Espanya), la indústria de sucs i conserves processa anualment entre 250 i 600 mil tones de cítrics (set empreses
concentren la major part de la producció). No hi ha dades
concloents sobre la producció de polpes deshidratades,
però el volum potencial estaria entre 33 a 45 mil tones de
polpes deshidratades. Actualment dues empreses deshidraten i comercialitzen aquestes polpes en la regió.
Com a conclusions, dels avenços realitzats ﬁns ara, s’ha
trobat que:
1. Les polpes deshidratades ja existeixen en el mercat i algunes empreses estan oferint aquest producte.
2. Existeix un potencial d’oferta que podria abastir una major
demanda.
3. La seva aplicació ﬁns ara no s’ha dirigit a bestiar porcí sinó
a remugants.
4. Actualment, en fruita dolça només es deshidrata fruita
sense os, però hi hauria possibilitats tècniques de processar fruita d’os.

VALOR NUTRICIONAL DELS SUBPRODUCTES

Es va realitzar una anàlisi proximal de les dues fonts de polpa
estudiades (Taula 1).

Nutrients

Polpa de cítrics

Polpa de poma/
pera

Matèria seca

90.53

92.31

Proteïna bruta

5.13

4.69

Fibra bruta

14.82

19.37

Greix

1.88

2.34

Cendres

14.12

1.59

Taula 1. Anàlisi de la composició nutritiva dels productes assajats (%)
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Es varen realitzar dos assajos per avaluar l’efecte d’incorporar les polpes deshidratades de cítrics i de poma/
pera en pinsos de garrins. S’estudiaren els efectes sobre
la palatabilitat amb un assaig de preferències i sobre els
paràmetres productius amb un assaig de creixement.
Per a aquests assajos es varen preparar 4 pinsos experimentals amb polpa de remolatxa, polpa de cítrics, polpa
de poma/pera, o sense cap font de polpa. El pinso base
(sense polpa), contenia moresc (50%), ordi (14%) i tortó
de soja (27%) com a ingredients principals i les diferents
fonts de polpa s’inclogueren a un nivell del 3% en substitució de la mateixa quantitat de moresc.
Per l’assaig de preferència s’utilitzaren 54 garrins de 12 kg
de pes viu i 6 setmanes de edat distribuïts en 18 corralines de 2-3 garrins cada una. A cada corralina se li varen
oferir simultàniament 2 pinsos experimentals (en doble op-

72:28
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:
19
Polpa de
cítrics

S’observaren diferències signiﬁcatives de preferència entre les diferents fonts de polpa. A la Figura 1 es mostren
les preferències de les diferents combinacions de pinsos
estudiades. El pinso basal (sense polpa) va tenir la major
preferència (75.1%) seguit de les dietes amb polpa de remolatxa (67.6%), polpa de poma/pera (43.7%) i polpa de
cítrics (13.7%).

Polpa de
poma/pera

61

11:22

0:02

Control
(sense polpa)

ció), i es va estimar la preferència de cada pinso com a la
seva contribució percentual al consum total de la corralina. S’utilitzaren 2 períodes experimentals consecutius, de
manera que durant el primer període els animals tinguessin la opció de 2 dels pinsos i durant el segon període
tinguessin la opció dels altres 2. Per a cada una de les 6
comparacions possibles es realitzaren 6 determinacions
de preferència.

:3

9

14:86

Polpa de
remolatxa

Figura 1. Preferències (% del consum total) de garrins per pinsos amb un 3% de diferents
fonts de polpa oferts en doble opció.

Els garrins amb el pinso de polpa de remolatxa varen créixer millor que els del pinso control sense polpa o els dels
pinso amb polpa de cítrics (P < 0.05). Això sembla degut
a diferències en el consum voluntari de pinso (P < 0.1),
donat que la eﬁciència alimentària no va variar entre tractaments (Figura 2).
Sembla ser que l’addició d’un 3% de polpa al pinso pot ser
beneﬁciosa malgrat l’efecte advers sobre la palatabilitat del
pinso. Les diferències entre les 3 fonts de polpa, però, sí
que semblen estar relacionades amb la seva palatabilitat.
Finalment l’estudi estima que, en funció del % de polpa de
fruita introduïda al pinso en substitució de blat de moro,
es poden baixar els preus/tona del pinso segons mostra
la taula següent.
Figura 2. Creixement, consum i eﬁciència alimentària de garrins alimentats amb pinsos amb un 3% de diferents fonts de polpa.
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Per l’assaig de creixement s’utilitzaren 96 garrins de 11 kg
de pes viu i 6 setmanes d’edat distribuïts en 24 corralines
de 4 animals cada una.

