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Editorial
Vivim un moment de canvi profund, moltes de les coses que donàvem per fet comencen a trontollar, i això 

ens pot generar inquietud, por i incertesa sobre el nostre futur. Últimament, al nostre voltant, sentim moltes 

queixes, enuig per la crisi, cerca de culpables i enyorança per un temps passat en el que les coses anaven 

millor. Semblem víctimes dels errors i la mala gestió d’altres.

Però també escoltem a moltes persones, com qualsevol dels membres d’INNOVACC, que enlloc de paralitzar-

vos i queixar-vos de la situació, heu decidit adoptar una actitud proactiva i us heu mobilitzat per adaptar-vos 

a la nova situació. Heu acceptat la incertesa i dediqueu la vostra energia, temps i capacitats a buscar noves 

formes d’adaptar-vos als canvis per viure’ls el millor possible. Heu decidit sortir de la vostra zona de confort i 

buscar les noves oportunitats que la crisi planteja.

“Els que asseguren que és impossible, no haurien d’interrompre els que ho estem intentant”.

                      Thomas Alva Edison
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Evolució d’Innovacc
INNOVACC està format per 69 associats, amb 17 institucions i 52 empreses (d’aquestes n’hi ha 41 que són PIMES). 
L’evolució del clúster des de la seva creació, l’any 2008, ha estat la següent:

Facturació agregada del 2012 d’empreses associades (per sectors de producció):

 Presentació Associats
 Empreses

1) Presentació de l’empresa
2) Quina experència innovadora destacaria de la seva empresa

  Adtec Ami, S.L.

1) Adtec Ami S.L., és una empresa dedicada al disseny i construcció de maquinària industrial. Som especialistes en 
l’automatització de tot tipus de processos industrials, per la millora de la productivitat, higiene i seguretat. Els nostres 
projectes incorporen tot tipus de tecnologia.

2) Cada un dels nostres projectes són innovadors, estan enfocats a buscar la màxima eficiència dels processos industrials. 
En els nostres projectes incorporem tot tipus de tecnologia des de les més bàsiques fins a les més sofisticades. 

Treballem en empreses de diferents sectors com: alimentàries, farmacèutiques, automoció.

  Agrogestiic, S.L. 

1) Oferim assessorament científic-tècnic en estudis epidemiològics i de control de zoonosis com la salmonel·losi 
porcina, a més de suport en accions de màrketing i comunicació de productes o serveis en aquestes àrees. Els nostres 
cursos presencials i/o online en sanitat animal i seguretat alimentària complementen els anteriors serveis d’assessoria 
especialitzada.

2) Unir a un equip de professionals del camp de la investigació en sanitat animal i seguretat alimentària amb l’objectiu 
de fer més accessible els avenços d’aquestes àrees al sector.

Combinar aquest coneixement científic-tècnic amb la creativitat que aporten especialistes en màrketing i comunicació 
per tal d’oferir serveis de comunicació especialitzada.

Crear un espai formatiu a internet, “Campus virtual de la sanitat i seguretat alimentària”, que ajudi als tècnics del sector 
a especialitzar-se.

  Animalesweb, S.L. - 333 

1) Animalesweb gestiona 333, una plataforma web que després de 15 anys de presència a internet reb 150.000 visites al 
mes i publica pel sector porcí en 8 idiomes, espanyol, francès, portuguès, italià, anglès, alemany, polonès i xinès.

2) Com a novetat en els nostres serveis podem destacar la nova plataforma d’e-learning o formació online, disponible 
des del passat mes de setembre, que ja compta amb 5 cursos i continua ampliant la seva oferta formativa constantment, 
es pot visitar a www.3tres3.com/formacion.

  Assessorament Industrial Robòtica i Automatització, S.L.

1) AIRA és una empresa situada a Cardona (Barcelona) especialitzada en el disseny i construcció de cèl·lules 
robotitzades per al sector carni. Empresa en contínua expansió que ha dut a terme nombrosos projectes en el sector 
produïnt maquinària a nivell internacional.

2) L’aplicació de la robòtica a escorxadors i sales de desfer permet realitzar des d’un procés puntual fins a una línia 
completa, des del disseny fins l’engegada. La flexibilitat de la implementació de cèl·lules robotitzades permet un 
increment de productivitat i competitivitat adequat per a cada client.

La robòtica permet una adaptació al sector idònia, adquirint una especialització polivalent capaç d’assolir els diversos 
processos de la línia de matança i elaboració dels escorxadors.
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  Berenguer Enginyers, S.L.P.

1) Berenguer Enginyers S.L.P., creada l’any 1972, és una enginyeria agroindustrial especialitzada en la realització de 
projectes per a la indústria alimentària així com del sector agropecuari.

2) Estar al dia de les innovacions en maquinària per poder assessorar als nostres clients així com la realització d’estudis energètics.

  Bigas Alsina, S.A.

1) Bigas Alsina, és una empresa ubicada a Girona amb més de 60 anys d’història i especialitzada 
en la fabricació de maquinària en el sector Agroalimentari.

Som fabricants de calderes de vapor i aigua calenta, autoclaus per esterilització i pel tractament de subproductes per 
obtenir farines de carn.

2) Bigas Alsina ha estat sempre innovant en la maquinària i en els processos. En el darrer any, amb la finalitat de 
reduir el cost energètic i fomentar l’eficiència energètica en les indústries, hem desenvolupat les instal·lacions totalment 
automatitzades per la Generació  de Vapor i aigua calenta amb biomassa,  que inclou l’estocatge i alimentació automàtica 
de la biomassa, generadors de vapor d’última generació, equips per la recuperació tèrmica i la filtració de fums.

  Boadas 1880, S.A. 

1) Boadas 1880, S.A. és una empresa familiar i centenària, fundada al 1880. És actualment sinònim 
de Xarcuteria de Qualitat, en gran part gràcies a l’exquisidesa dels nostres productes. Oferim una 
renovada gamma de pernils i embotits que s’adapten a les necessitats reals dels consumidors.

2) A Boadas 1880 estem compromesos en el constant desenvolupament dels nostres productes, processos i serveis, i 
en optimitzar la productivitat per estar a l’avantguarda de la nostra especialitat. Innovem en productes, formats, qualitats, 
és a dir, en tot allò que pugui donar un valor afegit al consumidor. Això, també ens obliga a innovar internament, en 
processos, tecnologies o seguretat alimentària. La innovació ens diferencia de la competència i ratifica la nostra posició 
davant del nostre client.

  Càrnica Batallé, S.A., Grup Batallé

1) Grup Batallé som un conjunt d’empreses de llarga tradició, dedicades exclusivament al sector porcí.
La nostra activitat principal engloba la producció i comercialització de reproductors porcins, el processat 
i l’especejament de carn i l’elaboració de productes curats.

2) Batallé dirigeix la major part del seu esforç d’innovació a la millora genètica dels animals per obtenir la màxima qualitat 
de carn. Vàrem ser pioners en l’ús de la raça Duroc. Avui fem millora genètica a partir dels rendiments de porcs híbrids 
mesurats de forma automatitzada en escorxador. A Càrnica estem realitzant millores d’eficiència energètica amb resultats al 
voltant del 20% d’estalvi en consum i invertint en tecnologies que ens permetin reduir les feines més feixugues i rutinàries.

  Càrniques Juià, S.A.

1) Empresa familiar fundada l’any 1987, dedicada a l’especejament de porcí, a les nostres instal·lacions es processen 
6.500 porcs/dia. La nostra organització exporta el 80% de tota la producció, i la formen 500 treballadors.

2) Adaptar-nos a les especificacions dels productes requerits pels nostres clients, com poden ser mercats tant diferents 
com el de Japó o Rússia.

  Casademont, S.A. 

1) Elaboració i comercialització de productes càrnis cuits i curats, amb una capacitat productiva de 
25.000 Tones, a dues factories a la província de Girona (Constantins i Palol de Revardit).

La Qualitat, assortiment, innovació i adaptabilitat a cada mercat, han estat les Claus per exportar el 50%.

2) Productes crus-curats gamma Nature (fuet, llonganissa, xoriç). Aquesta gamma de productes compleixen amb el 
criteri “clean label”, és a dir productes sense colorants, sense conservants i sense al·lèrgens. Productes llescats “frais 
emballé”. Gamma de productes llescats amb una presentació especial per a la distribució europea que compleixen amb 
el criteri de la concepció “frais emballé”.

  Cronofrio, S.A. (INTEGRA2)
1) Cronofrio, S.A. es dedica al transport i emmagatzematge a temperatura controlada distribuint, els productes dels seus 
Clients a qualsevol punt de la Unió Europea. Pertànyer a una xarxa facilita el poder oferir una distribució capil·lar que 
pugui arribar arreu.

2) Poder oferir terminis de lliurament de 24h a 48h de la mercaderia, tant en les sortides com en la logística inversa, és molt 
important quan estem parlant de productes peribles. En ambdós casos oferim la gràfica de la temperatura per on ha anat 
passant la mercaderia des de la recollida fins a l’entrega tant en els diferents transports com magatzems de trànsit. 

  Delsys Sistemes Informàtics, S.L.
1) Fundada el 1.999, som especialistes en Solucions informàtiques completes i integrades per a la indústria de 
l’alimentació per a millorar la seva Gestió Empresarial. Aquestes solucions cobreixen les necessitats presents i futures en 
matèries de traçabilitat, control de qualitat i gestió de la producció.

2) El factor veritablement diferencial del nostre programari enfront dels ERP existents en el mercat, és que les operacions 
físiques de l’empresa es troben totalment cobertes tot i que l’especialització radica en els processos de producció i 
logística. Les solucions es caracteritzen per la seva senzillesa d’ús, flexibilitat i fàcil implantació. Amb més de 10 anys 
d’experiència i 90 implantacions en el sector de l’alimentació fan de la nostra empresa un referent en el sector.

  EIO, Enginyeria Informàtica Olot, S.L.
1) EIO és una empresa de serveis informàtics amb 19 anys d’experiència. La nostra vocació és donar un servei integral 
a les necessitats informàtiques dels nostres clients i per fer-ho disposem de professionals especialitzats en sistemes 
informàtics, programació, ERP, CRM i traçabilitat.

2) En general, tots els projectes oberts d’INNOVACC on EIO ha participat han estat molt interessants per la possibilitat de 
treballar en xarxa amb altres empreses associades. Potser el més destacat és el MobileColdControl (www.mobilecold.
com), ja que ens ha permès treure un nou producte al mercat molt innovador. Això ens ha permès accedir a un nou perfil 
de clients i començar a exportar. Fins i tot s’han interessat pel sistema empreses russes.

  EMA, Depuració i Enginyeria de l’aigua, S.L.U.
1) Tractament d’aigües residuals i residus d’indústria agroalimentària, estudiant, proposant i executant 
les solucions tècniques que millor s’adapten a cada empresa.

2) Tractament de salmorres d’empreses de curats de pernil. Re-enginyeria de processos fisicoquímics. Digestió anaeròbia 
dels fangs de depuració amb codi-gestió amb purins.

  Embotits Calet, S.L.
1) Empresa productora i comercialitzadora de productes curats i cuits de xarcuteria bàsicament de porcí i indiot, amb 
destí primordial fora del mercat nacional espanyol i català. Estem situats a la comarca de la Garrotxa, comarca amb gran 
tradició i producció de xarcuteria.

2) L’última i més important inversió amb molts aspectes innovadora, és la planta de llescats situada al pol. ind. Begudà 
de St. Joan les Fonts, amb una àmplia capacitat de llescat i amb múltiples sistemes d’envasat. En aquesta planta tant es 
llesquen productes propis, com productes sota sistema de maquila. També està autoritzada per llescar productes làctics. 

  Embotits Espina, S.A.U.
1) Fabriquem embotits cuits i curats. Estem presents a 32 països amb unes vendes de 30 m € (60% exportació). 
Tenim 3 centres productius a Osona, 1 filial a Romania i també presència internacional amb inversions i acords 
estratègics. Som una empresa familiar amb 102 anys i un equip humà de 150 persones. 

2) La innovació més destacada dels darrers mesos ha estat el desenvolupament d’un bacon llescat presentat en un 
envàs específic que permet elaborar-lo en un microones. L’acabat cruixent del producte és el mateix que s’obtindria 
utilitzant una paella però té l’avantatge de la simplicitat, la neteja i la rapidesa per l’usuari. Amb aquestes característiques 
aconseguim combinar un producte clàssic d’alta qualitat amb una nova manera molt atractiva de gaudir-lo. 
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  Frigoríficos del Nordeste, S.A. (NORFRISA)

1) ESCORXADOR DE PORCI, es dedica al sacrifici d’animals porcins, entenent, doncs, com a principals 
productes finals les canals porcines i les despulles corresponents. NORFRISA es situa entre els quatre 
primers escorxadors de l’Estat espanyol respecte al número de porcs sacrificats.

2) Hem instal·lat un sistema de robotització de la línia de sacrifici.  

  Friselva, S.A.

1) Friselva S.A. és un escorxador i sala d’especejament de porcí situada a Riudellots de la Selva (Girona), que va iniciar 
la seva activitat l’any 1950. Forma part del Grup Agroalimentari Carni, que engloba activitats diverses, com la fabricació 
de pinso, engreix de porcs, escorxador, especejament, etc.

2) Des del 2011 Friselva disposa d’un departament d’R+D, que té diversos projectes engegats per millorar la qualitat 
alimentària, el benestar animal i sobretot per buscar alternatives pels subproductes del sector carni, que facin els 
processos més eficients.

  GEI - 2A, S.L., Grupo Europeo de Ingeniera Agroalimentària y Ambiental
  
1) GEI-2A, és una enginyeria alimentària i agroalimentària, que projectem i construïm plantes d’aliments certificables 
(HACCP, CEE, USDA, IFS, BRC) de manera eficient, productiva y rentable.

2) Implantem els millors costos de producció / construcció / equipaments per fer més viables les inversions. Experiència 
contrastada amb plantes industrials a diferents països d’exportació.

  Gestió de Projectes Vallbona, S.L.

1) GEDPRO és una empresa especialitzada en la gestió de projectes industrials d’inversió, recerca i desenvolupament, 
energia i medi ambient. L’equip humà de GEDPRO està format per un grup multi-disciplinar altament qualificat i preparat 
per assessorar tècnica i econòmicament.

  Grama Aliment, S.L. 

1) Empresa al servei de la indústria alimentària, en especial del sector carni. Subministrem mescles d’ingredients
i additius alimentaris i distribuïm aïllats de proteïnes de soja, concentrats de proteïnes provinents de la llet, 
aromes, espècies i additius alimentaris.

2) Les nostres mescles majoritàriament estan desenvolupades a mida per a cada client. El nostre treball consisteix en 
la col·laboració dels nostres tècnics amb els del client per ajudar a la innovació o desenvolupament de nous productes, 
tenint en compte les demandes del consumidor final.

Donem suport en el procés d’elaboració i en la formulació, així com en el compliment dels requeriments actuals tant 
sanitaris com de qualitat i de seguretat alimentària.

  Grup Baucells Alimentació, S.L.

1) Empresa especialista en la producció porcina des de 1958, com a ramaders i productors de pinsos compostos i posteriorment 
amb sala d’especejament i magatzem frigorífic amb una producció de 60 TN/any i aproximadament 800.000 porcs.

  Grupo Alimentario Argal, S.A. 

1) Empresa alimentària d’àmbit nacional i internacional, que elabora i comercialitza productes carnis com: pernil ibèric, 
pernil curat, pernil cuit, pit de gall d’indi, tota la gamma de productes llescats, fuet, xoriç, salsitxes, patés... 
I d’altres productes com: amanides, precuinats, formatges, etc.

  Embotits Monter, S.L.U.

1) Embotits Monter és una empresa especialitzada en la fabricació i llescat d’embotits curats (llangonissa, 
xoriç, salami, llom, cap de llom) tant de porc com de gall d’indi. Especialistes també en la fabricació de peces d’embotit 
P.L.S. (peces de lliure servei). Interproveïdor de Mercadona.

2) Com a experiència innovadora cal ressaltar el desenvolupament de tots els productes curats de la família de gall d’indi 
que mantenint el gust i les qualitats dels embotits curats de porc, porten la meitat de greix.  A nivell tecnològic, cal destacar 
l’avançat sistema d’automatització del transport intern i l’assecat del producte a la Planta de les Planes d’Hostoles.  

  Envasos Metàl·lics Josep Mª Canut, S.L.

1) Fabricació d’envasos metàl·lics per xarcuteria i molinets de cafè. Empresa amb 28 anys d’activitat, s’ha adaptat al volum 
de la indústria càrnia per tal de donar servei principalment a les indústries de la comarca i comarques més properes.

2) En conjunt destacaríem l’adaptació dels processos de fabricació a les necessitats dels mercats per tal de tenir una 
ràpida resposta a les comandes dels clients. Igualment per tal de fer front a la crisi, varem optar per obrir una nova línia 
de producte, aquesta vegada dirigida als torrefactors de cafè.

  Escorxador Frigorífic d’Osona, S.A. (ESFOSA) 

1) Escorxador de porcí de serveis que dóna servei als seus socis, tant en sacrifici de porcs d’engreix com de reproductors.

2) Hem instal·lat un sistema de robotització del partit de les canals de reproductors controlat per visió artificial.

  Escorxador de la Garrotxa, S.A. 

1) Empresa dedicada al sacrifici de bestiar porcí, amb una producció diària de 7.000 porcs amb tractament de vísceres 
vermelles (fetges, cors...) i vísceres blanques (budells...). Empresa certificada amb els estàndards de qualitat: BRC, 
IFS... i acreditada segons exigència de Benestar “Animal Welfare”.

2) Participació en projectes d’innovació i desenvolupament: 
- Projecte PASSPORK per desenvolupar un mètode de detecció ràpid de Salmonel·la, listèria, campylobacter, yersina i e-coli.
- Participació en el programa de control de salmonel·la per a comprovar el nivell de prevalença a les granges.

  Esteban Espuña, S.A.

1) Espuña va néixer l’any 1947 a Olot com elaborador d’embotits. Des d’aleshores, Espuña ha actua-
litzat la seva gamma de productes i els exporta a més de 30 països. Espuña és marca líder de 
productes llescats, sobretot de Pernil Curat, i és també el referent de Tapes i Snacks d’embotit.

2) La innovació a Espuña comença per ser pioners en l’aplicació de noves tecnologies per oferir als nostres consumidors 
els millors productes atenent als seus canvis d’hàbits. La Innovació no està renyida amb el bon saber fer tradicional, 
i a Espuña ho aconseguim elaborant els nostres productes amb temps i constància. La gamma de Tapes al Minut i la 
gamma de Cañitas en són clars exemples. Espuña també va ser pionera en utilitzar la tecnologia de la Pasteurització 
per Alta Pressió.

  Far Jamón Serrano, S.A. 

1) En el cor del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Far Jamón Serrano S.A. gaudeix d’un entorn 
immillorable per curar pernils i lloms. Aquest fet, junt amb una elaboració artesana de més de 75 anys d’experiència.

2) Classificació Individual de totes les peces de pernil fresc que arriben a les nostres instal·lacions, es classifiquen segons 
mida i el tipus de carn, les identifiquen de forma individual. Això ens permet conèixer la traça completa del producte durant 
tot el procés d’elaboració. Automatització del control dels assecadors per optimitzar l’aprofitament de les condicions 
climatològiques de la nostra comarca i així fomentar l’estalvi energètic. Motllo de producte final per una presentació.
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  Inforolot, S.A. 

1) Empresa de serveis informàtics amb més de 28 anys al mercat i amb especialització en el sector carni i alimentari. 
Oferim serveis d’implantació de sistemes integrals de gestió (ERP), formació, software i solucions per a la gestió de les 
àrees de producció i gestió de la seguretat alimentària APPCC.

2) La nostra principal línia innovadora en el nostre sector del software és potenciar les solucions per al control de les 
plantes de fabricació, el control de la seguretat alimentària, l’optimització dels costos en la fabricació i tot això integrat en 
un únic sistema de gestió que permeti obtenir informació en temps real per a la presa de decisions i millorar la competitivitat 
industrial en el sector carni i alimentari. Els nostres tècnics amb més de 20 anys d’experiència estan a la seva disposició.

  Joaquim Albertí, S.A. (LA SELVA)

1) Indústria càrnia especialitzada en l’elaboració de pernil cuit, si bé la gamma abasta altres articles i productes com 
el bacon, aperitius i embotits cuits i secs en general. L’empresa és gairebé centenària, es troba ubicada a Campllong 
(Gironès) i ocupa actualment unes 300 persones.

2) Si bé es tracta d’una empresa de llarga història i molt escrupolosa amb el respecte a les elaboracions més tradicionals, 
també apostem, i cada cop més, per la innovació. En tractar-se d’una marca, La Selva, orientada al producte de qualitat 
és bàsic oferir tothora diferenciació i per aquest motiu hem constituït un comitè d’innovació integrat per representants de 
màrqueting, comercial i R+D, amb una infraestructura humana i material important.

 Lavola 1981, S.A.

1) Lavola és una organització de serveis per a la sostenibilitat integral, amb més de 30 anys d’experiència. Acompanya 
i ajuda els clients a assolir la sostenibilitat econòmica, social i ambiental, amb solucions personalitzades d’eficiència i 
estalvi energètic, eco-disseny, edificació sostenible...

2) Lavola ha estat una de les primeres empreses catalanes a obtenir la ISO 50.001 de gestió energètica. També ha estat 
col·laborant en el projecte SmartAgriFood, de la mà de Bon Preu, que pretén impulsar l’ús de les TIC al sector agroalimentari 
per augmentar-ne la competitivitat a nivell europeu i oferir noves oportunitats de negoci, gràcies als sistemes 
d’informació i presa de decisió integrats amb xarxes avançades basades en internet. 

  Luís Oliveras, S.A.

1) Luís Oliveras, S.A és una empresa olotina especialista en la fabricació d’embotits curats des de fa 80 anys que aposta per la 
tradició en l’elaboració de tots els seus productes, però tanmateix està a l’avantguarda en quant a presentacions i nous mercats.

2) Com a experiència innovadora podem destacar: 
-  Millores productives en diferents seccions del departaments de producció i logístic.
-  El desenvolupament d’una nova línia de productes Gourmet.
-  L’exportació a mercats molt determinats amb productes molt específics.

  Matadero Frigorífico de Avinyó, S.A. Grup Roma 

1) Grup Roma disposem de granges pròpies i de vàries empreses dedicades a la matança, l’elaboració i, fins i tot, a la 
comercialització i exportació de productes del porc permetent-nos, així, un estricte control de tots els processos i poder 
oferir una qualitat extraordinària.

  Mecàniques Pujolàs, S.L.

1) Des de 1985 PUJOLÀS, està present en el mercat per a la construcció de la maquinària per a la indústria alimentària, 
especialment orientada al sector carni. A l’actualitat exportem els nostres productes als cinc continents.

2) La nostra innovació actualment és la Linea d’embotir, Tensar i Clipar. Aquesta màquina permet embotir qualsevol 
producte llom, pernils, ventresques, tot tipus de carns... aquesta màquina es compon de 3 parts: Carregador, ens permet 
embotir d’una forma automàtica; Embotidora és l’encarregada de donar forma al producte, ens permet treballar amb 
calibres de 70 fins 220; Grapadora tensadora, aquesta màquina és l’encarregada de posar les grapes, a cada costat 
del producte.

  Metalquimia, S.A.
 
1) Es dedica a la innovació tecnològica i a la recerca de la màxima qualitat, juntament amb la d’un servei 
reconegut en tots els seus productes; Metalquimia ofereix solucions integrals i tecnologia d’avantguarda per a l’elaboració 
de productes carnis, amb garantia de producte acabat.

  Microbial, Sistemes i Aplicacions Analítiques, S.L. 

1) Microbial S.L. és una empresa biotecnològica que dissenya kits per a la detecció ràpida de patògens per PCR. També 
oferim serveis d’identificació ràpida d’espècies bacterianes i de comparació de soques per subtipatge.

2) Hem desenvolupat kits per detecció de patògens com ara salmonel·la, listèria, cronobacter, campylobacter i 
legionel·la. Recentment hem desenvolupat kits de detecció de cavall en productes alimentaris i estem treballant en el 
desenvolupament d’un kit per a la detecció de toxoplasma en embotits. També col·laborem amb centres de recerca 
biomèdica i de seguretat alimentària. Microbial està contínuament fent recerca per donar eines sòlides a les empreses 
agroalimentàries i laboratoris d’anàlisis.

  Milla Masanas, S.L. (MIMASA)

1) Dissenyem i fabriquem equips d’higienització de tot tipus d’elements utilitzats en els processos d’elaboració d’aliments, 
tals com caixes, motlles, palets, contenidors, carros, etc.

2) L’equip de rentat i desinfecció de ganivets i guants de malla, especialment pensat per escorxadors i sales de desfer.

  Noel Alimentària, S.A.U. 

1) A les portes del seu 75è aniversari, NOEL ha assolit una expansió empresarial basada en la conjugació de la innovació 
amb la tradició dels seus productes d’elaboració càrnia. Actualment, NOEL està present a més de 50 països d’arreu del 
món, on exporta prop del 40% del total de vendes de xarcuteria.

2) NOEL destaca per tenir un esperit constant d’innovació, fonamentat en tres grans línies estratègiques: la seguretat 
alimentària, la qualitat i l’eficiència productiva. Es valora molt positivament la participació en els projectes relacionats 
amb el control de la salmonel·la, culminat per la col·laboració de NOEL en el projecte europeu PASSPORK. Cal destacar, 
a part dels coneixements obtinguts, la predisposició i la generositat de les empreses incloses en el desenvolupament 
de tots els projectes.

  Olotinox, S.A.

1) Olotinox està especialitzada en la fabricació d’eines de tall per a les indústries càrnies i alimentàries. La nostra 
gamma de productes inclou tot tipus de ganivetes i eines similars, bé pel processament del producte o bé per l’envasat 
o empaquetat del mateix.

2) En els darrers anys, Olotinox ha ampliat la seva gamma de productes, atenent a les necessitats del mercat i especialment 
degut a les noves tendències en l’envasat dels productes carnis i alimentaris. Cal destacar la nova gamma de ganivetes 
per a màquines termoformadores i termoselladores.

  Ramón Ventulà, S.A.

1) Empresa familiar fundada els anys 50 i dedicada a l’elaboració de pernil curat, pernil serrà, fuet, llonganissa, xoriç i 
ventresca curada. Estem certificats de l’IFS, BRC, ISO9001-14001-18001 i ETG.

2) El nostre sistema de finestres automàtiques fa que la curació dels nostres productes sigui un procés natural quan les 
condicions ambientals són les adequades.

  Roser Construcciones Metálicas, S.A.

1) Totes les àrees de ROSER CMSA ofereixen els seus serveis als nostres clients des del disseny del producte, 
elaboració de projectes per a noves instal·lacions, fabricació, atenció al client i post-venta. El departament de disseny fa 
un seguiment del mercat i desenvolupa nous productes pensant en les necessitats d’aquests.
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 Institucions

  Sequàlia 

1) Sequàlia és una assessoria tècnica especialitzada en la higiene, la seguretat i la qualitat alimentàries. Els requeriments 
i les exigències legislatives que formen part de la cadena alimentària són cada dia més estrictes i complexes. És per això 
que volem facilitar una gestió planera, flexible i personalitzada en relació amb tots els elements de la cadena alimentària.

2) Amb l’objectiu d’obtenir un nivell adequat de seguretat disposem d’eines, que ens han permès dotar-nos de 
coneixements per assolir un nivell de seguretat òptim per als aliments.