Estalvi de cost estimat: (euros/tona)
% polpa

Polpa poma/pera

Polpa cítrics

amb 3%

2,34

2,04

amb 5%

3,90

3,40

amb 10%

7,79

6,79

ALTERNATIVES DE VALORITZACIÓ DE LA SALMORRA RESIDUAL EN EMPRESES ELABORADORES DE PERNIL CURAT
Equip redactor: SART Medi Ambient – Universitat de Vic

OBJECTIUS:
Encaminat en l’objectiu ﬁnal d’aportar solucions integrals per
al tractament i gestió de la salmorra generada per diverses indústries càrnies immerses en l’explotació del sector porcí, sota
el clúster d’INNOVACC, l’estudi presenta tres fases principals:
1. Determinació i caracterització de les diferents salmorres
a tractar. Determinació de les diferents solucions tecnològiques, i determinació preliminar de les estratègies d’obtenció
de fraccions valorables.
2. Estudi i disseny d’estratègies per a l’obtenció de les fraccions. Estudi econòmic de les estratègies de tractament i
valorització.
3. Disseny i construcció d’una planta pilot. Proves i resultats
ﬁnals.
Fins al moment s’ha realitzat la primera fase, però es disposa de ﬁnançament per a ﬁnalitzar la segona i la tercera fase
durant l’any 2012.
TASCA DESENVOLUPADA:
A partir de les dades obtingudes per mitjà de la realització
d’enquestes i visites a les instal·lacions de les diverses indústries elaboradores de pernil curat participants en el projecte, així com la presa de mostres per a la caracterització
dels eﬂuents salins generats, es realitza un estudi de caracterització dels processos de producció de pernil curat
en la seva fase de salat. Aquesta caracterització ha servit
de base per al disseny d’estratègies de gestió i tractament
dels eﬂuents salins generats en un procés tipus d’elaboració
de pernil curat, i per a la realitzar una recerca de possibles
tecnologies de tractament.
RESULTATS:
Les dades obtingudes han permès determinar com a base
la sal marina granulada de qualitat alimentària, amb propor-

Partners: Esteban Espuña SA, Boadas 1880 SA, Casademont
SA, Noel Alimentària SAU, Ramon Ventulà SA, FAR Jamón
Serrano SA, Enginyeria i Medi Ambient (Joan Soler), Grama
Aliment SL, SIGMA

cions de clorur de sodi superiors al 99%. Si bé, en cada
procés d’elaboració la quantitat que se’n fa servir varia, situant-se el consum de sal per a la producció de pernil curat entre 0,025 i 0,060 kg/kg pernil produït. Els processos
particulars també divergeixen en l’aplicació de conservants,
sucres i antioxidants.
De forma genèrica es pot establir un procés productiu com
el que s’exposa a continuació on es poden identiﬁcar els
següents eﬂuents salins, la seva caracterització es pot observar a la Taula 1:
• Sal sòlida residual: Residu generat bàsicament de fraccions no recuperables en les fases inicials del procés de
salaó dels pernils, recirculació i neteja en sec del pernil (per
raspallat i/o bufat).
• Salmorra residual del procés de neteja dels pernils:
Es genera durant el procés de neteja dels pernils amb aigua.
Generalment aquestes aigües presenten nivells de paràmetres limitants com clorurs i conductivitat elèctrica propers
als valors límit d’abocaments a xarxa de clavegueram o collectors públics.
• Salmorra d’exsudació del procés de salat: Es genera
en les càmeres o sales de salat, on les piles de pernil (actualment treballades en contenidors), són emmagatzemades
en condicions de temperatura fredes controlades. Segons
referències bibliogràﬁques (J.M. Barat, et al. 2005), la quantiﬁcació de generació d’exsudat en el procés de salat de
pernil es troba estudiat i és de 0,12 ± 0,016 (kg exsudat/kg
pernil). Per les dades que se’ns han presentat, la generació
a les indústries estudiades es situa entre un 0,09 – 0,12
L salmorra exsudació/kg pernil. La seva gran concentració
salina així com el volum ﬁnal generat per pernil produït es
molt representativa dins els cabals eﬂuents del procés de
producció general de les indústries

PERNIL
SAL
(0.025-0.060 kg/kg p)
SAL RESIDUAL
(0.0015 kg/kg pernil)

SALAT
MECÀNIC

APILAT

SALMORRA
EXSUDACIÓ
(0.035-0.12 L/kg pernil)

RENTAT PERNILS
Amb aigua/en sec

POST-SALAT

AGUA RESIDUAL SALADA
(0.12-0.18 L/kg pernil)
EXPEDICIÓ

Figura 1
Fi
1: Di
Diagrama d
de procés
é b
base per a lla producció
d
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de pernil
il curat.
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Sal sòlida residual
Paràmetre
pH (1:5)

-

CE (1:5)

mS/cm

ST

Mín.

Màx.

Aigua neteja p.
Mín.

Màx.

Salmorra exsudació
Mín.

Màx.