L’experiència acumulada en el sector, palesa en la nostra col·laboració amb els diferents segments de la cadena 
alimentària i en la coordinació dels mateixos, suposen una garantia d’eficàcia, tant des d’un punt de vista legal com 
pràctic, en els nostres serveis.

  Serra i Mota, S.A.

1) Empresa que elabora propostes de la xarcuteria tradicional, combina tradició i modernitat per afegir 
productes de xarcuteria d’alta qualitat. Elaboren pernil cuit, rostits al forn, espatlla cuita, gall d’indi, 
mortadel·la i “chopped”, llescats PLS, llescats d’hostaleria, bacó fumat, barres 11x11...

 Serveis Panella, S.L. (ULMA INOXTRUCK) 

1) Serveis Panella S.L. empresa amb més de 25 anys d’experiència al sector de manutenció, el nostre 
compromís per donar un servei de qualitat fa que l’any 2011 rebem la certificació ISO i desenvolupem 
conjuntament amb ULMA INOXTRUCK maquinària especialment dissenyada pel sector agroalimentari.

2) Serveis Panella S.L. juntament amb ULMA INOXTRUCK està dissenyant i fabricant maquinària de manutenció altament 
especialitzada pel sector agroalimentari, prioritzant l’ergonomia, la seguretat i la higiene, amb un disseny higienitzable i 
innovador, essent tots els components 100% inoxidables.

  Servicios Genéticos Porcinos, S.A., (Ge-Pork)

1) Ge-Pork és una empresa de genètica i inseminació porcina que distribueix en 24 h, dosis per inseminació 
artificial, medicaments, equipament i pinso lacto-iniciador per a les explotacions ramaderes.

2) Aquest mes de març Ge-pork ha presentat la primera aplicació per smartphones i tablets del sector a l’Estat. Aquesta 
solució tecnològica ofereix de manera oberta i ràpida informació detallada de tots els verros que hi ha als centres 
d’inseminació. De cada animal es poden consultar en qualsevol moment els seus valors genètics més destacats, la seva 
foto, el seu pedigrí complet i un vídeo.

  Tané Hermètic, S.L.

1) Es dedica a la investigació i desenvolupament de portes hermètiques dissenyades per respondre a les exigències de 
l’entorn. Dissenyem portes per a aplicacions frigorífiques, industrials, per sales blanques i recintes micro-biològicament 
controlats i portes acústiques de grans dimensions.

  Timpolot 

1) Timpolot és una enginyeria d’automatització, robòtica i visió artificial especialitzada en el sector 
alimentari. Volem ser el soci tecnològic dels nostres clients en l’automatització de les línies de procés. 

2) La nostra tasca innovadora es centra en l’automatització de processos concrets, realitzant projectes a mida per cada 
client, integrant noves tecnologies de control i l’aplicació de la robòtica dins les línies de processat. Per altra banda, 
col·laborem estretament amb l’IRTA en el camp de la determinació de la qualitat del producte fresc i l’automatització de 
noves sondes i tecnologies.

  Transportes Rosendo Quintana, S.L. - CENED
1) Neteja i desinfecció de l’interior de cisternes, camions frigorífics i de bestiar. Neteja exterior 
    de tot tipus de vehicles industrials.

2) Hem aplicat un nou sistema de desinfecció innovador.

  Transports Tresserras, S.A.
1) Empresa 100% capital familiar. Actualment gerència l’empresa la 4 i la 5 generació. Sector logística refrigerada en 
grupatge, temperatura positiva i congelat. Servei a tot l’estat espanyol (inclòs Illes Canàries i Balears) i a 22 països 
d’Europa. Clients en sectors de l’alimentació perible, farmàcia.

2) La implementació del seguiment de la nostra flota on-line. Podem controlar la  temperatura en tot moment per tal de 
garantir la cadena de fred als nostres clients, i conèixer la  posició dels vehicles, el que ens permet una òptima gestió de la flota.

  Wattia Innova, S.L.
1) Wattia Innova S.L. és una empresa orientada a proveir els seus clients de les eines adequades per millorar l’eficiència energètica.

2) L’empresa ha desenvolupat amb R+D propi el sistema SmartLite, una eina per monitoritzar el consum elèctric d’una 
instal·lació. Permet la visualització on-line de diversos punts de mesura de forma simultània. A més, proporciona els 
consums tant en kWh com en euros. És l’eina idònia per auditar el consum d’una instal·lació elèctrica i millorar la seva 
eficiència energètica d’una manera senzilla i econòmica. 

  Xuclà Mecàniques Fluvià, S.A.
1) XUCLÀ MECÀNIQUES FLUVIÀ, S.A. és una empresa nascuda fa més de 50 anys a la localitat d’Olot (Girona). La 
nostra llarga experiència ens permet dissenyar i construir les més variades instal·lacions d’higienització, transport... per 
fer més rendibles els seus processos de treball.

2) - Concepció de la màquina de rentar-esterilitzar porta ganivets, ganivets i guants, Sèrie Hexàgon.
    - Que hem aconseguit un estalvi d’aigua i detergent que la fa una màquina única al mercat.
    - Concepció dels túnels de rentar amb formes arrodonides Sèrie Esfera que fan que hi hagi una millor higienització.
     - Concepció de la Sèrie Cube, màquines pel rentat de contenidors i banyeres amb un baix consum i unes mides reduïdes.

  

  Ajuntament d’Olot - Institut Municipal de Promoció de la Ciutat 
1) L’IMPC té per objectiu facilitar i promoure l’activitat econòmica a la ciutat d’Olot creant les condicions necessàries per 
a generar oportunitats a les empreses i a les persones que hi viuen.

2) - Espais actius: projecte en col·laboració amb l’associació de comerciants que posa en valor els locals comercials   
       tancats utilitzant-los com aparadors complementaris de comerços que estan en actiu.
     - Orientació laboral per competències a persones aturades.
     - Eina de geolocalització de les activitats econòmiques de la ciutat, amb consultes parametritzables (en curs).

   Ajuntament de Vic - IMPEVIC 
 
1) Des de l’Ajuntament assessorem a emprenedors i empreses, i disposem de 3 vivers d’empreses per què s’hi 
puguin instal·lar projectes empresarials innovadors i amb un ús intensiu de les TIC.
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  Fundació Universitària Balmes - Universitat de Vic (UVic)
 
1) La UVic és una universitat nascuda de la iniciativa ciutadana i territorial, que desplega la seva activitat de servei 
públic en els àmbits de la docència, la recerca i la transferència del coneixement. La seva missió és ser un motor de 
coneixement i d’innovació al servei del territori.

2) El projecte Casa de Convalescència de Vic que acull el nou Centre d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement de Vic 
(agència Creació). Aquest centre, gestionat participadament per la UVic i l’Ajuntament de Vic, representa un espai físic de 
confluència entre l’esperit emprenedor i la visió empresarial amb la innovació, el talent i el coneixement universitari amb 
l’objectiu de fomentar la col·laboració entre la universitat  i el territori per al desenvolupament de projectes d’R+D+i conjunts.

  GSP Girona (Grup Sanejament Porcí de Girona) 
1) El GSP Girona és una entitat associativa que agrupa al sector ramader de porcí de la província 
de Girona, i té com a objectius la millora de la sanitat de la cabana porcina  i proposar i aportar 
tots aquells serveis i assessorament tècnics que millori les explotacions associades a l’entitat.

2) Des del GSP hem participat i col·laborat en projectes de cooperació innovadora a nivell europeu per a la promoció del 
Biogàs (Geronimo II) i projectes associatius de caire innovador amb altres entitats tècniques.

  IRTA, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
1) L’IRTA disposa de 10 Centres i Estacions Experimentals pròpies i 6 centres consorciats en 24 ubicacions a tot el 
territori. En total 535 persones, de les que 191 són investigadors, dedicats a les Indústries Alimentàries, la Producció 
Animal i Vegetal, el Medi Ambient i l’Economia Agroalimentària. 

2) El Procés QDS és un revolucionari sistema de curació accelerada de productes carnis en llesques que s’aplica 
directament després de l’etapa fermentativa i abans de la fase d’assecament i maduració final, reduint els temps totals 
d’elaboració, eliminant les estades a cambra, simplificant la producció, millorant l’eficiència energètica i que permet 
desenvolupar nous productes per als consumidors. El QDS és fruit de la col·laboració estratègica entre les companyies 
Metalquimia, Casademont i l’IRTA.

  Parc de Recerca UAB
1) Fundació privada sense ànim de lucre, creada per la Universitat Autònoma de Barcelona, el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària per a l’impuls de la transferència de 
tecnologia i coneixements entre la Universitat i el món empresarial.

2) El Parc de Recerca UAB pretén fomentar la transferència de coneixements a través de projectes col·laboratius entre 
investigadors i empreses. En aquest sentit, el Parc compta amb un portal d’innovació oberta en el que investigadors i empreses 
poden interactuar i col·laborar mitjançant la publicació d’ofertes i demandes tecnològiques (https://pruab.innogetcloud.com/).

  SIGMA - Consorci de Medi Ambient i Salut Pública
1) SIGMA realitza la gestió del medi ambient i de la salut pública de la ciutat d’Olot i de la comarca de la Garrotxa, com 
també la realització d’estudis, plans i programes que han de permetre la presa de decisions encertades pel territori, dins 
els camps d’actuació propis del Consorci.

  Universitat de Girona - Parc Científic i Tecnològic de la UdG 

1) La UdG és una institució pública que cerca l’excel·lència en la docència i en la recerca, i que participa en el progrés 
i el desenvolupament de la societat, mitjançant la creació, transmissió, difusió i crítica de la ciència, la tècnica, les 
humanitats, les ciències socials i les arts.

2) La UdG compta amb 11 grups reconeguts per ACC1Ó amb l’etiqueta TECNIO, el que demostra la capacitat de 
transferència; aquests grups desenvolupen la seva activitat al Parc Científic i Tecnològic. Entre altres iniciatives, la UdG 
promou i finança beques de transferència i innovació (BTI) que permeten a estudiants de fi de grau o màster participar 
en convenis de col·laboració amb empreses, rebre un curs d’innovació i emprenedoria, i tenir una primera experiència 
en entorns empresarials innovadors.

  Associació Tecnicosanitària del Porcí (ASSAPORC)
1) Assaporc, és una associació d’Agrupacions de Defensa Sanitària relacionades amb el sector porcí. L’objectiu del 
qual és la representació, assessorament tècnic-sanitari i l’elaboració de programes estratègics i plans obligatoris per 
l’eradicació de malalties.

2) Estem implantant un Programa pilot de control voluntari de Salmonel·la al llarg de la cadena alimentària.

  BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A 
1) Al BBVA Treballem per construir relacions a llarg termini amb els nostres clients i aportar el màxim valor 
possible, tant als nostres grups d’interès com a la societat en general. La consecució d’aquesta fita implica 
un nou estil de comportament per al conjunt de les persones que formen el Grup.

  Cambra de Comerç de Barcelona
1) La Cambra és una institució representativa, independent, democràtica i eficient, que garanteix la promoció de l’activitat 
econòmica i empresarial i el desenvolupament sostenible del territori.

2) El Club Cambra és la plataforma de negocis en xarxa adreçada a les empreses, que inclou tots els serveis i avantatges 
d’estar associat a la Cambra de Comerç de Barcelona. Permet la interrelació entre més de 250.000 empreses pertanyents a 
40 sectors d’activitat i l’accés a una xarxa mundial de 1.500 cambres, repartides en 180 països. En definitiva, un vehicle per 
augmentar la competitivitat de les empreses en una societat digital que ha entrat en canvi permanent. www.clubcambra.com  

  Cambra de Comerç de Girona 
1) La Cambra de Comerç vetlla pel desenvolupament de la Indústria i els serveis a través de 
l’emprenedoria, la internacionalització, la innovació i la formació empresarial.

2) La Cambra contribueix a l’impuls de la innovació a les empreses a través de tres eixos: el desenvolupament de projectes 
innovadors a la pime, la transferència de tecnologia i el suport als projectes col·laboratius impulsats pels clústers de la 
demarcació. En el marc d’Innovacc, la Cambra ha participat en varis projectes com ara el control continu de la temperatura 
en la cadena de distribució, la valorització de residus o l’anàlisi d’oportunitats del mode ferroviari per a l’exportació. 

  CETaqua, Centre Tecnològic de l’Aigua
1) CETaqua és una organització que integra, gestiona i executa projectes de recerca i desenvolupament amb 
l’objectiu de proposar solucions innovadores a empreses i administracions relacionades amb l’aigua. És una 
fundació privada sense ànim de lucre amb centres a Catalunya, Galícia i Andalusia.

2) El model de CETaqua està fonamentat en la recerca col·laborativa dels àmbits privat, públic i acadèmic. Se centra en 8 àmbits 
d’actuació: sostenibilitat, qualitat de l’aigua, depuració, recursos hídrics alternatius, tecnologia de la informació, economia de 
l’aigua, gestió d’actius i energia. L’any 2012 ha tingut una cartera de 92 projectes en execució, incloent set projectes amb 
finançament públic europeu LIFE+, set FP7 i diferents projectes amb finançament públic estatal, autonòmic i privat.

  Consell Comarcal d’Osona
1) La Cambra vetlla pels interessos generals de les empreses i ofereix serveis a empreses i 
emprenedors per respondre a les vostres necessitats i ajudar-vos a millorar la competitivitat.

  Consell Comarcal de la Garrotxa
1) El Consell Comarcal de la Garrotxa presta els seus serveis als ciutadans de la comarca de la Garrotxa. En alguns casos 
poden accedir-hi directament - és el cas de l’oficina de joventut, atenció al consumidor, de rehabilitació d’habitatges...-  i 
en d’altres a través del seu ajuntament.