6,0

6,8

6,9

7,7

5,1

6,7

15,8

17,9

4,0

10,9

130,2

196,8

g/kg

861,8

965,8

2,4

8,4

187,8

402,1

SV

g/kg

3,6

60,70

0,2

2,2

14,6

150,9

HUM

g/kg

34,2

138,24

991,6

997,6

597,9

812,2

NKT

g/kg

0,2

0,4

0,5

1,4

1,5

4,4

Greixos

g/kg

0,9

6,0

0,01

1,4

0,024

0,105

Cl-

g/kg

508,8

582,2

1,2

3,5

87738,5

180795,0

Mg

mg /kg

38,5

586,7

12,7

24,4

180

1220

Na+

g /kg

240,2

282,6

0,3

1,3

40179

86352

K+

g /kg

0,4

8,3

11,2

245,6

2800

7288

P

mg /kg

75,5

158,3

0,02

0,38

2,22

1,83

DQO

g /kg

55,5

94,4

0,37

2,4

26167

161833

NO3-

g /kg

4,9

11,0

0,03

0,06

228

1025

NO2-

mg /kg

6,1

285,9

0,2

27,9

5,2

1396

Proteïna

g/kg

1,3

2,6

0,2

1,4

9,6

27,4

Taula 1 Valors màxims i mínims dels paràmetres determinats per als diferents eﬂuents salins.

A part dels eﬂuents mencionats cal considerar les aigües
de neteja de la maquinària i les instal·lacions en contacte
amb la sal. Aquestes aigües de neteja, si inicialment es
realitza una primera neteja en sec recollint al màxim la
sal residual en estat sòlid, es poden assimilar a aigües
residuals generals de la indústria, i poden ésser absorbides pel sistema de tractament instal·lat en els centre de
producció, juntament amb les aigües de neteja de pernils.
A part de la segregació dels diferents eﬂuents, resulta interessant disposar de dipòsits especíﬁcs per a l’acumulació temporal d’eﬂuents de baixa càrrega salina (aigües
de neteja de pernils i aigües de neteja de les zones amb
presència de sal, a poder ser especíﬁcament les aigües
utilitzades per les primeres operacions d’esbandit dels
equips i superfícies amb restes de sal). L’emmagatzematge independent d’aquests eﬂuents permet la seva inserció
en el canal d’aigües residuals en general en condicions
òptimes, considerant els paràmetres limitants per a la
viabilitat dels processos de tractament i les restriccions
d’abocament a la xarxa de clavegueram.
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Un cop caracteritzats els diferents eﬂuents salins dels processos d’elaboració de pernil curat i analitzades les possibles vies de gestió per a cadascun d’ells, en base al principi de reducció dels consums d’aigua en els processos
d’elaboració de pernil curat, es proposa una estratègia
genèrica global de gestió dels diferents eﬂuents.
Inicialment en el present plantejament estratègic general,
s’ha deﬁnit un esquema de gestió focalitzat especialment
en l’optimització dels processos de recollida de sals residuals sòlides per a la seva gestió externa directa com a
sals de conservació d’aliments (CRC 020211) o via gestors de residus per a la seva valorització. Així la gestió de
les salmorres d’exsudació esdevé clau per a una bona
gestió dels eﬂuents salins dels processos d’elaboració de
pernil curat ja que suposen la principal càrrega salina dels
eﬂuents residuals, entorn a un 60% de la sal incorporada
en els processos de salat.
A la Figura 2 es planteja de forma esquemàtica el plantejament d’estratègia global de gestió dels eﬂuents salins
procedents dels processos d’elaboració de pernil curat.

Si es presenten càrregues de sal excessives, part o la totalitat dels efluents de neteja de
pernils o bé les aigües utilitzades per a retirar les sals residuals en les primeres etapes de
neteja es gestionen conjuntament amb les salmorres d’exsudació

Aigües residuals
sanitàries

Eﬂuents de neteja
d’instal·lacions

Sals brutes
residuals

Eﬂuents salins de
neteja de pernils

Salmorres
d’exsudació

Com a residu sòlid:
Aigües residuals

Depuració

Aigua
evaporació

Tractament

- Gestió com a residu no especial: Gestió externa través de transportista (Sls de
conservació d’aliments - CRC020211)
- Gestió externa a través empreses valorització:
a) utilització en alimentació animal.
b) incineració, valorització energètica
c) tractaments f/q

Sal

Reutilització de sals en el mateix procés o altres aplicacions

Abocament en compliment de Decret 130/2003 Reglament dels serveis públics de senajament i Ordenances d’abocaments particulars.

Recuperació de fracció orgànica. Alimentació animal.
Recuperació energètica...

Figura 2 Plantejament d’estratègia global de gestió dels eﬂuents salins procedents dels processos d’elaboració de pernil curat

L’optimització dels processos de recuperació de sals residuals sòlides es presenta especialment avantatjosa per la
reducció del contingut de sals contingudes en els eﬂuents
de neteja. Aquesta reducció hauria de permetre gestionar
les aigües de neteja d’instal·lacions, de neteja de pernils i la
resta d’aigües residuals generades de forma conjunta per
mitjà de tractaments d’aigües residuals preexistents, permetent abocaments d’acord amb el que estableix el Decret
130/2003 Reglament dels serveis públics de sanejament
així com les reglamentacions especiﬁques de la zona.
En cas que la càrrega salina procedent de les aigües de
neteja de pernils i de les primeres operacions d’esbandit de
superfícies en contacte amb sals es presentes excessiva,
es planteja la gestió de part d’aquests eﬂuents conjuntament
amb les salmorres d’exsudació. Essent aquestes últimes el
focus d’aplicació de les tecnologies de tractament amb l’objectiu de recuperar les diferents fraccions que la conformen
per a la seva gestió en etapes de post-tractament.
En aquest sentit la recerca de tecnologies de tractament
presenta un enfocament clar cap al tractament de les salmorres d’exsudació. La gestió d’aquests eﬂuents es planteja en base als contingut de tres components principals:
• Sals
• Matèria orgànica
• Aigua