  Federació Catalana d’Indústries de la Carn (FECIC)
1) Organització empresarial, nascuda el 1978, que representa i defensa els interessos de les empreses del sector carni 
ubicades a Catalunya. 

2) Actualment agrupa prop de 200 empreses dedicades al sacrifici d’animals, a l’especejament i a la transformació de 
les carns en productes elaborats.
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 Projectes desenvolupats
L’activitat principal d’INNOVACC és l’impuls i el suport al desenvolupament de PROJECTES COL·LABO-
RATIUS estratègics del sector carni porcí, amb la participació dels seus associats. 

Els projectes que s’impulsen són de dos tipus:

· Projectes oberts: tots els membres d’INNOVACC 
poden participar-hi i/o consultar la seva evolució en 
qualsevol moment

· Projectes restringits: només les empreses inte-
ressades i el gerent del clúster en coneixen la seva 
evolució.

Tots els projectes on s’involucra INNOVACC són 
col·laboratius, amb un mínim de dos membres 
associats. Els projectes realitzats amb el suport 
d’INNOVACC -classificats pel seu any d’inici- són 
els següents:

Molts d’aquests projectes han sorgit i s’han treballat dins del propi clúster, però alguns són projectes desenvolupats amb 
altres clústers catalans, com són:          

 • el clúster de béns d’equip (CEQUIP)

 • el clúster de nutrició i salut (AINS)

 • el clúster de l’aigua (CWP)

 • el clúster d’eficiència energètica (CEEC)

 • el clúster ferroviari (RAILGRUP)

Dels 72 projectes iniciats i desenvolupats fins ara:          

 11 projectes han arribat a la fase d’implantació de la solució

 11 projectes a la fase de proves pilot, prototipatge, etc.

              14 projectes a la fase d’estudi de viabilitat

Nota. El criteri de valoració del “Nivell d’implicació d’INNOVACC” i del “Grau d’èxit del projecte” es mostra a continuació.

Nivell d’implicació d’INNOVACC:

1. Facilitar contactes entre participants. Seguiment periòdic del projecte. Difusió dels resultats, si s’escau.
2. Assessorament en la preparació de documentació relacionada amb el projecte i en la recerca de finançament.
3. Tramitació de sol·licituds d’ajuts.
4. Tramitació de justificació del projecte executat. Difusió dels resultats, si s’escau.

Grau d’èxit del projecte:

1. Plantejament inicial: preparació estudi, prova, nova tecnologia, etc. Creació del grup de treball (participants, líder,           
    equip redactor / tècnic).
2. Execució en fase d’estudi.
3. Execució en fase de proves pilot, prototipatge, etc.
4. Implantació de la solució.

Els projectes oberts que s’han estat treballant fins ara han estat els següents:
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La salmonel·losi ha esdevingut la principal zoonosi adquirible per al consum humà de productes 
carnis de porcí. Per reduir la seva prevalença, molts països de la UE tenen en funcionament 
programes de control de salmonel·la, ja siguin obligatoris o voluntaris. Catalunya i l’Estat Espanyol 
no disposen de cap programa oficial d’aquest tipus i això suposa un risc, a més d’una evident 
barrera per a l’exportació i una pèrdua de valor afegit per al producte.

Objectius:

La competitivitat de les empreses càrnies de porcí no depèn únicament dels costos de producció i dels preus de 
venda, ja que cada vegada més es demanen aliments amb la màxima seguretat, tant per motius sanitaris i ètics, com 
per l’impacte extrem que sobre el consum podria causar qualsevol crisi alimentària. S’estima que la carn de porcí 
i els seus derivats es situen com a segona font de salmonel·losi humana després dels productes d’origen aviar. La 
Directiva 2003/99/CE i el Reglament CE núm. 2160/2003 estableixen la necessitat d’adoptar mesures de control per la 
salmonel·losi porcina en plans de salut pública europeus. Disposen d’aquests programes de control en funcionament 
països com: Suècia, Finlàndia i Noruega (des de 1995); Dinamarca (1995); Regne Unit (2002); Alemanya (2002); Irlanda 
(2003); Holanda (2005); Bèlgica (2007) i també disposen dels corresponents organismes certificadors autoritzats.

Els objectius principals del projecte són:

• Arribar a nivells promig de prevalença de salmonel·la mínims, similars als de països competidors com Alemanya i Dinamarca.
• Implantar un programa de control de salmonel·la voluntari que es pugui utilitzar de manera oficial a Catalunya 
   (i, si s’escau, a tot l’Estat). 

Els avantatges principals que se’n deriven són:

• Reduir el risc de crisis alimentàries pel sector a Catalunya.
• Augmentar les possibilitats d’exportació de productes carnis porcins, evitant barreres d’entrada de determinats països.
• Incrementar la competitivitat, ja que la implantació continuada del programa pot suposar més valor afegit dels productes  
   a oferir als clients, al tractar-se d’una metodologia de control semblant a la de països de referència en aquest àmbit.

Tasques desenvolupades:

Des de l’any 2008, en el marc d’INNOVACC s’han realitzat diverses accions encaminades a millorar el control de 
salmonel·la en tota la cadena de valor del sector carni porcí. 

Amb el lideratge d’ASSAPORC es varen elaborar, els anys 2008 i 2009, diversos documents de bones pràctiques per 
a granges, transport i escorxador. Posteriorment, entre el 2009 i el 2010, es va fer un estudi pilot amb 13 granges, 
una empresa de transport i dos escorxadors de porcí, que va permetre tenir una primera aproximació sobre:

• Monitorització d’explotacions porcines. Classificació de granges segons prevalença i identificació de serotips.
• Avaluació de l’efecte del transport en la contaminació de salmonel·la. Contaminació ambiental inicial, contaminació    
   després de netejar i desinfectar, i identificació de serotips en cada fase.
• Avaluació de la contaminació a nivell d’escorxador. Contaminació en els corrals d’espera, en 11 punts ambientals de  
   la cadena de sacrifici, i sobre les canals, i identificació de serotips en cada punt.

 Projectes
IMPLANTACIÓ D’UN PROGRAMA DE CONTROL DE SALMONEL·LA 
VOLUNTARI A CATALUNYA

Partners: Cárnica Batallé SA, Escorxador de la Garrotxa SA, Escor-
xador Frigorífic d’Osona SA, Frigoríficos del Nordeste SA, Friselva 
SA, Matadero Frigorífico Avinyó SA, Noel Alimentària SAU, Agroges-
tiic SL, Animalesweb SA, Delsys HLDG Group SL, Microbial. Siste-
mes i aplicacions analítiques SL, FECIC, ASSAPORC, GSP-Girona

Equip redactor: Servicios Genéticos Porcinos SA

D’aquest estudi pilot en varen sorgir vàries recomanacions de millora per a cada etapa de la cadena de valor. La 
informació es va exposar al Congrés de Vic Europorc 2011. 

A partir de l’estudi pilot, des d’INNOVACC es planteja la necessitat d’implantar un Programa de control de salmonel·la 
voluntari a Catalunya amb la complicitat de l’administració i de les principals entitats relacionades amb el sector. Des 
d’ASSAPORC s’elabora una primera proposta de Programa, inspirat en els models alemany i danès, que inclou:

• Classificació de granges segons el seu nivell de prevalença de salmonel·la. 
 Nivell 1: de 0% a 20%
 Nivell 2: >20% a 40%
 Nivell 3: >40%
   Inclou quantitat de mostres, tipus de mostreig, i freqüència de mostreig.
• Accions a emprendre a les granges en funció dels resultats, per a granges de Nivell 1 i 2, i per a granges de Nivell 3.
• Nivell de contaminació de les canals a l’escorxador. Inclou quantitat de mostres, tipus de mostreig, i freqüència de mostreig.
• Accions a emprendre als escorxadors en funció dels resultats.

Durant tot el 2013 es realitza una prova pilot per a la 
implantació efectiva d’aquest Programa de control de 
salmonel·la voluntari a Catalunya, amb la participació de 144 
granges, 6 escorxadors, a més d’ASSAPORC, GSP-Girona, 
FECIC, i altres empreses de sectors auxiliars relacionats.

Per disponibilitat de recursos econòmics, es comença la 
prova pilot únicament amb la part de control de granges, 
tot i que l’extracció de mostres es realitza als escorxadors, 
en el punt de degollat de l’animal. També s’ha fet 
enquestes sobre diversos paràmetres de bioseguretat de 
les granges i s’estan analitzant les possibles correlacions 
entre la prevalença de salmonel·la i aquests paràmetres 
de bioseguretat recollits. Més endavant, es preveu 
l’ampliació de la prova pilot també per al control de les 
canals a l’escorxador.

Està previst analitzar la viabilitat de crear una Marca 
de garantia de qualitat, similar a la d’altres països 
de referència, que permeti garantir el compliment 
del Programa de control de Salmonel·la voluntari de 
Catalunya i/o de l’Estat Espanyol. Aquesta Marca -que 
tindria validesa internacional- faria elevar la qualitat dels 
productes porcins, suposaria una millora de la seguretat 
alimentària del sector, i proporcionaria un reconeixement 
del sector carni porcí català arreu del món.

Resultats:

Tots els informes, estudis i documents de bones pràctiques i recomanacions de millora es poden consultar a l’àrea 
restringida de la web www.innovacc.cat

Els primers resultats (període Gener - Maig / 2013) de la prova pilot la implantació d’un Programa de control de salmonel·la 
voluntari a Catalunya són els següents:

• La prevalença promig de les primeres 132 granges controlades és del 31,91%.
• La classificació de prevalença d’aquestes granges s’ha realitzat amb tècnica Elisa utilitzant el kit Iddex Swine Salmonella    
   que determina la presència d’anticossos enfront a un ampli rang de serogrups de salmonel·la indicant si l’explotació   
   ha tingut contacte amb el bacteri. Els animals es consideren positius si superen el punt de tall %DO≥40%.
• A partir de les enquestes de bioseguretat, inicialment s’observen prevalences significativament més baixes si la neteja i 

Localització de les granges que participen a la prova pilot

desinfecció es fa de forma estricta, també en els casos que es respecten més de 10 dies de buidat, o quan l’alimentació 
es fa amb farina. Un elevat percentatge de les granges de Nivell 1 coincideixen en determinats paràmetres: canvi 
adequat de roba, desratització efectiva, aigua de xarxa o tractada, teles per ocells, grau de neteja molt bó.

Classificació de les granges segons la seva prevalença (només amb la 
primera mostra)
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Aquest projecte té per objecte aconseguir una solució de marcatge i lectura automàtica mitjançant 
visió artificial de les canals porcines directament sobre la pell del pernil o altres peces nobles de 
la canal. Fins ara, no s’ha trobat una solució que estigui automatitzada a la línia de procés, que 
transfereixi les dades registrades, i que sigui suficientment fiable.

Objectius:

Tal com esmenta Joel Gonzàlez Armagué, investigador 
del grup de Qualitat de la Canal i de la Carn d’IRTA-
Monells, “durant els darrers anys, la indústria càrnia 
ha introduït importants innovacions tecnològiques, 
moltes d’elles lligades al procés d’obtenció de canals 
i de peces. El grau de sofisticació tecnològica 
a la línea de sacrifici dels escorxadors també 
ha augmentat de manera significativa, incloent 
aparells de classificació automàtica de les canals, 
equips d’evisceració i divisió, o instal·lacions 
d’abatiment de la temperatura, entre d’altres. La 
proposta d’Enginyeria Informàtica Olot i Timpolot, en 
col·laboració amb l’IRTA, té l’objectiu de fer un pas 
endavant en la millora del sistema de la traçabilitat 
en escorxadors, sales de desfer i elaboradors. 
Aquesta proposta es basa en assegurar un correcte 
marcatge de les canals i les peces, i facilitar que la identificació individualitzada de les canals s’integri en el sistema de 
gestió de la informació de la sala de desfer, fent possible el seguiment de les canals i les peces en totes les etapes de 
processament. El sistema de traçabilitat individualitzada en porcí comportarà diverses millores: facilitar la incorporació de 
noves tecnologies i equips a la línea de sacrifici, permetre introduir informació sobre el sexe de cada animal (possibilitaria 
la detecció d’animals amb nivells elevats d’olor sexual), assegurar una adequada qualitat del producte final, permetre 
orientar les canals i les peces segons criteris de qualitat, identificar els proveïdors que subministren animals de major i 
menor adequació als requeriments de l’empresa, i finalment, possibilitar la creació d’un sistema de gestió integral de la 
informació, ajudant a l’empresa a prendre decisions a partir de dades objectives”.

El principal objectiu del projecte és aconseguir un percentatge de fiabilitat proper al 100% en la lectura del codi i les 
seves dades associades. Això ha de permetre automatitzar millor aquest procés i tractar de forma individualitzada a 
cada canal, com a mínim fins a l’entrada de les sales de desfer i, si es pot, fins a  les empreses elaboradores. 

Els beneficis addicionals que se’n derivaria són nombrosos: 

ALTERNATIVES PER AL MARCATGE I LECTURA DE 
CANALS / PERNILS MITJANÇANT VISIÓ ARTIFICIAL  

Partners: Casademont SA, Escorxador Frigorífic d’Osona SA, Este-
ban Espuña SA, Frigoríficos del Nordeste SA, Friselva SA, Grupo Ali-
mentario Argal SA, Noel Alimentaria SAU, Ramon Ventulà SA, Adtec 
Ami SL, Delsys HLDG Group SL, Roser Construcciones Metálicas 
SA, IRTA (Dep. Qualitat Producte)

Equip redactor: 
Enginyeria Informàtica Olot SL, Timpolot

1. Aprofitar millor les dades de classificació de les canals i pernils que s’obtenen en l’actualitat. 

2. Aprofitar els nous mètodes predictius de qualitat de la carn en base a dades de classificació pròpies de l’escorxador  
o provinents de les granges. 

3. Reducció de costos de personal entrant dades manualment a l’escorxador, sala de desfer, elaborador. Tota 
aquesta  informació es podria transmetre per la cadena de valor del producte d’una manera estàndard i automàtica. 