En aquest sentit les tecnologies i/o estratègies de tractament i gestió es focalitzen en la separació i/o eliminació
d’algun dels components respecte la resta. Així es presenten tècniques de separació i/o eliminació de matèria
orgànica, tècniques de separació de fracció salina i separació de la fracció aquosa.
Al mercat existeixen vàries tècniques ﬁsicoquímiques i biològiques a aplicar per al tractament d’aigües residuals
amb elevats continguts salins. Cadascuna d’elles presenta avantatges i desavantatges i d’entrada no es pot establir una sola tècnica com a la adequada per al tractament
d’aquest tipus d’eﬂuents. Així el sistema òptim de tractament per a aigües residuals salines possiblement impliqui
la combinació de diferents tècniques en funció de les característiques pròpies de cada eﬂuent així com del grau de
depuració exigit.

Referències
Barat, J.M., Vidal-Brotóns, D., López-Pascual, E. & Gras,
M.L. 2006, “Quantiﬁcation and kinetics of the residual brine generation during ham and shoulder pile salting”, Meat
Science, vol. 73, no. 4, pp. 576-580.
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OPCIONS DE DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES DE
CARN DE PORC ALTAMENT SALUDABLES
Equip redactor: IRTA-CENTA

Partners: Casademont SA, Joaquim Albertí SA, Embotits Espina
SAU, Esteban Espuña SA, Noel Alimentària SAU, Luis Oliveras
SA, Boadas 1880 SA, Friselva SA, ASSAPORC, Universitat de Vic

Aquest ha estat un projecte inter-clúster, en el que hi ha
participat diferents empreses i institucions que formen
part del clúster carni porcí INNOVACC i de L’Associació
Empresarial Innovadora de Nutrició i Salut (AINS).
L’objectiu global del projecte era fer un estudi prospectiu
de la visió del mercat saludable en general i de productes carnis porcins en particular. En especial, s’ha procurat identiﬁcar i valorar tendències de mercat i les oportunitats cientíﬁques i tecnològiques pel desenvolupament
de nous productes de carn de porc, amb un valor afegit
fonamentat en aspectes positius per a la salut.

TEMA

L’AINS i INNOVACC han comptat amb la participació
d’empreses de les dues AEI i amb el suport del Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS) i del Centre de
Noves Tecnologies i Processos Alimentaris (CENTA) en
el disseny de la metodologia a seguir per a realitzar el
projecte i en l’elaboració conjunta d’un informe de conclusions.
En una primera fase del projecte es varen identiﬁcar un
seguit de temes i subtemes a tractar i sobre els quals gira
actualment la recerca en el sector carni porcí. Aquests
temes queden reﬂectits en la següent taula:

SUBTEMA
Millora perfil d’àcids grassos a través del pinso

Producció animal
Efectes residuals dels antioxidants afegits a la dieta del porc
Substitució / eliminació de sulfits
Saludabilitat / idoneïtat de dosis baixes de nitrit
Funcionalitat i Nutrició

Formació de pèptids bioactius saludables en la maduració
Consum de carn i absorció de ferro
Ingredients saludables / funcionals compatibles amb matriu de carn de porc
Incorporació ingredients funcionals
Reducció de sodi i de greix

Tecnologia Alimentària
Incorporació de probiòtics / prebiòtics
Ingredients funcionals termolàbils i tecnologies no tèrmiques de conservació
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Seguretat Alimentària

Microbiologia predictiva sobre noves formulacions més saludables

Aspectes legals, etiquetat,
publicitat

Adaptació dels canvis a les normatives vigents

Aspectes saludables intrínsecs
de la carn

Difusió: està coberta pels treballs publicats per les associacions? Aspectes
nous a fer-ne difusió

Aquests temes es van plantejar en la reunió de llançament del projecte, realitzada a Barcelona, el 28 de Novembre de 2011, on també es va repartir un qüestionari a
les empreses assistents per a captar l’interès de cadascuna d’elles en les temàtiques presentades. Arrel dels

resultats de les respostes rebudes, CTNS i CENTA varen
dur a terme entrevistes personalitzades a les empreses
participants. En el següent gràﬁc es poden observar els
temes de molt i força interès, segons la valoració de les
empreses.