Un altre objectiu seria completar la implantació del sistema d’estandardització de la informació a transmetre per al 
seguiment de la traçabilitat al sector carni porcí, mitjançant la incorporació a les empreses de la solució que emani 
d’aquest projecte. 

Tasques desenvolupades:

En una primera trobada de participants del projecte realitzada el desembre de 2012 es varen repassar les possibles 
tecnologies a utilitzar (mètode OCR, codis de barres, codis binaris, altres) amb les seves avantatges i inconvenients per a 
la seva implantació al sector carni porcí. Es va acordar realitzar proves amb codis binaris (datamàtrix). Els assistents varen 
oferir les seves instal·lacions per fer proves a les línies de procés.

Les proves de marcatge i lectura d’un codi datamàtrix estàndard de reduïdes dimensions (similar als codis QR que els 
smartphones han popularitzat) varen donar resultats poc satisfactoris, amb baixa fiabilitat de lectura i forces problemes amb 
el capçal injector de tinta.

En una segona reunió, feta el mes de març de 2013, els partners del projecte varen analitzar els resultats, i es va decidir 
treballar en dues línies diferents: 

• D’una banda, fer proves amb un codi datamàtrix estàndard de majors dimensions, més adaptat a la canal de porc, i

• De l’altra banda, innovar dissenyant un codi no estàndard optimitzat per ser imprès sobre una canal porcina. Aquest és  
   un codi adaptat. 

El mesos d’abril i maig de 2013 s’han estat fent aquestes proves.  

Resultats:

Les darreres proves demostren una fiabilitat de marcatge i lectura molt més elevada amb el codi adaptat. Tot i així, encara 
cal realitzar noves proves. Tant una opció com l’altra aportarien beneficis però el primordial és garantir un bon percentat-
ge de lectures automàtiques, d’aproximadament un 99% de fiabilitat.

Cal destacar que dues enginyeries (Timpolot i EIO), s’uneixen per dividir els esforços i fer front a un problema complicat i 
treure un nou producte al mercat, aprofitant la col·laboració de les altres empreses i institucions del grup de partners del 
projecte. 
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Les empreses del clúster carni porcí català consideren que seria molt beneficiós disposar d’una 
eina simple d’utilitzar, que ajudi i faciliti als tècnics responsables de seguretat alimentària en la 
gestió dels principals perills biòtics del sector. Fruit del gran volum i dispersió d’informació existent 
en matèria de seguretat alimentària, es planteja la creació d’aquest manual. 

Objectius:

L’objectiu principal d’aquest projecte és l’elaboració d’un manual que agrupi un conjunt d’eines que facilitin la gestió de 
la seguretat alimentària per a les empreses del sector carni porcí, des de l’etapa de sacrifici fins a l’etapa final d’ús del 
producte per part dels consumidors.

Els criteris a seguir són:

• Fonamentats en el coneixement
• Aplicables industrialment
• Avançant cap a la quantificació documentada dels riscos.
• Tendint cap a la producció d’aliments intrínsecament segurs.
• Documentant apropiadament els paràmetres de control dels punts crítics (APPCC).
• Amb capacitat d’actualització efectiva en les revisions necessàries dels sistemes de gestió (BRC, IFS, ISO 22000, etc).

L’abast del projecte contempla la recopil·lació i síntesi de la informació en un suport digital mitjançant fitxes temàtiques, 
d’aquells aspectes més rellevants o d’interés manifestats per les empreses del clúster. 

La visió de futur és poder disposar d’aquesta eina en un format de fàcil accés i ús àgil (tipus portal web) amb una revisió, 
manteniment i actualització de continguts periòdica.

Tasques desenvolupades:

Es va constituir un grup redactor format per les universitats i centres de recerca: Universitat de Girona, Universitat de Vic, 
IRTA i CENTA, als quals se’ls va encarregar la planificació i desenvolupament del projecte.

En una primera fase s’han dut a terme tota una sèrie d’entrevistes amb les empreses participants agrupades en tres grups 
principals:

• Escorxadors i Sales de Desfer
• Indústries elaboradores (productes cuits i curats)
• Empreses de Serveis

A cada grup es va realitzar una entrevista específica i orientada a les seves activitats per a captar les principals inquietuds 
i necessitats en matèria de gestió de la seguretat alimentària.

Durant la segona fase i, un cop recollida tota la informació de partida, es van elaborar els continguts del Manual, recopilant 
les fonts d’informació identificades, redactant les fitxes i annexant els arxius documentals relacionats, interaccionant amb 
els partners per a completar i millorar els continguts dissenyats.

La tercera i última fase, ha permès dissenyar l’estructura definitiva del Manual en un suport DVD, per a poder realitzar les 
consultes necessàries de la forma més àgil i ràpida possible.

Resultats:

El resultat principal és una eina de consulta pels tècnics i/o responsables de seguretat alimentària de les empreses, de 
manera que englobi temes d’interès o preocupació d’una forma sintetitzada, per a facilitar l’accés a l’origen o referències 
legals sobre el tema, i disposar al mateix temps dels procediments més adequats per afrontar-lo, així com de les 
alternatives o recomanacions possibles.

ELABORACIÓ D’UN MANUAL DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA 
PER AL SECTOR CARNI PORCÍ 

Partners: Boadas 1880 SA, Cárnica Batallé SA, Casademont SA, Embotits Calet SL, Embotits Espina SAU, Embutidos 
Monter SLU, Esteban Espuña SA, Frigoríficos del Nordeste SA, Friselva SA, Grupo Alimentario Argal SA, Joaquim Albertí 
SA, Matadero Frigorífico Avinyó SA, Noel Alimentària SAU, Ramon Ventulà SA, Agrogestiic SL, Animalesweb SL, Bigas 
Alsina SA, Delsys HLDG Group SL, Inforolot SA, GEI-2A SL, La Vola 1981 SA, Microbial. Sistemes i aplicacions analítiques 
SL, Sequàlia, Serveis Panella SL, Transportes Rosendo Quintana SL, Transports Tresserras SA, FECIC, Parc Recerca UAB

Equip redactor: 
IRTA-CENTA, Universitat de 
Girona, Universitat de Vic

Es preveu l’elaboració d’una eina, fàcil d’utilitzar per les empreses, per conèixer la petjada de 
carboni i la petjada hídrica dels principals productes carnis porcins (animal viu, canal, carn fresca 
o congelada, pernil curat, pernil cuit, xoriç, llonganissa, etc). Els usuaris de l’eina podran mesurar 
i gestionar les seves emissions de CO2 i l’ús consumptiu de l’aigua, i obtindran informació que els 
permetrà emprendre accions de reducció dels dos indicadors.

Objectius:

Ajudar a les empreses del sector carni porcí a reduir l’impacte sobre el canvi climàtic derivat dels seus principals 
productes, i ésser més eficients en l’ús dels recursos (aigua i energia) mitjançant una eina que els permetrà augmentar la 
seva sostenibilitat i també la seva competitivitat, ja que podran generar valor afegit en productes carnis amb potencialitat 
per ser venuts en mercats externs, sovint més sensibles a aquestes qüestions.

Tasques a realitzar:

Com a activitats principals del projecte es preveu:

• Desenvolupar les Product Category Rules (PCRs) dels productes carnis porcins, segons criteris de càlcul de la petjada   
   de carboni i petjada hídrica.
• Desenvolupar estratègies de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i de l’ús consumptiu de l’aigua en   
   cada fase del cicle de vida dels productes carnis porcins.
• Desenvolupar una eina web de càlcul i gestió de la petjada de carboni i la petjada hídrica del productes de la cadena  
   de valor del sector carni porcí. L’eina permetrà calcular, reduir i gestionar indicadors ambientals, i obtenir propostes de  
   millora i informes certificables (PAS 2050, ISO 14046).
• Difusió del projecte, per tal de millorar el grau de coneixement, per part dels diferents agents de la cadena de valor  
   del sector carni porcí, sobre la petjada de carboni i la petjada hídrica, i sobre les estratègies de reducció i les      
   implicacions del seu negoci en el canvi climàtic.

Resultats:

Al final del projecte s’espera que les empreses del sector carni porcí puguin utilitzar l’eina web per anar reduint la petjada 
de carboni i la petjada hídrica dels seus productes, i al mateix temps, que això els permeti accedir a mercats més 
exigents amb la identificació d’aquests indicadors. 

METODOLOGIA DE CÀLCUL DE LA PETJADA DE CARBONI I LA PETJADA 
HÍDRICA AL SECTOR CARNI PORCÍ I FOMENT DE LA SEVA REDUCCIÓ

Partners: Grupo Alimentario Argal SA, Boadas 1880 SA, Esteban 
Espuña SA, Frigoríficos del Nordeste SA, Noel Alimentària SAU, GEI-
2A SL, FECIC, Wattia Innova SL

Equip redactor: 
La Vola 1981 SA, Parc Recerca UAB, Cetaqua

      Les fitxes del Manual tracten les següents temàtiques: 

      1.  Disseny higiènic d’instal·lacions
      2.  Disseny higiènic de maquinària
      3.  Transport de productes carnis
      4.  Control del procés d’elaboració de productes curats assecats
      5.  Control del procés d’elaboració de productes curats fermentats 
      6.  Control del procés d’elaboració de productes carnis cuits

  7. Control de superfícies
  8. Control d’al·lèrgens
  9. Programa de control de Salmonella SPP
10. Programa de control de Listeria monocytogenes
11. Control de cossos estranys 
12. Estudis de vida útil
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El projecte inter-clúster INOVACC-AINS estudia els avantatges del ferro per a la millora de la salut 
en determinats sectors de la població que tenen deficiència de ferro, com es poden enriquir 
productes del porc amb components fèrrics a nivell nutricional i assegurar-ne la biodisponibilitat, i 
quin és l’efecte tecnològic de l’addició de ferro en aquest tipus de productes.

Objectius:

El projecte ha de permetre a les empreses del clúster millorar la seva competitivitat en el mercat alimentari, aportant 
evidència tecnològica i científica sobre l’efecte beneficiós d’addicionar ferro en els productes de carn porcina, i dife-
renciar-se així de la competència d’altres productes destinats al mateix públic objectiu.

Per fer-ho, s’està duent a terme el projecte en sis fases:

Fase 1 - Documentació de les funcions del ferro en la salut i dels additius fèrrics utilitzats en aliments.
Fase 2 - Disseny experimental: selecció de producte, selecció d’additius, estudi variables estabilitat color i oxidació,  
              estudi variables biodisponibilitat.
Fase 3 - Elaboració de productes enriquits i anàlisi d’estabilitat (inclou estudi micropilot de biodisponibilitat del ferro en                
              voluntaris humans).
Fase 4 - Etiquetatge de productes del porc enriquits amb ferro (reglamentació i normativa)
Fase 5 - Valoració de l’acceptabilitat (valoració de mostres, informes finals)
Fase 6 - Difusió de resultats (entre els participants, als mitjans de comunicació)

Tasques desenvolupades:

En la primera sessió del projecte de novembre de 2012, el CTNS-Centre 
Tecnològic de Nutrició i Salut de Reus va presentar tècnicament el projecte, 
detallant-ne les fases d’execució, i la feina feta fins llavors dins la fase 
1: l’Informe de posicionament sobre el ferro: presència en els aliments, 
metabolisme i possibles vies d’innovació alimentària en el mercat dels 
productes carnis saludables.

IRTA-CENTA va presentar la feina feta corresponent a la fase 2: es planteja 
la necessitat d’escollir una matriu càrnia per fer les proves en humans. Les 
alternatives més interessants eren el pernil cuit extra i el fuet. Només es podia 
fer en un únic producte per qüestió de pressupost disponible i temps.

També es va comentar les diferents possibilitats de l’addició del ferro (formats, dosis,...), així com la població objectiu i 
l’efecte concret sobre la salut que es pretenia mesurar.

A finals del 2012 i principis del 2013 les empreses participants al projecte varen valorar els productes elaborats per IRTA-
CENTA i varen orientar l’estudi de biodisponibilitat a realitzar.

A la segona reunió del projecte celebrada el març de 2013, IRTA-CENTA hi va presentar el progrés del projecte: 
l’elaboració del pernil cuit i del fuet enriquits amb diferents fonts de Ferro Hèmic:

• Pernil cuit amb Aprored 5 mg Fe/100g
• Fuet enriquit amb Fe encapsulat UdG 5 mg Fe/100g
• Fuet enriquit amb Aprofer 5 mg Fe/100g

Així com les analítiques del contingut en Ferro dels diferents productes i el seguiment de les valoracions dels productes 
per part dels diferents socis del projecte. 

AVANTATGES DEL FERRO COM A COMPONENT DE LA CARN DE PORC, 
PER A LA MILLORA DE LA SALUT DE DETERMINATS SECTORS DE LA 
POBLACIÓ 

Partners: Noel Alimentària SAU, Boadas 1880 SA, Casademont SA, 
Embotits Espina SAU, Esteban Espuña SA, Friselva SA, Luis Oliveras 
SA, Microbial. Sistemes i aplicacions analítiques SL, Servicios Ge-
néticos Porcinos SA, Sequàlia, Grama Aliment SL, La Vola 1981 SA, 
FECIC, Universitat de Vic, Universitat de Girona

Equip redactor: 
IRTA-CENTA, CTNS (clúster català de nutrició i salut-AINS)

A partir de la valoració de les empreses i de l’equip tècnic/redactor, es va escollir un únic producte i un sector de la 
població per fer l’estudi de biodisponibilitat. 

CTNS hi va presentar el disseny i la posada en marxa de l’estudi d’intervenció nutricional amb humans anomenat “Efecte 
de la fortificació de ferro hemoglobínic aportat per carn de porc sobre l’estat de ferro en dones de baixos nivells de 
ferritina sèrica. Estudi aleatoritzat i controlat”. 

La hipòtesi de l’estudi és que un concentrat de ferro hemoglobínic procedent d’hemoglobina de porc aportat en un snack 
de fuet (dried spiced sausage) corregirà el dèficit de ferro en dones.
L’objectiu és avaluar l’efecte del consum de ferro hemo aportat en un snack de fuet sobre les concentracions de ferritina 
sèrica en dones sense anèmia però amb cert dèficit de ferro.

El Comitè Ètic d’Investigació Clínica (CEIC) va exigir al CTNS que l’estudi no fos micropilot (de 8 persones), que calia que 
tingués suficient robustesa científica per extreure dades estadísticament concloents dels resultats de l’estudi, i per tant 
es va haver d’ampliar l’abast de l’estudi. Es va presentar doncs un disseny d’estudi aleatoritzat, paral·lel, controlat, triple
cec, on el grup intervenció (14 persones) pren 20 g de snack de fuet (amb 3,6 mg ferro hemoglobínic) i el grup control 
(14 persones) 20 g de snack de fuet amb una concentració de ferro habitual sense suplementar. El temps d’intervenció 
és de 12 setmanes i es realitza un control dietètic de totes les participants.

Durant la sessió, també es van lliurar 
als assistents exemples de productes 
l’etiquetatge dels quals remarquen els 
avantatges del ferro sobre la salut humana, 
com els calamars de la Patagònia, el paté 
La Piara Pata Negra, o la carn de poltre 
del Ripollès. En tots els casos es posen 
de manifest els avantatges del ferro per 
a determinats sectors de la població i 
en alguns casos es compara l’aportació 
de ferro (i altres paràmetres nutricionals) 
respecte d’altres tipus d’aliments. Al 
final de la sessió es va obrir un debat de 
tots els assistents sobre l’interés de les 
empreses per aquest tipus de productes.

Resultats:

El CTNS ha realitzat l’Informe de posicionament sobre el ferro: presència en els aliments, metabolisme i possibles vies 
d’innovació alimentària en el mercat dels productes carnis saludables, que inclou la definició dels formats i quantitats 
de productes de carn de porc i derivats, l’estudi de les declaracions de propietats saludables relacionades amb el 
ferro (health claims) acceptades (permeses) o refusades (no permeses) per la UE, l’estudi de la síntesi del ferro en 
humans, les alteracions dels nivells de ferro en humans, l’anèmia ferropènica i el seu tractament, els biomarcadors per 
caracteritzar l’estat del ferro en l’organisme, la presència de ferro en la dieta i, en concret en la carn, i les possibilitats 
de desenvolupar productes de carn porcina funcionals per a la millora de l’absorció del ferro i de les seves reserves 
corporals, a més de les referències bibliogràfiques consultades.

Es disposa dels paràmetres i la caracterització dels productes desenvolupats per IRTA-CENTA, i dels resultats de les 
valoracions sensorials dels diversos tipus de producte.

S’ha elaborat tota la documentació relacionada amb la presentació de l’estudi davant del Comitè Ètic.

Es disposarà d’informació concloent un cop s’hagi finalitzat l’estudi d’intervenció nutricional amb humans.

Fuet Ferro encapsulat, producte descartat: 
ferro hemoglobina encapsulat.

Fuet Ferro Aprofer, producte seleccionat: 
ferro porfirinic.

Pernil cuit Aprored, producte descartat: pernil cuit 
picat amb hemoglobina estabilitzada.
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El projecte consisteix en l’estudi per avaluar tres línees de valorització de residus del porcí difícilment 
reutilitzables (el pèl i altres residus sòlids), que se fonamenta en:

• la caracterització dels materials objecte d’aquest estudi, és a dir el pèl de porcí i altres residus sòlids no  
   valoritzables,
• la construcció d’unes condicions operacionals per al tractament d’aquests materials,
• el seguiment d’aquests processos en planta pilot,
• la caracterització dels productes resultants, i
• el tractament dels resultats obtinguts per avaluar el rendiment i la viabilitat industrial dels processos dissenyats

Objectius:

L’objectiu general d’aquest projecte és la valorització alimentària i/o energètica del pèl de porcí i altres residus sòlids 
difícilment reutilitzables del sector carni porcí.

Amb el desenvolupament d’aquest projecte de pilotatge, es podrà determinar i avaluar la viabilitat:

• del tractament del pèl i/o altres residus per a l’obtenció de complements alimentaris destinats a l’alimentació animal
• del tractament de pèl porcí per a l’obtenció de “pellets” dirigits a la valorització energètica
• del tractament de residus sòlids no reutilitzables del sector carni porcí per a l’obtenció de “pellets” dirigits a la       
   valorització energètica

Tasques desenvolupades:

Per a un millor coneixement pràctic de les possibles solucions que es plantegen es realitzaran les següents proves pilot 
de tractament de residus del sector carni porcí.

Prova 1: Prova pilot de tractament i gestió de pèl de porcí barrejat amb altres residus del sector, per a l’obtenció d’alimentació 
animal.

La prova es farà amb la barreja de pèl i altres residus orgànics, introduïts al digestor per a l’assecat i esterilització, i 
obtenint un subproducte final apte per a l’alimentació animal (probablement per mascotes).  

ALTERNATIVES DE TRACTAMENT I VALORITZACIÓ DE PÈL I RESIDUS 
SÒLIDS NO VALORITZABLES DE PORCÍ

Partners: Baucells Alimentació SL, Embotits Espina SAU, Embutidos Monter SLU, 
Escorxador de la Garrotxa SA, Escorxador Frigorífic d’Osona SA, FAR Jamón Se-
rrano SA, Frigoríficos del Nordeste SA, Friselva SA, Matadero Frigorífico Avinyó SA, 
Noel Alimentària SAU, GEI-2A SL, La Vola 1981 SA, Wattia Innova SL, FECIC, IRTA, 
Universitat de Girona, Parc Recerca UAB

Equip redactor: Bigas Alsina SA, Universitat de Vic

Prova 2: Prova pilot de tractament i gestió de pèl de porcí per a la producció de combustible pellet.

La prova es farà introduint el pèl de porcí en el digestor per a l’assecat i esterilització. Després es farà una compactació 
en forma de pellet, i finalment es farà la incineració del mateix per comprovar el poder calorífic d’aquest combustible i la 
seva idoneïtat per utilitzar-lo a calderes de biomassa o altres tipus de calderes industrials.

Prova 3: Prova pilot de tractament i gestió de residus sòlids de porcí per a la producció de combustible pellet.

La prova es farà triturant primer els residus sòlids (principalment els del primer desbast de les estacions depuradores 
d’escorxadors i també els residus orgànics que s’obtenen en el separador de sòlids de les empreses elaboradores de 
productes carnis. Després s’introduiran aquests residus triturats en el digestor per a l’assecat i esterilització. A continuació 
es farà la seva compactació en forma de pellet, i finalment es farà la incineració del mateix per comprovar el poder calorífic 
d’aquest combustible i la seva idoneïtat per utilitzar-lo en calderes de biomassa o altres tipus de calderes industrials.

 

Aquestes proves es duran a terme a la planta d’R+D+i de l’empresa Bigas Alsina SA que disposa de la maquinària 
necessària per realitzar-les a escala reduïda. El SART Medi Ambient de la Universitat de Vic realitzarà el seguiment tècnic 
i redacció del projecte.

Serà de gran utilitat tota la informació elaborada per GIRO CT i SART-UVic, els anys 2009, 2010 i 2011, del projecte 
“valorització del residus orgànics del sector carni porcí”, disponible per a tots els associats d’INNOVACC.

Les empreses càrnies participants en el projecte,
• Aportaran residus per a les diferents proves
• Informació sobre aquests tipus de residus i el seu tractament actual

Resultats:

S’espera que els diferents tipus de tractaments que s’estudiaran mitjançant aquestes proves pilot permetin la reducció 
del cost de gestió d’aquests residus amb valors superiors al 10%.

Coneguda la seva viabilitat tècnica i econòmica, les millors solucions es podrien implantar a escala industrial a les 
empreses Partners del projecte o a altres empreses del sector carni porcí. 

L’empresa Bigas Alsina SA podria comercialitzar aquest tipus de solucions en qualsevol indústria del món on es generin 
la mateixa tipologia de residus o semblants. Sens dubte, seria també una oportunitat de creixement per aquesta empresa 
de fabricació de maquinària catalana.
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El projecte consisteix en la monitorització energètica a les instal·lacions de fred de les empreses 
càrnies. D’aquesta manera es pot obtenir una “radiografia” on-line i determinar el cost econòmic i 
energètic dels sistemes analitzats. El posterior anàlisis de les dades obtingudes permetrà l’aplicació 
de mesures correctores focalitzades en la millora de l’eficiència i la reducció de la despesa.

Objectius:

Els objectius principals d’aquest projecte són:

• Seguiment continu i on-line de diferents sistemes de fred en indústries càrnies de porcí.
• Definició de propostes de millora individual en l’eficiència energètica d’aquests sistemes de fred.
• Conèixer la situació global del sector en relació als sistemes de fred i les possibilitats de millora.

Tasques desenvolupades:

S’han previst les següents accions durant l’execució d’aquest projecte.

A. Instal·lació d’un sistema de monitorització energètica on-line en sistemes de fred de les empreses càrnies participants

El constant augment del preu de l’energia ha fet aflorar el problema del sobreconsum. Això junt a la creixent consciència 
ecològica ha provocat que sigui prioritari reduir-lo. Localitzar on es produeixen els consums és el primer pas per poder 
controlar-los, i per aquest motiu Wattia Innova S.L. ha creat i patentat el seu sistema SmartLite®, que s’ha concebut 
especialment per ajudar a situar i quantificar la despesa energètica, de manera que es puguin dibuixar plans per reduir-los.

A les instal·lacions es produeixen un gran número de processos simultanis o aleatoris que fan difícil saber d’on provenen 
els consums. SmartLite® facilita el treball proporcionant una radiografia energètica constant de la instal·lació; permet 
visualitzar tots els consums simultàniament en lloc de fer lectures disperses utilitzant peces amperimètriques en períodes 
de temps limitats.

Així, SmartLite® es converteix en un sistema de diagnosi que permet, de manera fàcil i intuïtiva, localitzar els sobreconsums 
i saber en quins moments es produeixen.

B. Anàlisi de les dades obtingudes a nivell individual (confidencial) i a nivell global (valors agregats i/o promig). 

C. Propostes de mesures correctores focalitzades en la millora de l’eficiència energètica i la reducció del seu cost.

    Els informes individuals, per cada empresa càrnia participant tindran la següent informació:

• Distribució del consum elèctric de l’empresa
• Identificació de les deficiències i punts de millora
• Proposta de mesures correctores per millorar, individualment, l’eficiència energètica segons les conclusions de l’estudi.

   L’informe col·lectiu, tindrà la següent informació:

• Publicació de valors promig o agregats referents al consum de les instal·lacions de fred del sector carni porcí.
• Identificació de les causes més habituals de sobreconsum.
• Proposta de mesures correctores per millorar, en general, l’eficiència energètica segons les conclusions de l’estudi.  
   S’informarà sobre les tecnologies més adequades per al sector.
 

SOLUCIONS AVANÇADES DE GESTIÓ I MONITORITZACIÓ ENERGÈTICA 
PER A SISTEMES DE FRED EN EL SECTOR CARNI PORCÍ

Partners: Baucells Alimentació SL, Boadas 1880 SA, Cárnica Batallé SA, Casade-
mont SA, Embutidos Monter SLU, Esteban Espuña SA, FAR Jamón Serrano SA, Gru-
po Alimentario Argal SA, Joaquim Albertí SA, Matadero Frigorífico Avinyó SA, Noel 
Alimentària SAU, Bigas Alsina SA, GEI-2A SL, Tané Hermètic SL, La Vola 1981 SA, 
FECIC, IRTA

Equip redactor: Wattia Innova SL

D. Anàlisis de la possible continuïtat en altres projectes que se’n derivin.

Amb la implicació activa dels serveis auxiliars participants en el projecte, es definiran aquells projectes de futur que 
s’hagin trobat durant el desenvolupament d’aquest estudi.

Resultats:

Sistema SmartLite FSL, per a la monitorització 
permanent de varis punts de mesura.

Sistema SmartLite TSL, amb sensors per a la mo-
nitorització de temperatura i humitat.

Monitorització dels consums elèctrics i control de 
temperatura i humitat, mitjançant sistemes Smart-
Lite (FSL, MSL).

Localització de pèrdues d’energia degudes a un 
aïllament deficient.

S’espera que les empreses càrnies participants en aquest 
projecte puguin reduir els seus costos energètics en els 
sistemes de fred monitoritzats, entre un 10 i un 20%.

Al finalitzar aquesta fase de monitorització, individualment, 
cada empresa càrnia participant podria desenvolupar i 
implantar les accions correctores recomanades. 
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Resultats:

El resultat de l’estudi de les EDAR del sector carni porcí permetrà definir una estratègia d’operació per optimitzar el 
funcionament d’aquestes instal·lacions i, en conseqüència, garantir la correcta depuració de les aigües residuals 
generades amb el menor cost possible.

La implementació de l’estratègia d’operació òptima garantirà la correcta depuració de les aigües residuals de forma 
eficient i, en conseqüència, es reduiran els costos globals de producció, contribuint d’aquesta manera a que les 
empreses siguin més competitives respecte a altres empreses similars del mateix sector.

A part dels beneficis econòmics derivats de la implementació de l’estratègia d’operació òptima, s’estimen beneficis 
mediambientals gràcies a: 

• El compliment dels límits d’abocament de les aigües residuals depurades.
• L’estalvi energètic, que més enllà d’una reducció dels costos, permetrà reduir les emissions de CO2 i contribuirà de  
   forma positiva a la mitigació dels efectes del canvi climàtic.

Al final de la primera fase també es farà una valoració entre tots els participants del projecte sobre l’estat global de les 
EDAR d’aquest tipus d’indústries càrnies i les principals possibilitats d’optimització. 