La visió que tenen les empreses participants en relació al
desenvolupament de productes carnis porcins i elaborats
de caire saludable és que el mercats de la carn de porc i
els seus elaborats encara no està prou receptiu a les propostes de productes carnis saludables, perquè malauradament la tendència social és associar el consum de la
carn de porc i derivats amb un efecte poc adequat per a
la salut humana. Totes les empreses varen coincidir amb la
necessitat d’incidir, mitjançant campanyes de difusió de les
bondats de la carn de porc, per tal d’invertir poc a poc la
mala percepció que té el consumidor d’aquesta carn. Tot
i els obstacles percebuts, la tendència a llençar productes
carnis saludables continua despertant interès a les grans
empreses, que son conscients que el sector està amenaçat a mig termini per països emergents com Xina o Brasil i
que necessitem llençar productes diferenciadors i de més
valor afegit.
Les conclusions que se’n derivaren, arrel de les reunions
mantingudes amb les empreses, foren que la indústria càrnia és un dels principals sectors industrials de Catalunya,
el qual està integrat per granges, escorxadors, sales de
desfer i indústries d’elaborats, amb un gran teixit industrial
format per petites, mitjanes i grans empreses repartides per
tot el territori català que tenen un gran potencial, encara
massa poc utilitzat, de desenvolupament de productes carnis saludables.
La innovació i per tant la diferenciació de producte ha de
ser un dels eixos estratègics de les empreses per guanyar
competitivitat i per fer front als reptes de la internacionalització i dels canvis en la distribució comercial. Una de les
tendències actuals dels consumidors és la de consumir
productes que aportin una percepció de beneﬁci per la
salut, ja sigui amb perﬁls nutricionals saludables, o amb la
incorporació d’ingredients que aportin alguna funcionalitat.

Per aquest motiu, per tal de poder ser competitiu amb altres sectors, la indústria càrnia porcina no es pot desmarcar
d’aquesta tendència, i per tant, és necessari invertir en una
R+D+i orientada a la salut, que aporti unes solucions que
tinguin també en compte els reptes tecnològics i de seguretat alimentària, a l’hora de formular productes en la línea
saludable.
Alguns exemples d’estratègies de futur sorgides del
projecte
− Engreix d’animals per a l’obtenció de productes carnis
amb un perﬁl nutricional especíﬁc/millorat: (podem pensar
en animals que vagin per a carn fresca (rics en vit E i PUFAs), animals que vagin per productes elaborats, animals
que vagin per a l’exportació de cansalada amb un punt de
fusió especíﬁc, etc.)
− Desenvolupament de productes amb un perﬁl nutricional
adequat i enriquits en ferro i examinar els efectes biològics
en el metabolisme del ferro en situacions de risc. Tot plegat
per a crear un producte eﬁcaç i del que comprenem el mecanisme per incidir en la ﬁsiologia de l’homeòstasi intestinal
del ferro, i en darrer terme, prevenir l’anèmia ferropènica.
− Estudiar els paràmetres tecnològics per a incloure diferents ingredients bioactius en matrius càrnies. Es podrien
prioritzar aquells ingredients amb declaracions de propietats saludables ja aprovades (i.e. ß-glucà; ﬁtosterols; combinació d’ingredients i cercar sinergies; etc.).
− Estudis preliminars sobre l’eﬁcàcia biològica de productes
carnis porcins funcionals.
− Estudis preliminars sobre la doble funcionalitat de les ﬁbres alimentàries incorporades a matrius càrnies: funcionalitat tecnològica i funcionalitat intestinal.
− Desenvolupament de nous productes carnis “ready to
eat” (ex. marinats) amb l’incorporació d’ingredients funcionals i processats amb tecnologies no-tèrmiques per a garantir la seguretat alimentaria dels productes.
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MANUAL DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA DEL SECTOR
CARNI PORCÍ
Equip redactor: IRTA, CENTA, Universitat de Vic, Universitat de
Girona

Partners: : Frigoríﬁcos del Nordeste SA, Transportes Rosendo
Quintana, SL, Joaquim Albertí SA, Ramon Ventulà SA, GEI-2A
SL, Embotits Calet SL, Esteban Espuña SA, Boadas 1880 SA,
Sequàlia, Friselva SA, Bigas Alsina SA, Milla Masanas SL, Noel
Alimentària SAU, Animalesweb SL

OBJECTIU del PROJECTE
Elaborar un manual que agrupi un conjunt d’eines que facilitin la gestió de la seguretat alimentària a les empreses del
sector carni porcí, des de l’etapa de sacriﬁci ﬁns a l’etapa
ﬁnal d’ús de la carn i dels productes carnis porcins pels
consumidors.
Fent servir criteris basats en el coneixement, que siguin
aplicables industrialment, per anar cap a una quantiﬁcació
dels riscos, i que ens permetin recolzar documentalment
els paràmetres de control dels Punts Crítics.
Ha de ser una eina que faci més fàcil el compliment dels
requisits dels sistemes de gestió de la seguretat alimentaria
(BRC, IFS, ISO 22000 ...)