Es preveu que les empreses que portin a terme la segona 
fase puguin aconseguir els següents objectius com a promig:

 - Garantir la qualitat de l’efluent (100%)
 - Disminució del consum d’energia (10-35%)
 - Disminució del cost energètic (15-45%)

El cost d’instal·lació i funcionament d’aquest equip es 
finançarà amb l’estalvi energètic (model ESCO o d’Empreses 
de serveis energètics). De manera que les empreses càrnies 
participants tindran cost zero durant el període de pilotatge. 
Al final de la prova podran valorar si decideixen incorporar 
aquest tipus de sistemes de monitorització i aconseguir els 
estalvis energètics amb posterioritat al pilotatge.

Al gràfic següent s’observa la previsió d’estalvi mig (en KWh/dia) amb 
la implantació d’un sistema de monitorització com l’esmentat: 

En aquest projecte s’ha previst la revisió detallada de cada EDAR de les empreses càrnies 
participants en el projecte i la posterior implantació d’un sistema de control avançat i intel·ligent 
per a la seva monitorització durant un període adequat que permeti conèixer les possibilitats de 
reducció de costos energètics i les millores operacionals recomanables. El projecte es realitza en 
col·laboració amb el clúster de l’aigua de Catalunya (CWP).

Objectius:

L’objectiu principal del projecte és estudiar les EDAR d’empreses del sector carni porcí, per definir una estratègia 
d’operació que permeti optimitzar el funcionament d’aquestes instal·lacions, avaluant la viabilitat tècnica i econòmica de 
fer-ho a través de la implementació de noves tecnologies, i garantir un tractament eficient de les aigües residuals.

Per aconseguir aquest objectiu general, s’hauran d’aconseguir els següents objectius parcials:

• Caracterització de la situació actual de l’EDAR.
• Definició de l’estratègia d’operació més adequada per a l’optimització de cadascuna d’aquestes instal·lacions partici-     
   pants en el projecte:
  
  - Garantir la qualitat de l’efluent.
  - Disminuir el consum de reactius.
  - Disminuir el consum d’energia.
  - Reduir el cost de l’energia consumida.

• Avaluació tècnica i econòmica de la implementació de noves tecnologies a cadascuna d’aquestes instal·lacions.
• Extrapolació de la situació individual de les empreses participants en matèria de depuració, com a representatives  
   del sector carni porcí, en relació a les possibilitats de millora de les EDAR d’altres empreses.

Tasques desenvolupades:

El projecte s’ha dividit en dues fases, i en aquests moments s’està realitzant la primera fase. Amb posterioritat es realitzarà
una segona fase amb aquelles empreses en les que els resultats de la fase anterior permetin preveure importants estalvis 
i hagin valorat positivament els resultats obtinguts a la Fase 1.  

Aquests sistemes permetran tant el control i monitorització en temps real de les instal·lacions, com aconseguir impor-
tants millores en la reducció del cost d’operació de l’EDAR. Evidentment per a cada instal·lació, el temps d’amortització 
d’aquesta inversió mitjançant estalvis pot ser diferent, però s’espera que mitjançant els resultats obtinguts a la primera 
fase aquests puguin ajustar-se al màxim per facilitar la decisió de les empreses a seguir en aquesta fase posterior.

MONITORITZACIÓ I DEFINICIÓ D’ACCIONS CORRECTORES PER A 
L’OPTIMITZACIÓ ENERGÈTICA I D’OPERACIONS A LES ESTACIONS 
DEPURADORES D’AIGÜES RESIDUALS (EDAR) D’ESCORXADORS I 
SALES DE DESFER DEL SECTOR CARNI PORCÍ

Equip redactor: clúster català de l’aigua-CWP Partners: Cárnica Batallé SA, Càrniques Juià SA, Escorxador Frigorífic d’Osona SA, 
Matadero Frigorífico Avinyó SA, Noel Alimentària SAU, Cetaqua, EMA Depuració i 
Enginyeria de l’Aigua SLU, GEI-2A SL, Wattia Innova SL
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Tasques desenvolupades:

Per a la realització del projecte s’estan portant a terme diferents activitats que es descriuen a continuació:

Activitat 1 
Entrevistes a les empreses per detectar les necessitats i problemàtiques relacionades en packaging. Aquesta activitat 
s’ha realitzat mitjançant una breu enquesta i entrevista entre IRTA-CENTA i les empreses participants. Aquesta activitat 
és important per tal de millorar la cerca d’informació que apareixerà en els butlletins que s’esmenten a l’activitat següent. 

Activitat 2 
Cerca d’informació sobre novetats i tendències en packaging per a productes carnis. Realització de 4 butlletins que inclouen:

Últimes novetats en packaging: productes del mercat, notícies de projectes, esdeveniments, publicacions 
científiques relacionades, etc. amb comentaris i/o resum destacant el tema, tecnologia o informació més rellevant 
per part de personal expert en la matèria.

Patents: filtratge i selecció de patents més rellevants aparegudes els darrers 3-4 anys. Llistat i breu anàlisis de les 
patents amb les dades bàsiques i l’enllaç al pdf complet de la patent. Per a la realització d’una cerca més efectiva, 
cada butlletí es centra en un tema: 

Butlletí 1 (abril/2013). Envasos actius i intel·ligents
Butlletí 2 (juliol/2013). Envasos biodegradables i compostables
Butlletí 3 (octubre/2013). A definir pels partners del projecte
Butlletí 4 (gener/2014). A definir pels partners del projecte

Resum analític de patents per trobar tendències. Identificació de possibles projectes a desenvolupar.

Activitat 3 
Presentació dels resultats obtinguts en els butlletins: revisió i discussió dels continguts i informes associats mitjançant la 
realització de quatre actes presencials, a realitzar després de la publicació de cada butlletí.

Activitat 4 
Integració de l’eina en entorn web i continuïtat del projecte amb diverses opcions de contractació del servei a partir del 2014.

Resultats:

L’informe i el sistema de comunicació, és especialment útil per a les empreses que comercialitzen productes carnis per al 
consum final. És una font continuada d’innovacions i millores en els envasos de les empreses elaboradores de productes 
carnis associades a INNOVACC. Els nous envasos que puguin incorporar aquestes empreses poden ser també motiu 
d’inspiració per altres empreses del sector, probablement a partir de la petició de les grans empreses distribuïdores. 
El consumidor final, i la societat en general, podran disposar de millor informació dels productes carnis i gaudiran d’un 
increment de la seguretat alimentària dels productes (dates de caducitat, condicions de conservació, etc).

El sector disposa d’informació desordenada i poc centrada sobre el packaging. Els responsables 
de les empreses tenen la necessitat de disposar d’una informació ben classificada i adreçada als 
productes carnis, i amb una opinió neutral sobre la idoneïtat de la utilització de cada tipus d’envàs. 
Es vol crear una eina en forma de butlletí periòdic per a cobrir aquesta necessitat.

Objectius:

El consumidor de productes alimentaris “compra amb els ulls”. Aquesta generalització té tot tipus de variants, però és 
evident una clara tendència -principalment als països més desenvolupats- a comprar aquells productes més atractius 
pel seu aspecte, quan els preus són del mateix ordre.

Així doncs, és fonamental una bona estratègia de packaging per als productes alimentaris. I també per als productes 
carnis, on es detecten alguns punts on hi hauria moltes possibilitats de millora, a partir dels següents conceptes:

• Funcions de l’envàs

• Interaccions envàs-entorn-producte

• Tendències: investigació i innovació:
 - Envasament al buit
 - Envasos en atmosfera modificada
 - Envasos actius
 - Envasos intel·ligents

• Millora sostenibilitat:
 - Envasos biodegradables
 - Envasos compostables
 - Envasos reciclables

• Perspectives a llarg termini: reducció de cost dels envasos i millora de les prestacions

No totes les empreses del sector poden tenir experts en envasos i embalatges, i es considera molt interessant disposar 
d’una eina que faciliti el coneixement de les diferents possibilitats d’aplicació en els propis productes envasats a cada 
empresa.

Es tracta, doncs, d’un projecte destinat a incrementar el nivell de coneixement tècnic i operacional de les empreses del 
sector carni.

Els objectius bàsics que persegueix el projecte són:

EINA DE SEGUIMENT CONTINU DE LES NOVETATS I TENDÈNCIES EN 
PACKAGING PER A L’ALIMENTACIÓ CÀRNIA

Partners: Grupo Alimentario Argal SA, Boadas 1880 SA, Cárnica Batallé SA, Càrniques Juià SA, 
Casademont SA, Embotits Calet SL, Embotits Espina SAU, Embutidos Monter SLU, Esteban Espuña 
SA, Friselva SA, Joaquim Albertí SA, Noel Alimentària SAU, Ramon Ventulà SA, Adtec Ami SL, Ani-
malesweb SL, Delsys HLDG Group SL, Enginyeria Informàtica Olot SL, Envasos Metàl·lics Josep Mª 
Canut SL, Inforolot SA, GEI-2A SL, Grama Aliment SL, Xuclà Mecàniques Fluvià SA, Universitat de Vic

Equip redactor: IRTA-CENTA

1. Que les empreses puguin tenir informació extensa i continuada de l’estat de la tècnica sobre packaging per a 
productes carnis.

2. Que puguin rebre informació filtrada i resumida (novetats conceptuals, possibles proveïdors, comentaris, etc.) 
per part de centres experts en la matèria.

3. Conèixer possibles projectes a desenvolupar sobre aquests temes, fent-ho de forma col·laborativa i oberta (per 
als casos més interessants per al sector) o bé de forma individual i confidencial (per al desenvolupament de nous 
envasos i embalatges de determinats productes de cada empresa).
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Resultats:

Per a l’etapa de reducció del contingut orgànic, els tractaments identificats com a recomanables en base als rendiments 
obtinguts, els costos associats i a la potencialitat dels efluents obtinguts s’estructuren en base a una etapa de coagulació 
de la matèria orgànica en base a variacions brusques de pH i una separació d’aquesta fracció, floculada amb l’addició 
de floculants orgànics o en base a polímers d’acrilamida per a una posterior separació per decantació o flotació. 

Els resultats obtinguts en base als tractaments assajats permeten l’obtenció d’una salmorra clarificada amb reduccions 
del contingut de sòlids totals 1 (ST) entorn al 40%, reduccions de sòlids volàtils 2 (SV) entre 60 – 80% i reduccions dels 
nivells de demanda química d’oxigen 3 (DQO) entre 60 – 65% arribant en alguns casos a reduccions de fins al 85%  
partint d’una salmorra de referència, veure caracterització Taula 1.

Les reduccions de contingut orgànic de la fracció líquida comporten la generació d’uns fangs que en funció del seu 
grau de deshidratació podrien presentar continguts de sals entre 100-200 g Sal/Kg fang (MF), considerant el tractament 
de salmorres saturades de sal. Aquests fangs en base als tractaments assajats serien potencialment utilitzables per 
a alimentació animal, si bé la caracterització dels fangs obtinguts, tant a nivell fisicoquímic com de potencialitat de 
generació de biogàs fan pensar en la idoneïtat de la seva gestió cap a plantes externes de compostatge o de digestió 
metanogènica ja existents.

Diagrama de flux de la planta pilot.

Taula 1: Principals característiques de 
la salmorra d’exsudació de referència 
utilitzada per als assaigs de tractament 
a nivell pilot.

1 (ST) Contingut total de partícules sòlides, inclouen les sals dissoltes que en salmorres presenten un importància considerable.
2 (SV) Porció de la matèria orgànica, i s’expressa que es pot eliminar o volatilitzar quan aquesta es crema en un forn mufla a una      
  temperatura de 550 º C. 
3 (DQO) Paràmetre utilitzat per mesurar el grau de contaminació orgànica, i s’expressa en mil·ligrams d’oxigen diatòmic per litre        
  (mgO2 / l). Aquest mètode pretén mesurar principalment la concentració de matèria orgànica, si bé pateix interferències per la      
  presència de substàncies inorgàniques susceptibles de ser oxidades.

Per tal d’aportar solucions integrals per al tractament i gestió de la salmorra residual generada per les 
indústries càrnies immerses en l’explotació del sector porcí, i molt especialment per als elaboradors 
de pernil curat, s’ha realitzat un estudi dividit en tres fases que ha culminat amb la construcció d’una 
planta pilot per al tractament d’aquestes salmorres i la realització d’assaigs inicials. 

Objectius:

El tractament d’aquest tipus de residus industrials de forma idònia per procedir a la seva gestió racional s’ha enfocat no 
només a la resolució de l’impacte ambiental que poden produir, si no també a la vinculació amb aspectes de reutilització 
i possible valorització de les fraccions efluents més concentrades. En conseqüència, els objectius específics són:

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

Tasques desenvolupades:

El projecte s’ha desenvolupat en tres fases:

   Determinació i caracterització de les diferents salmorres a tractar. 
   Determinació i caracterització de les diferents solucions tecnològiques. 
   Determinació preliminar de les estratègies d’obtenció de fraccions valoritzables.
   Estudi i disseny d’estratègies per a l ’obtenció de les fraccions. 
   Estudi econòmic de l’estratègia de tractament i valorització.
   Disseny i construcció d’una planta pilot. 
   Proves i resultats finals.

En base als estudis previs realitzats, a la determinació d’una estratègia global de gestió d’efluents salins i de la 
determinació d’unes estratègies de tractament considerades com a recomanables s’ha dissenyat i construït una planta 
pilot per a assajar a escala semi-industrial, el plantejament de gestió i tractament recomanats.  

Així la planta pilot que disposa actualment Innovacc es presenta com a una eina per a l’assaig d’estratègies de tractament 
de salmorres d’exsudació de la fabricació de pernil curat o efluents assimilables com podrien ser salmorres residuals de 
processos d’injecció de pernil cuit, etc. 

La planta s’estructura en base a quatre blocs bàsics que configuren una estratègia de tractament en dues etapes, una 
primera etapa de reducció del contingut orgànic de l’efluent salí i posteriorment una segona etapa de separació per 
evaporació de la fracció aquosa, deixant com a producte final una sal que pot presentar-se amb major o menor puresa 
en funció de l’eficàcia de tractament. 

ALTERNATIVES DE TRACTAMENT I VALORITZACIÓ DE LA SALMORRA 
RESIDUAL EN EMPRESES ELABORADORES DE PERNIL CURAT

Partners: Esteban Espuña SA, Boadas 1880 SA, Casademont SA, 
FAR Jamón Serrano SA, Grupo Alimentario Argal SA, Noel Alimen-
tària SAU, Ramon Ventulà SA, EMA Depuració i Enginyeria de l’Aigua 
SLU, Grama Aliment SL, SIGMA

Equip redactor: Universitat de Vic

1a fase

2a fase

3a fase
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Per tal de reforçar la creixent internacionalització del sector porcí català, s’ha realitzat un estudi 
preliminar de mercat per tal d’identificar el potencial d’ús del transport ferroviari a curt i mig termini 
en les seves exportacions cap al centre i l’est d’Europa, i per analitzar la competitivitat del transport 
intermodal respecte del transport per carretera i del transport marítim. 

Objectius:

• Identificar els mercats prioritaris per a l’exportació tant de producte fresc com de producte elaborat per volum de 
negoci actual i per potencial de creixement futur.

• Identificar els operadors i les terminals de transport intermodal de mercaderies amb capacitat de proveir serveis 
ferroviaris comercialment competitius al sector carni porcí.

• Identificar els requeriments específics i els condicionants de servei que el manteniment de la cadena de fred des de 
l’origen fins a la destinació final suposa per a les cadenes logístiques intermodals.

• Identificar els projectes d’inversió previstos en matèria d’infraestructures ferroviàries lineals i nodals amb efecte 
tractor a curt i mig termini.

Tasques desenvolupades:

L’anàlisi realitzada ha permès avaluar la viabilitat tècnica i econòmica del transport ferroviari per a l’enviament de 
productes carnis cap als països del centre i del sud d’Europa en les condicions actuals de mercat. De fet, els treballs 
s’han desenvolupat en tres grans blocs temàtics:

1) Situació actual del transport terrestre de mercaderies, recollint l’elevat grau de dependència exterior europea pel 
que fa als combustibles fòssils i la previsible tendència a l’alça del preu del petroli, que aconsellen avançar cap a una 
economia baixa en emissions de CO2, i per tant, per assolir una major participació del ferrocarril. A més, l’extensió de la 
tarifació de les infraestructures viàries en aplicació de la directiva de l’eurovinyeta també propugna la internalització de 
costos per part dels usuaris de la carretera sota els principis de “qui usa paga” i “qui contamina paga”.

2) Entrevista individual a les empreses participants del projecte, per tal de caracteritzar quantitativament i qualitativa les 
seves necessitats a partir d’una enquesta específica. Aquest treball de camp ha posat de manifest l’aposta decidida del 
sector per incorporar el ferrocarril com a complement (no com a alternativa) a les seves opcions de transport sempre que 
ofereixi garanties fiables de temps total de viatge i traçabilitat de la mercaderia, a més d’un cost raonable. 

3) Anàlisi comparada de cadenes logístiques completes en termes de cost, temps i fiabilitat, amb l’objectiu de contrastar 
la competitivitat teòrica del transport intermodal en relació tant al transport per carretera pur com al transport marítim. En 
aquest sentit, a partir de les preferències declarades per les pròpies empreses, s’ha aprofundit en l’estudi de les opcions 
de transport que ofereix la combinació de la carretera, el vaixell i el ferrocarril per als següents recorreguts:

     - Girona - Moscou.
     - Girona - Varsòvia.
     - Girona - Hamburg.
     - Girona - Malmö.

OPCIONS D’APROFITAMENT DEL TRANSPORT FERROVIARI PER A 
L’EXPORTACIÓ DELS PRODUCTES CARNIS A LA RESTA D’EUROPA 

Partners: Cronofrio SA, Transports Tresserras SA, Boadas 1880 SA, 
Cárnica Batallé SA, Càrniques Juià SA, Casademont SA, Embotits 
Espina SAU, Esteban Espuña SA, Friselva SA, Noel Alimentària SAU, 
Joaquim Albertí SA, Enginyeria Informàtica Olot SL

Equip redactor: Cambra de Comerç de Girona, Cambra de Comerç 
de Barcelona

L’evaporació de les salmorres clarificades obtingudes 
en etapes posteriors permet l’obtenció de sals més o 
menys netes en funció de l’eficàcia de tractament. Amb 
l’objectiu de l’obtenció de sals cristal·litzades de major 
puresa, es proposa l’opció de recuperació de sals per 
mitjà d’evaporació parcial de sals i recollida de cristalls, i 
la reincorporació de salmorres clarificades concentrades 
al sistema de tractament. En base a aquest plantejament 
la composició de les sals obtingudes en assaigs pilot es 
presenten a la Taula 2.

Els resultats dels assaigs realitzats amb la planta pilot fins al moment es presenten com a punt de partida per al plantejament 
d’estratègies d’assaig adaptades a les particularitats de cada cas. El plantejament d’una estratègia global de gestió dels 
efluents salins específica per a cada cas per tal d’identificar els requeriments de tractament és clau en el plantejament 
d’una solució al problema. 

La planta pilot esdevé una eina interessant per a l’assaig de tractaments ajustats a les característiques de cada cas, 
en base a uns tractaments de partida ja testats, partint d’un plantejament estratègic de gestió dissenyat a partir de les 
particularitats de cada procés productiu i de la configuració de les instal·lacions existents.

Actualment la planta pilot propietat d’INNOVACC, ha començat la itinerància a diferents empreses associades per a la 
realització d’assaigs amb les seves salmorres residuals.

Conclusions:

• La planta pilot que es presenta ha permès testar satisfactòriament diferents estratègies de tractament, obtenint costos    
generals de gestió que podrien representar disminucions de costos entorn al 40%.

Les proves pilot realitzades fins al moment fan pensar que l’estratègia prioritària de tractament esdevingui una combinació 
del plantejament de tractament basat en la basificació i posterior neutralització i floculació en base a polímer acrilamida, 
versió GRAS, amb una etapa d’assecat de fangs per filtració (fangs destinats a gestió externa enfocada a compostatge 
o codigestió metanogènica) i evaporació parcial solar i recuperació de sals precipitades netes. Aquesta estratègia 
presenta un cost estimat associat al consum de reactius aproximadament 1,5 Eur/m3 salmorra), derivant-se així un 
cost aproximat final de 44,2 Eur/m3. El cost actual estimat de les empreses és de 76,20 €/m3 (15,29 €/m3 del cost de 
sanejament + 60,91 €/m3 del cost de l’aigua consumida).

• La flexibilitat de la planta permet la realització de diferents configuracions d’assaigs a escala semi-industrial, permetent 
ajustar-se així a les necessitats dels diferents processos productius. 

A partir dels assaigs que realitzi cada empresa amb la planta pilot, aquesta podrà definir més fàcilment les solucions 
de tractament adequades als seus volums de salmorres residuals generades, i plantejar-se la implantació d’una planta 
industrial per a ús individual o bé per a compartir amb altres empreses.

• Les estratègies de gestió i tractament plantejades i assajades permeten disminuir l’impacte ambiental associat respecte 
plantejaments actualment implantats.  

Taula 2: Composició de sal recuperada 
per evaporació total de fase aquosa 
(sals recuperades en base als tracta-
ments anteriorment plantejats).
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Activitats

JUNY 2012

JULIOL 2012

OCTUBRE 2012

SETEMBRE 2012

NOVEMBRE 2012

JULIOL 2012

El conseller d’Empresa i Ocupació Sr. Francesc Xavier Mena va fer la 
cloenda de l’assemblea general d’INNOVACC.

Trobada amb Indulleida pel projecte 
de valorització nutricional dels sub-
productes derivats de la fruita dolça i 
cítrics per a l’alimentació porcina.

Visita per veure l’estat de la planta 
pilot de tractamnet de salmorres 
residuals.

Visita del Dir. Gral. Indústria Sr. Joan Sureda. El govern de la Generalitat 
de Catalunya aprova el 3r pla tractor alimentació 2020 impulsat per 
INNOVACC.

Domènec Vila (Director General d’Alimentació, Qualitat i Indústries 
Agroalimentàries) posa INNOVACC com a exemple a seguir, per la 
seva tasca d’impuls de projectes col·laboratius.

INNOVACC participa a la jornada 
sobre finançament de l’R+D+i em-
presarial: Europa, una porta oberta.

Per últim, a partir de les mancances detectades i de les necessitats establertes per les mateixes empreses participants 
al projecte, s’ha elaborat una relació d’actuacions infraestructurals prioritàries per tal d’impulsar el transport intermodal 
de mercaderies a Catalunya en general i entre el sector carni porcí en particular, incloent tant inversions en adaptació i 
construcció de línies com de terminals optimitzades.

Resultats:

Com a referent proper, s’aprofitarà l’experiència innovadora del nou servei ferroviari regular de contenidors frigorífics 
entre Múrcia i Bilbao, inaugurat a l’abril com a fruit de la col·laboració entre l’administrador d’infraestructures ferroviàries, 
un operador ferroviari privat, un operador de carretera i un consignatari marítim. La principal novetat d’aquest servei, que 
obre nous horitzons per al transport frigorífic, és la inclusió d’un contenidor generador (veure foto 2) que alimenta a la 
resta de contenidors refrigerats embarcats al tren sense necessitat de fer servir el seu equip autònom.

Foto 1

Foto 2

En primera instància, aquest projecte ha sensibilitzat 
les empreses participants sobre la realitat del 
transport ferroviari de mercaderies entre Catalunya 
i la resta d’Europa, posant a la seva disposició tant 
les oportunitats que introdueix com les barreres 
operatives que encara avui condicionen l’oferta de 
serveis comercials i afecten la seva fiabilitat. 

Però anant una mica més enllà, el projecte també ha 
permès d’identificar quines solucions intermodals 
poden ser viables i competitives per a l’exportació 
de productes carnis a curt i mig termini. Així, 
s’ha fet palesa la potència del concepte de les 
autopistes ferroviàries (veure foto 1), si bé l’únic 
servei comercial disponible és el que presta 
l’empresa Viia des de la seva terminal del Voló fins a 
Bettembourg (Luxemburg), on existeix la possibilitat 
de transbordar fins a Helsinborg (Suècia).

Pel que fa a la caracterització de la demanda, les 
dades oficials de comerç exterior mostren que les 
exportacions de carn de porc i derivats amb origen 
a Catalunya es van transportar majoritàriament per 
carretera (83%) i per via marítima la resta (17%). De 
tota manera, considerant només els enviaments als 
països de la Unió Europea, la quota de la carretera 
ascendeix fins al (99%). 

A més, el treball de camp realitzat ha posat de 
manifest la importància dels fluxos exportadors cap 
al centre i l’est d’Europa, que ja suposen de l’ordre 
de 15 - 20 contenidors setmanals amb destinació a 
Alemanya, Polònia i Rússia

A partir d’aquest potencial identificat, s’han establert 
les bases per a que les empreses participants 
impulsin proves pilot que incloguin alguna etapa 
ferroviària i que permetin posar en pràctica la 
col·laboració amb operadors intermodals, amb 
la garantia del manteniment de la cadena de fred 
i la distribució fins a la destinació final de la mà 
d’operadors logístics locals.
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ABRIL 2013

FEBRER 2013 MARÇ 2013

MAIG 2013

JUNY 2013

FEBRER 2013

La sessió de l’Olot Breakfast amb 
INNOVACC i Noel Alimentària com 
a protagonistes.

El conseller d’empresa i ocupació, 
Sr. Felip Puig, visita les obres 
d’ampliació de l’Escorxador de la 
Garrotxa.

MAIG 2013

Reunions de conclusions dels pro-
jectes oberts col·laboratius iniciats 
l’any 2012.

JUNY 2013

INNOVACC a la jornada de la UdG 
sobre “Universitat + Empresa = 
Talent + Innovació”.

Reunions de seguiment dels pro-
jectes oberts col·laboratius iniciats 
l’any 2012.

Reunions d’inici dels projectes oberts 
col·laboratius iniciats l’any 2013.

INNOVACC a la jornada del DAAM 
sobre “cooperació per al desen-
volupament de nous productes, 
processos i tecnologies”.

Visita a El Voló (Le Boulou) per 
conèixer l’enviament de merca-
deries a través de les autopistes 
ferroviàries europees.

NOVEMBRE 2012

DESEMBRE 2012

GENER 2013

DESEMBRE 2012

NOVEMBRE 2012

GENER 2013

Visita a una planta de valorització de residus a Montornès del Vallès. 

El grup Connect-EU agroalimentari 
presenta l’agenda estratègica de 
recerca i innovació a Brussel·les.

INNOVACC presenta a la UVic la planta pilot que permet reduir costos en el tractament de salmorres a la indústria càrnia.

Assemblea general extraordinària. INNOVACC presenta a la UVic la 
planta pilot que permet reduir cos-
tos en el tractament de salmorres a 
la indústria càrnia.

Participació d’INNOVACC a les jorna-
des d’innovació del clúster de l’aigua. 

GENER 2013 FEBRER 2013

INNOVACC membre fundador de la 
xarxa de clústers catalans.

La junta directiva d’INNOVACC es reuneix amb el Sr. Antoni Maria 
Grau, Director General d’Indústria.
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 Clipping

Notícia emesa per TV3 
sobre el Programa de 
control de salmonel·la



Empreses:

Institucions:

Amb la col.laboració de:

Carrer Tomàs de Lorenzana, 15   17800 Olot, Girona
Tel: 972 27 25 97   Fax 972 27 00 56

www.innovacc.cat    innovacc@olot.cat
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