• Documentació actualitzable sobre l’efecte dels diferents
processos (tèrmics, no tèrmics, fermentació, assecat,
envasament,etc.) sobre els microorganismes identiﬁcats
com a perills
• Recomanacions genèriques per a limitar la presència i la
contaminació creuada, per a cada perill i grup de productes: disseny higiènic d’instal·lacions, equips, processos ...
Factors que afavoreixen o limiten la dispersió i la gravetat
dels perills
• Disponibilitat i aplicabilitat d’eines de microbiologia predictiva
• Disseny de la seguretat alimentària: conceptes aplicables
en el desenvolupament de nous productes i en la revisió de
productes i processos

ATRIBUTS INNOVADORS DEL PROJECTE
• Respecte dels perills: anar cap a la quantiﬁcació.
• Respecte dels processos:
- Avaluació de la seva capacitat de reducció de risc en front
de cada perill.
- Anar cap a la documentació justiﬁcatica dels límits crítics.
• Respecte de les Bones Pràctiques:
- Identiﬁcació de pràctiques que contribueixin a la reducció
de riscs associats a cada perill per a cada grup de productes.
- Identiﬁcació de les males pràctiques que cal evitar.
• Respecte de l’APPCC i dels Sistemes de Gestió de la
Seguretat Alimentària:
- Obtenir recursos de justiﬁcació documental eines a desenvolupar en el projecte:
• Documentació actualitzable dels límits de creixement dels
microorganismes en relació a factors ambientals, de producte, paràmetres físics, de composició, etc., aplicables
als productes carnis

ACTIVITATS DE POSADA EN VALOR DELS RESULTATS, EN ACABAR EL PROJECTE
• Seminari, pels socis d’INNOVACC, de presentació de les
eines, documents i conceptes desenvolupats en el projecte, amb descripció pràctica de la seva aplicació sobre un
producte model de cada grup de productes
• Disponibilitat dels centres participants per a donar serveis
a mida, d’assessorament individualitzat a cada empresa per
a l’aplicació especíﬁca d’aquestes eines en productes concrets, per a la justiﬁcació documental dels plans d’APPCC
i dels sistemes de gestió de la seguretat alimentària, i per a
la gestió de crisis alimentàries
• Presentació d’un projecte de creació de grup de treball
pel manteniment i actualització d’una versió on-line dels
continguts del manual: dades, nous coneixements, nous
perills a considerar, canvis en la legislació, noves tecnologies i noves estratègies en seguretat alimentària

FASES DEL PROJECTE
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1. PREPARACIÓ

2. CONTINGUTS

3. EDICIÓ

4. REVISIÓ

Tasques

Revisió estat de
l’art. Recollir inputs
dels partners.
Decidir esquema
dels continguts i
dels responsables
d’execució, en
consens amb els
partners.

Recerca en les fonts
d’informació identificades.
Redacció de les
ditxes temàtique.
Annexar arxius
documentals.
Confirmar que les
fitxes són idònies
amb els partners
industrials de referència.

Encaixar la informació, que ja ha
de tenir un format
homogeni.
Crear la base documental a la que
referiran els links de
les fitxes.
Crear el DVD actualitzable, amb motor
de cerca i facilitat
d’ús.

Enviar DVD “beta” a
tots els partners.
Rebre comentaris,
avaluacions i aportacions.
Fer modificacions
de format.
Revisar i afegir continguts on calgui.
Assegurar que
la interfície amb
l’usuari facilita l’ús
del Manual.

Durada

Mesos 1 - 2 (2)

Mesos 3 - 8 (6)

Mes 9 (1)

Mesos 10 - 12 (3)

INNOVACIÓ EN PACKAGING: SEGUIMENT DE NOVETATS I
TENDÈNCIES EN EL SECTOR CARNI
Equip redactor: IRTA, CENTA

OBJECTIU del PROJECTE
• Crear per a les empreses d’INNOVACC una eina, complementària a les fonts pròpies, per a fer un seguiment
continuat de les novetats i tendències en packaging en
el sector carni
• Proveir un coneixement actualitzat dels nous productes
carnis i dels nous conceptes que es posen al mercat a
tot el món, i dels materials, equipaments i tecnologies
associades
• Crear una base de dades, preferiblement “on line”
d’accés restringit, per a fer fàcilment accessible aquesta
informació als associats
• Enviar periòdicament als associats una avaluació externa experta sobre les novetats en packaging i en conceptes nous en productes carnis

DISPONIBILITAT de la INFORMACIÓ
• Hi haurà una eina de recerca associada a la base de
dades
• Amb tota la informació possible de contactes associats
a la informació, perquè la pròpia empresa pugui dissenyar la seva estratègia
• Amb links a informació addicional i banc de pdf’s
• Accés restringit amb contrassenya
• Allotjament i programari en servidor apropiat

Partners:: Grupo Alimentario Argal SA, Joaquim Albertí SA,
Esteban Espuña SA, Enginyeria Informàtica Olot SL, Inforolot SA,
Friselva SA, Boadas 1880 SA, Embotits Espina SAU, Embotits
Calet SL, Universitat de Vic, Animalesweb SL, Noel Alimentaria
SAU.

ACTIVITATS DEL PROJECTE (duració 1 any)
• Recollida de la informació de la base de dades inicial
• Edició en el format de base de dades escollit
• Execució dels informes periòdics
• Recerca d’un servidor apropiat per a l’hostalatge i manteniment de la base de dades i del programari
• Fer al menys dos actes presencials amb els partners
industrials, durant el projecte, de revisió i de discussió i
propostes de millora dels continguts i dels informes associats
• Presentació, en el darrer acte presencial, de la base de
dades i del seu funcionament

ACTIVITATS POSTERIORS A LA FINALITZACIÓ DEL
PROJECTE
• Proposta de formació d’un grup de treball de manteniment actualitzat de la base de dades, de creació d’informes periòdics i de dinamització d’actes presencials
en l’entorn de la innovació en packaging de productes
carnis
• Des d’INNOVACC es podrien proposar serveis pels
seus membres, amb la participació de centres de recerca associats
• Vigilància tecnològica assistida personalitzada
• Participació en sessions d’ “open innovation”
• Proposta / disseny de nous projectes oberts o restringits d’R+D+i.

FONTS D’INFORMACIÓ
• Revistes especialitzades de referència
• Pàgines web especialitzades
• Grups tècnics de xarxes socials
• Proveïdors de materials i equips
• Inputs dels partners
• Bases de dades de pagament
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INNOVACIÓ EN TRACTAMENT D’AIGÜES
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Projecte entre clústers: : INNOVACC (carni porcí) i CWP (aigua)

Partners: Joaquim Albertí SA, Friselva SA, Noel Alimentària SAU,
Esteban Espuña SA, Escorxador de la Garrotxa SA, Frigoríﬁcos
del Nordeste SA, Sysfeed SLU, Milla Masanas SL, Enginyeria
Medi Ambient, GEI-2A SL, GIRO-IRTA, Universitat de Girona,
Universitat de Vic

OBJECTIU del PROJECTE
• Millorar l’eﬁciència dels processos i instal·lacions de la
indústria càrnia
• Reduir el consum d’aigua
• Disminuir el cost del tractament d’aigua
• Garantir la qualitat de l’aigua

Interessa GENS:
• Optimització dels processos de control i tractament de
la legionel·la
• Outsorcing i reducció dels costos de la gestió i de la
operació (personal, manteniment, ....)
• Optimització de l’aigua als túnels de rentat

ACTIVITATS DEL PROJECTE

Fase 2
En aquesta fase va haver-hi una jornada a l’ICRA de Girona (22-Nov-2011) amb una explicació de la metodologia
de treball als partners del projecte.
• A curt termini es proposava que les empreses poguessin rebre la visita de membres del clúster de l’aigua de
Catalunya (CWP) per fer-los una diagnosi individualitzada
i gratuïta. Aquesta diagnosi havia de portar conclusions i
propostes d’inversió quantiﬁcades i amb l’estalvi previst
estimat.
• A mig i llarg termini es plantejava l’acord entre diferents
empreses i institucions per poder desenvolupar un projecte de recerca, a través d’alguna sol·licitud de subvenció pública.

Fase 1
Es va fer una enquesta a les indústries càrnies sobre els
temes de més o menys interès sobre el consum i tractament d’aigües.
El resultat de l’enquesta va ser el següent:
Interessa MOLT:
• Reducció del consum i del cost energètic en el procés
de tractament i depuració d’aigua
Interessa BASTANT:
• Optimització dels fangs (tractament, assecatge, canvi
classiﬁcació i reducció de la producció)
Interessa NORMAL:
• Flexibilització i ampliació de les capacitats e la planta
depuradora
• Optimització i reducció del cost dels productes químics
per l’acondicionament i el tractament de l’aigua
• Seguiment i control dels paràmetres de les aigües
d’entrada
• Optimització del cost de la DUCA
Interessa POC:
• Diagnosi ambiental i anàlisis de les oportunitats de millora (DAOM) i dels punts de contaminació de l’aigua
• Ús optimitzat de l’aigua pluvial (per altres usos – no
alimentaris)
• Control i tractament de les aigües de procés (desinfecció, acondicionament, ...)
• Anàlisis de les capacitats d’aspiració i optimització dels
sistemes de bombament

Fase 3
Es varen fer les diagnosis a escorxadors i empreses elaboradores, i cadascú va rebre el seu informe individualitzat (i absolutament conﬁdencial) amb les propostes
de millora ben detallades. En alguns casos es podien
produir estalvis de més de 50.000 €/any amb períodes
de retorn de la inversió d’entre 1 any i 18 mesos.
Les empreses d’INNOVACC que ho desitgin encara poden sol·licitar la diagnosi gratuïta que els faria el clúster
de l’aigua de Catalunya (CWP).
El dia 30 de maig de 2012 es va fer una jornada a Girona amb la participació dels grups Connect-EU d’Aigua,
Energia i Agroalimentari, per promoure la participació
d’empreses i institucions en projectes europeus, especialment els de la línia del 7è Programa Marc KBBE 2013:
- “estalvi d’aigua i energia en processos alimentaris eﬁcients”
- “desenvolupament de sensors per a la industria alimentària”

Activitats
Maig 2011: ASSEMBLEA GENERAL

Juny 2011:
INNOVACC PARTICIPA A L’ASSEMBLEA GENERAL D’ASSAPORC A VIC
INNOVACC PARTICIPA A LA TAULA DE LA C-17, BRACONS I EIX TRANSVERSAL

Juliol 2011:
UNA DELEGACIÓ DE LA PROVÍNCIA DE JILIN (XINA) VISITA EMPRESES ASSOCIADES A INNOVACC
UNA DELEGACIÓ DE GUANAJUATO (MÈXIC) VISITEN INNOVACC

Setembre 2011:
JORNADES D’IMMERSIÓ ESTRATÈGICA DEL SECTOR CARNI PORCÍ
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Octubre 2011:
L’ANELLA D’ACCIÓ INFORMA SOBRE LES JORNADES D’IMMERSIÓ ESTRATÈGICA D’INNOVACC
INNOVACC ASSISTEIX A LA TROBADA DE LA CAMBRA DE COMERÇ SOBRE TRANSPORT FERROVIARI

Novembre de 2011:
TROBADA A L’ICRA (GIRONA) AMB EL CLÚSTER DE L’AIGUA DE CATALUNYA (CWP)
TROBADA A ACC1Ó (BARCELONA) AMB EL CLÚSTER DE NUTRICIÓ I SALUT (AINS)

Desembre 2011:
JORNADA “COMERCIALITZACIÓ I EXPORTACIÓ EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA”.
EL SECTOR CARNI PORCÍ CATALÀ: REFERENT MUNDIAL EN MATÈRIA DE TRAÇABILITAT I SEGURETAT
ALIMENTÀRIA
INNOVACC PRESENTA EL PLA ESTRATÈGIC 2012-2015

Gener 2012:
PRESENTACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE DE TRAÇABILITAT
PROJECTE NEXE: QUÈ NECESSITEN LES NOSTRES EMPRESES?
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Febrer 2012:
INNOVACC A LA JORNADA DE NETWORKING SOBRE ALIMENTACIÓ I TERRITORI DE GRANOLLERS
INNOVACC CONVIDADA A LES JORNADES D’IMMERSIÓ ESTRATÈGICA DEL CLÚSTER FOODSERVICE
INNOVACC DÓNA SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA CUINA CATALANA COM A PATRIMONI
CULTURAL IMMATERIAL DE LA HUMANITAT PER A L’ANY 2013

Març 2012:
INNOVACC PARTICIPA AL CONGRÉS EUROPORC DE VIC
MOLTS MEMBRES D’INNOVACC PRESENTS A LA FIRA ALIMENTÀRIA

Abril 2012:
REUNIONS DE NOUS PROJECTES INICIATS, COM EL GRUP D’INNOVACIÓ EN PACKAGING
INNOVACC TINDRÀ UNA PLANTA PILOT PER A TRACTAMENT DE SALMORRES RESIDUALS
L’ESCORXADOR DE LA GARROTXA PARTICIPA EN EL PROJECTE EUROPEU “PASSPORK”
EL PRESIDENT D’INNOVACC ASSISTEIX A L’ACTE DE PRESENTACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC R+I+T
DE CATALUNYA

Maig 2012:
INNOVACC PRESENT A LA FIRA BTA . S’HI PRESENTEN DIFERENTS PROJECTES
JORNADA CONNECT-EU (ENERGIA-AGROALIMENTARI-AIGUA) : PROJECTES EUROPEUS KBBE 2013
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Felicitacions
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SITUEN ADRIANA CASADEMONT ENTRE LES
19 EMPRENEDORES DE MÉS ÈXIT AL MÓN
13-16 de novembre de 2011

EMBOTITS ESPINA CELEBRA 100 ANYS DE
TRAJECTÒRIA
26 d’octubre de 2011

ROSER CONSTRUCCIONES METÁLICAS
COMMEMORA ELS 50 ANYS
6 de febrer de 2012

SERRA I MOTA CELEBRA EL SEU CENTENARI
11 de novembre de 2011

Trobades amb l’Administració
TROBADA AMB EL CONSELLER DEL DAAM
Sr. JOSEP MARIA PELEGRÍ
12 de setembre de 2011
FIRA ALIMENTÀRIA DE BARCELONA
27 de març de 2012

TROBADA AMB EL PORTAVEU DEL GOVERN
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SR.
FRANCESC HOMS - 30 de setembre de 2011

INNOVACC ES REUNEIX AMB EL DIRECTOR
DE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA,
EL SR. JOSEP MARIA TOST - 2 de febrer 2012

TROBADES AMB EL PRESIDENT ARTUR MAS I
AMB EL CONSELLER FRANCESC XAVIER MENA
9 i 17 de febrer de 2012

INNOVACC ES REUNEIX AMB MEMBRES DE
L’AJUNTAMENT DE FIGUERES
9 de maig de 2012

INNOVACC ES REUNEIX AMB EL SR. JOAN
SUREDA, DIRECTOR D’INDÚSTRIA DEL DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA - 25 de maig de
2012
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ASSOCIACIO CATALANA D’INNOVACIO
DEL SECTOR CARNI PORCI

EMPRESES

INSTITUCIONS

AMB LA COL· LABORACIÓ DE:

