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Editorial / Editorial
Els emprenedors es mouen pel desig d’independència, per la voluntat de defugir les figures d’autoritat i les
estructures jeràrquiques per anar a cercar la realització de les seves idees i projectes.
Apostar pel capital humà i pels valors de la cultura del treball, l’autoexigència, la creativitat i l’especialització
en la qualitat. La innovació no ha de ser fruit de l’atzar, sinó de la més dura necessitat. L’adversitat alimenta
l’enginy i la por a perdre pot ser més forta i més mobilitzadora que l’esperança complaent de guanyar. Per
aquest motiu, de la mateixa manera que hi ha països que converteixen totes les oportunitats en fracassos,
n’hi ha d’altres que converteixen les amenaces i dificultats en oportunitats.
Segons els experts, totes les empreses amb èxit comparteixen un element en comú, el fet de tenir un propòsit
central definit. És a dir, el conjunt de raons fonamentals de la seva existència, més enllà de guanyar diners.
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Ara bé, no n’hi ha prou amb motivació i idees per assolir la innovació. Calen també una mentalitat orientada
a l’assoliment d’objectius i l’acceptació cultural per part de les institucions del país de la necessitat d’assumir
riscos, de qüestionar el que està establert, de desafiar les convencionalitats. Catalunya és petit, però pensa
en gran. Treballa amb un enfocament global i ha penetrat en mercats allunyats i exòtics. Tres preguntes
obligades: pot ser Catalunya un país start-up? Podrem arribar a tenir un propòsit comú? Tenim prou coratge
com per capgirar les adversitats?

Entrepreneurs are moved by a desire for independence, the desire to avoid authority figures and hierarchical structures to
look for the realization of their ideas and projects.
Invest in the human capital and the values of work culture, self-discipline, creativity and expertise in quality. Innovation
should not be the result of chance, but rather the hardest necessity. Adversity nurtures ingenuity and the fear of losing can
be stronger and more mobilizing than the pleasing hope of winning. For this reason, just as there are countries that turn
every opportunity in failures, there are others who turn threats and difficulties into opportunities.

Consell assessor institucional / Institutional Advisory Board

According to experts, all successful companies share a common element, having a defined central purpose. That is, the set
of rationale of its existence beyond making money.
However, there isn’t enough with motivation and ideas to achieve innovation. Is also required an open mind in achieving
objectives and cultural acceptance by the institutions of the country of the need to take risks, to question what is established,
to challenge conventionalities. Catalonia is small but thinks big. Work with a global approach and has penetrated in distant
and exotic markets. Three questions required are: Catalonia may be a start-up country? We can reach a common purpose?
We have enough courage to turn adversities?
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Evolució d’Innovacc / INNOVACC evolution
INNOVACC està format per 72 associats, amb 16 institucions i 56 empreses (d’aquestes n’hi ha 43 que són PIMES).
INNOVACC have 72 members, with 16 institutions and 56 companies (including 43 SMEs)

L’evolució del clúster des de la seva constitució, l’any 2008, ha estat la següent:
Cluster’s evolution from its constitution, in 2008, is:

Presentació Associats /
Empreses / companies
Adiveter, S.L.
És una empresa líder en el sector agroalimentari: especialitzada en el control microbiològic, dedicada a donar servei integral
en temes de seguretat alimentària. La seva experiència al sector l’avala com a empresa de referència. Compta amb un equip
humà extraordinari que els permet avançar en temes de legislació, amb nous projectes i assessorament tècnic especialitzat.
Es tracta de la primera empresa de l’Estat especialitzada en el control dels pinsos i les matèries primeres. Es tracten les matèries
primeres des de la fàbrica de pinsos fins a la menjadora de la granja per a obtenir aliments sans per als animals.
Is a leading company in the food industry: specializing in microbiological control, dedicated to providing integral service in matters of food safety.
His experience in its sector is a guarantee as a reference company. It has a special team that allows them to advance in terms of legislation, with
new projects and technical expertise.
This is the first state enterprise specialized in the control of feed and raw materials. They treat the raw materials from the feed mill to farm manger
to get healthy food for animals.

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.

Facturació agregada del 2013 d’empreses associades (per sectors de producció):
2013 Aggregate turnover of member companies (by production sectors):

Is a company dedicated to the design and construction of industrial machinery. We are specialized in all types of automated industrial processes
to improve productivity, safety and hygiene. Our projects include all types of technology.

Agrogestiic Alimentaria, S.L.
Oferim assessorament científic-tècnic en estudis epidemiològics i de control de zoonosis com la salmonel·losi porcina, a més
de suport en accions de màrqueting 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.
We provide scientific and technical advice on epidemiological studies and control of zoonoses such as salmonella swine also support marketing
activities and communication products or services in these areas. Our courses and / or online in animal health and food safety complement
previous specialized advisory services.

Animales Web, S.L.
Animalesweb gestiona 333, una plataforma web que després de 16 anys de presència a internet rep 150.000 visites al mes i
publica pel sector porcí en 9 idiomes, espanyol, francès, portuguès, italià, anglès, alemany, polonès, rus i xinès.
Animalesweb runs 333, a web platform that after 16 years of presence on the Internet receives 150,000 visits per month and publishes the pig
sector in 9 languages, Spanish, French, Portuguese, Italian, English, German, Polish, Russian and Chinese.

Assessorament Industrial Robòtica i Automatització, S.L.
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 produint maquinària a nivell
internacional.
AIRA is a company located in Cardona (Barcelona) specializes in the design and construction of robotic cells for the meat sector. Continuously
expanding company that has carried out numerous projects in the sector producing machinery worldwide.

Berenguer Enginyers, S.L.
Berenguer Enginyers SLP, creada a l’any 1972, és una enginyeria agroindustrial especialitzada en la realització de projectes per
a la indústria alimentària així com del sector agropecuari.
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Berenguer Enginyers SLP, created in 1972, is an engineering company specializing in agribusiness projects for the food industry and the
agricultural sector.
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Bigas Alsina, S.A.

Embotits Calet, S.L.

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,
marmites de cocció, autoclaus per esterilització, equips pel tractament de subproductes i per obtenir farines
de carn. També som instal·ladors de serveis industrials (línees d’ aigua, vapor, aire, antiincendis, etc.)

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.

Bigas Alsina is a company located in Girona with more than 60 years of history specializing in the manufacture of machinery in the food industry.
We manufacture steam and hot water boilers, cooking pots, sterilizing autoclaves, equipment for treatment of subproducts and to obtain MBM.
We are also installers of industrial services (lines of water, steam, air, anti fire, etc.).

Boadas 1880, S.A.
Boadas 1880, S.A. és una empresa d’Alta Xarcuteria amb més de 125 anys d’història especialitzada en
Pernil i Embotits curats elaborats sota el signe de la tradició: receptes trameses de pare a fill durant quatre
generacions, que perpetuen un sabor, una textura i aromes distintius.
Boadas 1880 SA is a high quality charcuterie with more than 125 years of history specializing in cured ham and sausages made under the banner
of traditional: recipes sent from father to son for four generations, perpetuating flavor, texture and distinctive aromas.

Cárnica Batallé, S.A.
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.
Batallé Group are a group of companies with a long tradition, dedicated exclusively to the pork industry. Our main business includes production
and marketing of breeding pigs, butchering and processing of meat and production of cured products.

Càrniques Juià, S.A.
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.
Family business founded in 1987, dedicated to pork cuts to our facilities processed 6,500 hogs / day. Our organization exports 80% of production,
and are 500 workers.

Casademont, S.A.
Elaboració i comercialització de productes carnis 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%.
Processing and marketing of meat products cooked and cured with a production capacity of 25,000 tons, two factories in the province of Girona
(Constantine Palol Revardit). Quality, choice, innovation and adaptability in each market, have been the keys to export 50%.

Cronofrío, S.A. (INTEGRA2)
Cronofrío, 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.
Cronofrío, SA is engaged in the transportation and storage at controlled temperature distributing the products of its customers anywhere in the
European Union. Belonging to a network facilitates to provide a capillary distribution that can reach around.

Delsys HLDG Group, S.L.
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.
Founded in 1999, we specialize in complete and integrated computing solutions for the food industry to improve their management. These
solutions cover the present and future needs in areas of traceability, quality control and production management.
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Producer and marketer company of cured and cooked pork and turkey charcuterie mainly, with primary destination outside the domestic market
Spanish and Catalan. We are located in the region of the Garrotxa, region with great tradition and production of charcuterie.

Embotits Espina, S.A.U.
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.
We manufacture cooked and cured meats. We are present in 32 countries with sales of € 30 million (60% export). We have 3 production centers
in Osona, one subsidiary in Romania and international presence with investments and strategic partnerships. We are a family company with 102
years and a team of 150 people.

Embutidos Monter, S.L.U.
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.
Embotits Monter is a company specialized in manufacturing and sliced cured meats (sausage, chorizo, salami, pork, loin) both pork and turkey.
Also specialists in the manufacture of garments PLS sausage (pieces of free service). Mercadona supplier.

Enginyeria Informàtica Olot, S.L.
EIO és una empresa de serveis informàtics amb 20 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, visió artificial i mobilitat.
EIO is a computer services company with 20 years of experience. Our mission is to provide an integral service to the computing needs of our
customers and to do so we have professionals specializing in systems, programming, ERP, CRM and traceability, vision and mobility.

Envasos Metàl·lics Josep Ma Canut, S.L.
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.
Manufacture of metal containers for charcuterie and coffee grinders. Company with 28 years of activity, has adapted to the size of the meat
industry in order to service industries mainly in the county and nearby counties.

Escorxador Frigorífic d’Osona, S.A. (ESFOSA)
Escorxador de porcí de serveis que dóna servei als seus socis, tant en sacrifici de porcs d’engreix com de reproductors.
Pigs service slaughterhouse that serves its members, in the sacrifice of pigs and breeding.

Esteban Espuña, S.A.
Espuña va néixer l’any 1947 a Olot com elaborador d’embotits. Des d’aleshores, Espuña ha actualitzat 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.
Espuña was born in 1947 in Olot producer of sausages. Since then, Espuña has updated its range of products and exports to over 30 countries.
Espuña is the leading brand of sliced products, especially Ham, and is also the benchmark Tapas and Snacks sausage.

FAR Jamón Serrano, S.A.

EMA, Depuració i Enginyeria de l’Aigua, S.L.

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.

Tractament d’aigües residuals i residus d’indústria agroalimentària, estudiant, proposant i executant les
solucions tècniques que millor s’adapten a cada empresa.

At the heart of the Natural Park of the Volcanic Area of the Garrotxa, FAR Jamón Serrano SA enjoys an excellent environment for curing hams and
loins. This, together with a handcrafted over 75 years of experience.

Wastewater treatment and waste food industry, studying, proposing and implementing technical solutions that best suit each company.
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Frigoríficos del Nordeste, S.A. (NORFRISA)

Jamones Centelles, S.L.U.

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.

Jamones Centelles és una empresa especialitzada en el desossat de pernils i espatlles, i en el llescat d’una gran varietat de
productes carnis. Un equip amb experiència en el sector alimentari en general, i en el carni en particular, li ha permès adquirir
equips i coneixements per atendre al més exigent dels clients.

Pig slaughterhouse, is engaged in slaughter pigs, understood, therefore, as the main end products of pig carcasses and its remains. NORFRISA
is among the top four slaughterhouses in Spain compared to the number of pigs slaughtered.

Jamones Centelles is a company specializing in boneless hams and shoulders, and slicing a variety of meat products. A team with experience
in the food industry in general and meat in particular, has allowed him to acquire equipment and knowledge to handle the most demanding of
customers.

Friselva, S.A.
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.
Friselva SA is a slaughterhouse and pork cutting plants located in Riudellots de la Selva (Girona), which started its activity in 1950. Is part of Grup
Agroalimentari Carni, that includes several activities such as the manufacture of feed for fattening pigs, slaughter, cutting, etc.

GEI-2A, S.L.- Grupo Europeo de Ingenieria Agroalimentària y Ambiental
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.

És una empresa dedicada a l’elaboració d’embotits des de fa pràcticament 70 anys. Amb el pas del
temps, una petita carnisseria s’ha convertit en una empresa innovadora, que segueix fabricant productes
artesanals i molt dedicada a l’exportació. El principal secret és l’esforç i dedicació diari per mantenir i fins
i tot millorar la qualitat de cadascun dels productes. J. Curós SL, treballa amb una molt àmplia gamma
d’embotits curats, sempre atenent les demandes del mercat.
Is a company dedicated to the production of sausages since almost 70 years. Over time, a small butcher shop has become an innovative
company that still made craft products and very dedicated to export. The main secret is the daily effort and dedication to maintain and even
improve the quality of each product. J. Curós SL works with a wide range of cured meats, always attending to the demands of the market.

GEI-2A is a food and agrifood engineering, which designed and constructed certifiable food plants (HACCP, EEC, USDA, IFS, BRC) an efficient,
productive and profitable.

Joaquim Albertí, S.A. (La Selva)

Gestió de Projectes Vallbona, S.L.

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.

GEDPRO és una empresa especialitzada en la gestió de projectes industrials d’inversió, R+D, energia i medi ambient, per a
l’obtenció d’ajuts de les Administracions: Subvencions, finançament i deduccions fiscals.GEDPRO té una dilatada experiència
i l’equip humà està format per un grup altament qualificat i preparat. Entre els seus clients hi ha tot tipus d’empreses i sectors.

Meat industry specialized in the production of cooked ham, although the range includes articles and other products such as bacon, snacks,
cooked and cured meats in general. The company is almost centenarian, is located in Campllong (Girona) and currently employs 300 people.

GEDPRO is a company specializing in industrial projects management of investment, R & D, energy and environment, for obtaining grants of the
Administrations: Grants, funding and tax deductions.GEDPRO has extensive experience and the Staff is made up by a group of highly qualified
and trained. Among its clients are all kinds of companies and sectors.

Grama Aliment, S.L.

Lavola 1981, S.A.
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...

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.

Lavola is a service organization for integral sustainability with over 30 years experience. Accompanies and helps customers achieve economic,
social and environmental sustainability with customized solutions for efficiency and energy saving, eco-design, sustainable building ...

Company serving the food industry, especially in the meat sector. Supply mixtures of ingredients and food additives and distribute isolated soy
protein, concentrated protein from milk, flavorings, spices and food additives.

Lenz-Instruments, S.L.

Grup Baucells Alimentació, S.L.
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.
Company specializing in pig production since 1958, as livestock and feed compounds producers and subsequently cutting room and cold store
with a production of 60 tonnes / year and approximately 800,000 pigs.

Grupo Alimentario Argal, S.A.
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.
Food business nationally and internationally, develops and sells meat products such as: Iberian ham, cured ham, ham, turkey breast, whole range
of sliced, whip, chorizo, sausages, pates ... And other products such as salads, precooked food, cheese, etc.

Inforolot, S.A.
Empresa de serveis informàtics amb més de 30 anys al mercat i amb especialització en el sector carni
i alimentari. Oferim serveis d’implantació de sistemes de gestió per el sector carni i alimentari (ERP),
formació, software mes a mida i solucions integrades per a la gestió de les àrees de producció i gestió
de la seguretat alimentària APPCC.
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J. Curós, S.L.

Services company with over 30 years in the market and specializing in meat and food sector. We provide implementation services of management
systems for meat and food sector (ERP), training, customized software and integrated solutions for the management of the areas of production
and management of food safety HACCP.

Lenz Instruments és una empresa de base tecnològica amb vocació polivalent, enfocada a donar als
nostres clients solucions d’alt valor afegit. Lenz Instruments ofereix serveis d’enginyeria en automatització,
monitorització i control de processos, així com sistemes d’inspecció i control de qualitat. Desenvolupem
equips basats en tecnologia pròpia, incloent sistemes de visió artificial i analitzadors en línia per a la determinació de paràmetres
de qualitat i composició química en productes carnis.
Lenz Instruments is a technology company with multi-purpose vocation, focused on give our customers solutions with high added value. Lenz
Instruments offers engineering services in automation, monitoring and control of processes as well as systems of inspection and quality control.
We develop equipment based on proprietary technology, including artificial vision systems and on-line analyzers for determination of quality
parameters and chemical composition in meat products.

Luis Oliveras, S.A.
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.
Luis Oliveras, SA is a company of Olot specializing in the manufacture cured meat for 80 years committed to the tradition in the production of all
its products, but still is at the forefront in terms of presentations and new markets.

Matadero Frigorífico de Avinyó, S.A. (Grup Roma)
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.
Grup Roma have our own farms and various companies engaged in the slaughter, processing and even marketing and export of pork products
allowing us, thereby, a strict control of all processes in order to offer a extraordinary quality.
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Mecàniques Pujolàs, S.L.

Patel, S.A.U.

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.

Disposa de les més modernes instal·lacions dedicades al sacrifici, a l’especejament i a l’envasament de
carn de porc. Com a integrant del Grup Vall Companys, Patel aprofita les sinèrgies del primer productor carni europeu per a
garantir la qualitat dels seus productes des de l’origen. Els sistemes de control de qualitat i seguiment són presents a tots els
processos productius, i això permet mantenir una qualitat òptima i uniforme de la carn.

PUJOLÀS since 1985, is on the market for construction machinery for food industry especially oriented in meat sector. Currently we export our
products to five continents.

Metalquimia, S.A.
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.
It is dedicated to technological innovation and research of the highest quality, along with a service recognized in all its products; Metalquimia
offers integral solutions and advanced technology for the production of meat products with a guarantee of finished product.

Microbial, Sistemes i Aplicacions Analítiques, S.L.
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.
Microbial S.L. is a biotechnology company that designs kits for the rapid detection of pathogens by PCR. We also provide rapid identification of
bacterial species and strains compared to subtyping.

Milla Masanas, S.L. (MIMASA)
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.
Design and manufacture of all types of sanitation equipment items used in food preparation processes, such as boxes, molds, pallets, containers,
tanks, etc.

Mullor, S.A.
Es una empresa familiar de serveis amb una presència comarcal a tot Catalunya i una forta vocació de
servei i adaptació a cadascuna de les diferents singularitats de cada client. És una empresa fundada
l’any 1941 que està al servei d’empreses, institucions i professionals per a gestionar la neteja de les seves instal·lacions, amb
prop de 3.000 treballadors. Mullor representa una garantia de servei i eficiència, amb el més gran compromís i adaptació a
cadascuna de les diferents necessitats específiques. Mullor es la primera empresa del seu sector en estar certificada en la ISO
22.000, essent aquest fet una garantia en Seguretat Alimentaria.
It is a family company services with a local presence in Catalonia and a strong commitment to service and adjustment to each of the different
peculiarities of each client. Is a company founded in 1941 that serves businesses, professionals and institutions to manage the cleanliness of
their facilities, with about 3,000 employees. Mullor represents a guarantee of service and efficiency, with greater commitment and adapt to each
different specific needs. Mullor is the first company in its sector to be ISO 22000 certified, this being a food safety guarantee.

Noel Alimentària, S.A.U.
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.
On the eve of his 75th birthday, NOEL has achieved business expansion based on the combination of innovation with the tradition of its preparing
meat products. Currently, NOEL is present in more than 50 countries around the world, where exports about 40% of total sales of charcuterie.

Olot Meats, S.A.
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”.
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It has the most modern facilities dedicated to slaughter, the cutting and packaging of pork. As a member of the Vall Companys Group, Patel
advantage from of the synergies of the first European meat producers to guarantee the quality of its products from the outset. The systems of
quality control and monitoring are present in all production processes, allowing an optimal quality and uniformly of meat.

Ramon Ventulà, S.A.
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.
Family business founded the 50s dedicated to the production of cured ham, Serrano ham, whip, sausage, chorizo and cured tummy. We are
certified by the IFS, BRC, ISO9001-14001-18001 and ETG.

Roser Construcciones Metálicas, S.A.
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.
All areas rose CMSA offer their services to our customers from product design, preparation of plans for new facilities, manufacturing, customer
service and after-sales. The design department monitors the market and develops new products for these needs in mind.

Sequiàlia
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.
Sequàlia is a technical consultancy specializing in hygiene, food safety and food quality. Requirements and legislative demands that are part
of the food chain are increasingly stringent and complex. That is why we provide a straightforward , flexible and personalized management in
relation with all elements of the food chain.

Serra i Mota, S.A.
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...
Company that produces traditional charcuterie proposals, combining tradition and modernity to add high quality meat products. Produce ham,
oven roasted shoulder cooked turkey, mortadella and “chopped” PLS slices, sliced catering, smoked bacon, bars 11x11 ...

Serveis Panella, S.L. (ULMA Inoxtruck)
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. Serveis Panella
juntament amb ULMA INOXTRUCK està dissenyant, fabricant i comercialitzant 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.
Services Panella S.L. company with over 25 years experience in maintenance sector, our commitment to provide quality service means that in 2011
we received ISO certification. With ULMA INOXTRUCK is designing, manufacturing and marketing highly specialized maintenance equipment for the
food industry, prioritizing ergonomics, safety and hygiene, with hygienic and innovative design, all components being 100% stainless steel.

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

Company dedicated to the sacrifice of pigs with a daily output of 7,000 pigs treat offal (liver, heart ...) and viscera (budells...). Company certified
with quality standards: BRC, IFS... and accredited according to requirements Wellbeing “Animal Welfare”.

Ge-Pork is a company genetics and insemination of swine that distributed in 24 h, doses artificial insemination, medicine,
equipment and lacto-initiator feed for livestock.

Olotinox, S.A.

Tané Hermètic, S.L.

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.

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.

Olotinox is specialized in the manufacture of cutting tools for meat and food industries. Our product range includes all types of knives and similar
tools, either for processing or for product packaging or packaging of the same.

Is engaged in the research and development of watertight doors designed to meet the demands of the environment. We design doors for
refrigeration applications, industrial, clean room for micro-biologically controlled enclosures and acoustic doors and oversized.
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Timpolot, S.L.

Associació Tecnicosanitària del Porcí (ASSAPORC)

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.

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.

Timpolot is an engineering of automation, robotics and artificial vision specializing in the food industry. We want to be the technology partner of
our customers in the automation of process lines.

Transportes Rosendo Quintana, S.L. (CENED)
Neteja i desinfecció de l’interior de cisternes, camions frigorífics i de bestiar. Neteja exterior de tot tipus
de vehicles industrials.
Cleaning and disinfection of the interior of tanks, refrigerated trucks and cattle. Clean exterior of all types of industrial vehicles.

Transports Tresserras, S.A.
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.
Company 100% family capital. Currently the company management the fourth and the fifth generation. In refrigerated groupage logistics sector,
positive temperature and frozen. Service throughout Spain (including Canary and Balearic Islands) and 22 European countries. Customers in
industries perishable food, pharmacy...

Wattia Innova, S.L.
Wattia Innova S.L. és una empresa orientada a proveir els seus clients de les eines adequades per
millorar l’eficiència energètica en 3 departaments: Tarificació (Elèctrica i de gas) ,industrial ( Sistemes de
supervisió i monitorització) i Habitatges i edificis (Automatització i control).
Wattia Innova S.L. is a company aimed on providing its customers the right tools to improve energy efficiency into 3 departments: Tariff (Electric
and Gas) Industry (Supervision and monitoring systems) and Homes and buildings (Automation and Control).

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 (armaris, túnels de
rentat, passos higiènics...), així com també instal·lacions de logística i transport (elevadors, bolcadors,
apiladors, desapiladors, cintes de transport, sales de desfer,...). Sempre seguint tres premisses: cost
ajustat, màxima higienització i mínim consum.
It is a company founded more than 50 years ago in the town of Olot (Girona). Our long experience allows us to design and build a wide variety of
sanitation facilities (lockers, washing tunnels, hygienic steps ...), as well as facilities in logistics and transport (cranes, tipper, stackers, destackers,
conveyor belts, cutting rooms ...). Always following three premises: adjusted cost, maximum hygiene and minimum consumption.

Institucions / institutions
Ajuntament d’Olot – Institut Municipal de Promoció d’Olot (IMPO)
L’IMPO 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.
The IMPO aims to facilitate and promote economic activity in Olot creating the necessary conditions for create opportunities for businesses and
people who live in.

Ajuntament de Vic – CREACCIÓ, Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL
Creacció, participada per l’Ajuntament de Vic, ofereix serveis d’assessorament a les empreses i de suport
als emprenedors, disposa de tres vivers d’empreses per a projectes empresarials innovadors i amb un ús
intensiu de les TIC, i està dissenyant nous projectes per millorar la competitivitat de les empreses.
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Creaccio, owned by the Council of Vic, provides advisory services to companies and supporting entrepreneurs, it has three incubators for
innovative business projects with intensive use of ICT, and its designing new projects to improve the competitiveness of enterprises.

ASSAPORC is an Association of Sanitary Protection Groups related to the pork industry. The objective is rendering technical and health advice,
and the development of strategic programs and plans required for disease eradication.

Associació PORCSA – Grup de Sanejament Porcí de Lleida
EL GSP és un Associació sense ànim de lucre fundada al 1995 pels productors i veterinaris de porcí de les
comarques de Lleida amb l’objectiu de fomentar la sanitat de la cabana porcina, en el marc de la col·laboració,
la coordinació i el control per tal de garantir la competitivitat del sector. El GSP ha estructurat al sector de les
comarques de Lleida i ha esdevingut una eina sanitària al servei dels Veterinaris responsables, amb els que s’ha
establert un marc de treball i confiança que han estat claus en la evolució de la sanitat.
GSP is a non-profit association founded in 1995 by pork producers and veterinarians in the province of Lleida with the aim of promoting the health
of swine, as part of the collaboration, coordination and control to ensure the competitiveness of the sector. The GSP has structured to the sector
of the province of Lleida and has become a health tool in the service of veterinarians responsible with which has been established a framework
and trust that have been key in the evolution of healthcare.

Caixa Bank, S.A. (La Caixa)
És un grup financer integrat -amb negoci bancari, activitat asseguradora i inversions en bancs
internacionals- líder del mercat espanyol, on va iniciar l’activitat financera fa més de cent anys, i amb una ferma aposta pel
creixement, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional, gràcies a la seva provada experiència en inversions en el sector
bancari i la prudència que el caracteritza.
It is an integrated financial group -with banking business, insurance and investment international banks- market leader in Spain, where it began
the banking business for over a hundred years, and with a firm commitment to growth, both nationally and internationally, thanks to their proven
experience in investment banking and prudence that characterizes.

Cambra de Comerç de Barcelona
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.
The Chamber is a representative institution, independent, democratic and efficient, ensuring the promotion of economic and business activity
and sustainable development of the territory.

Cambra de Comerç de Girona
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.
The Chamber of Commerce oversees the development of industry and services through entrepreneurship, internationalization, innovation and
entrepreneurship training.

CETaqua, Centre Tecnològic de l’Aigua
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.
CETaqua is an organization that integrates manages and executes research and development projects with the goal of proposing innovative
solutions to business and government related to water. It is a private and non-profit foundation with centers in Catalonia, Galicia and Andalusia.

Consell Comarcal d’Osona
Tots, ajuntaments i ciutadania, a la nostra web hi trobareu les notícies d’interès, els serveis que ofereix el Consell, els expedients
que us poden ser d’utilitat i els tràmits que podeu fer telemàticament.
The House oversees general interests of companies offering services to companies and entrepreneurs to meet your needs and help you to
improve the competitiveness.
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Consell Comarcal de la Garrotxa
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.
Garrotxa County Council provides its services to the citizens of the Garrotxa region. In some cases they can access it directly - in the case of the
youth office, customer care, housing rehabilitation ... - and others through their City Hall.

Federació Catalana d’Indústries de la Carn (FECIC)
Organització empresarial, nascuda el 1978, que representa i defensa els interessos de les empreses del
sector carni ubicades a Catalunya.
Business organization, born in 1978, which represents and defends the interests of the meat sector companies located in Catalonia.

Fundació Universitària Balmes – Universitat de Vic (UVic)
La UVic-UCC és una universitat de naturalesa pública i de gestió privada amb voluntat de proximitat i
compromesa amb el desenvolupament econòmic i social del territori i del país, mitjançant la seva activitat
docent, de recerca i de transferència de coneixement. La seva missió és generar coneixement i ser motor de la innovació al
servei de les empreses i les institucions del seu entorn, alhora que té una clara vocació internacional.
UVic UCC is a university of public nature of private management will closeness and committed to social and economic development of the region
and the country, through its teaching, research and knowledge transfer. Its mission is to generate knowledge and be a driving force of innovation
in service of companies and institutions in their environment, while having a clear international vocation.

Projectes desenvolupats /
L’activitat principal d’INNOVACC és l’impuls i el suport al desenvolupament de PROJECTES COL·LABORATIUS
estratègics del sector carni porcí, amb la participació dels seus associats. 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 interessades 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:
The main activity of INNOVACC is promoting and supporting the development of strategic COLLABORATIVE PROJECTS on the pig meat sector,
with the participation of its members.
The projects being implemented are of two types:

· OPEN PROJECTS: All of INNOVACC members can participate and / or view their progress at any time.
· RESTRICTED PROJECTS: Only interested companies and the cluster manager known its evolution.

All projects where INNOVACC is involved are collaborative with at least two associate members involved.
The projects supported by INNOVACC-classified by their start year- are as follows:

Grup de Sanejament Porcí de Girona
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.
GSP Girona is an associative entity that brings together the pig livestock in the province of Girona, and aims to improve the health of swine and
offer and provide those services and technical advice to improve the exploitations associated to the entity.

IRTA, Institut de recerca i Tecnologia Agroalimentàries
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.
IRTA has 10 centers and own Experimental Stations and 6 affiliated centers in 24 locations across the country. A total of 535 people, of which 191
are researchers, dedicated to food industry Animal and Plant Production, Environment and Agrifood Economy.

Parc de Recerca UAB
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.
Private non-profit foundation created by the Autonomous University of Barcelona, the National Research Council and Institute of Food Research
and Technology to boost the transfer of knowledge and technology between universities and the business world.

SIGMA – Consorci de Medi Ambient i Salut Pública

· el clúster de béns d’equip (CEQUIP)

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.

· el clúster de nutrició i salut (AINS)

SIGMA performs management of the environment and public health of Olot and La Garrotxa region, as well as studies, plans and programs that
will allow taking good decisions for the territory within own fields of activity of the Consortium.

· el clúster ferroviari (RAILGRUP)

Universitat de Girona – Parc Científic i Tecnològic de la UdG
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.

14

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:

UdG is a public institution that seeks excellence in teaching and research and taking part in the progress and
development of society through the creation, transmission, dissemination and critique of science, technique, humanities,
social sciences and the arts.

· el clúster de l’aigua (CWP)

· el clúster d’eficiència energètica (CEEC)
· el clúster d’envasos (PACKAGING CLUSTER)
· el clúster del vi i del cava (INNOVI)

Dels 89 projectes iniciats i desenvolupats fins ara:
21 projectes han arribat a la fase d’implantació de la solució
15 projectes a la fase de proves pilot, prototipatge, etc.
15 projectes a la fase d’estudi de viabilitat

Many of these projects have emerged and have been worked
within the cluster itself, but some are projects developed with
other Catalan clusters, such as:

· Equipment cluster

· Health and Nutrition cluster
· Water cluster

· Energy efficiency cluster
· Rail cluster

· Packaging cluster

· Wine and Champagne cluster

From 89 initiated and developed projects so far:
21 projects have reached the implementation phase of the solution
15 projects have reached the pilot, prototyping, etc. phase.
15 projects have reached the stage of feasibility study
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Eix Estratègic / Projecte Obert
Strategic area / Open project

Nivell d’implicació
d’INNOVACC
Level of involvement
of INNOVACC

Grau d’èxit del
projecte
Degree of success
of the project

Innovació en matèries primeres / Innovation in raw materials

4

2

Valorització dels residus plàstics que s’obtenen de les línies d’envasat en empreses elaboradores
de productes de carn de porc / Plastic waste valorization from packaging lines in the pork products companies

4

2

Alternatives de tractament de la salmorra residual en empreses elaboradores de pernil curat /

4

3

Mercat de futurs del preu de la carn de porc / Futures market of pig prices

4

2

Treatment alternatives of residual brine from cured ham companies

Alternatives de producció porcina per a l’obtenció de carn de porc ecològica / Alternative swine

4

3

innovation in energy efficiency for the meat industry

1

1

4

3

Innovació en tractament d’aigües: depuració més eficient i opcions de reutilització d’aigua en
escorxadors, sales de desfer i indústria transformadora / Innovation in water treatment: more efficient

2

3

3

3

3

4

3

4

3

2

1

1

1

1

1

1

4

2

1

3

4

2

4

3

1

1

1

1

production to obtain organic pork

Valorització nutricional dels subproductes derivats de la fruita dolça de Catalunya i cítrics de
Llevant per a l’alimentació porcina / Nutritional valorization of byproducts derived from Levante citrus and
Catalonia sweet fruit for feeding swine

Bones pràctiques pel control de salmonel·la durant tota la cadena alimentària / Best practices for

Networking per a la innovació en eficiència energètica per a la indústria càrnia / Networking for

debugging and water reuse options for slaughterhouses, cutting rooms and processing industry

Alternatives de tractament i valorització de pèl i residus sòlids no valoritzables de porcí mitjançant
la generació de biomassa i el seu aprofitament energètic in-situ / Treatment alternatives and recovery

Innovació en seguretat alimentària / Innovation in food safety

of hair and solids waste non-recoverable of swine through the generation of biomass and its energy use in situ

4

2

Estudi pilot d’implantació d’un Programa voluntari de control de salmonel·losi porcina a
Catalunya / Pilot study of implementing a voluntary program to control salmonella swine in Catalonia

4

3

Opcions de certificació del compliment del programa de control de salmonel·losi al sector carni
porcí / Certification options for compliance of the program to control salmonella in the pig meat sector

2

2

operational Waste Water Treatment Plants (WWTP) in slaughterhouses and cutting rooms

Elaboració d’un Manual de seguretat alimentària per al sector carni porcí / Development and writing

4

4

Metodologia del càlcul de la petjada de carboni i la petjada hídrica al sector carni porcí, i foment
de la seva reducció / Methodology for calculating carbon footprint and the water footprint on pig meat

Salmonella control throughout the food chain

a Food Safety Manual for the pig meat sector

Eina interactiva per a la gestió del Manual de seguretat alimentària del sector carni porcí que incorpori
protocols d’actuació davant crisis alimentàries en empreses càrnies / Interactive tool for managing the
food safety manual of the pig meat sector that includes action protocols against food crisis in meat companies

Millora de la gestió de l’aigua al sector carni porcí i augment de la seguretat alimentària,
mitjançant noves alternatives de neteja i desinfecció per a granges, transport i instal·lacions
d’indústria transformadora / Improved management of water in the pig meat sector and increase food

Solucions avançades de gestió i monitorització energètica per a sistemes de fred/assecat en el
sector carni porcí / Advanced solutions for energy management and monitoring for cooling / drying systems
in the pig meat sector

Monitorització i definició d’accions correctores per a l’optimització energètica i d’operació a les
EDAR d’escorxador i sales de desfer / Monitoring and define corrective actions to optimize energy and

sector and promotion of its reduction

2

4

Solucions innovadores com a alternativa a les plantes de desimpacte de purins de porcí /

3

with co-digestion of pig and wine sector waste

Innovative solutions as an alternative to non-impact pig slurry plants

Generació de biogàs amb la codigestió de residus del sector porcí i vitivinícola / Biogas Generation

3

safety through new ways of cleaning and disinfecting farms, transport and facilities of processing industry.

Reducció de males olors en granges i escorxadors de porcí / Reduction of unpleasant odors on farms
and slaughterhouse

Innovació en traçabilitat completa del sector / Innovation in complete traceability of the sector

Innovació en envasos i embalatges / Packaging innovation

Estandardització de la informació a transmetre pel seguiment de la traçabilitat en el sector carni
porcí / Standardization of information transmitted by monitoring of traceability in the pig meat sector

4

4

Eina de seguiment continu de les novetats i tendències en packaging per a l’alimentació càrnia /

Alternatives per al marcatge i lectura de canals/pernils mitjançant visió artificial / Alternatives for
marking and reading carcasses /hams using artificial vision

4

4

Proves pilot de les millors solucions innovadores per al packaging de productes carnis / Pilot

Anàlisi de l’evolució de la qualitat de la carn de porc blanc dels darrers anys i propostes
de millora a curt termini / Analysis of the quality evolution of white pork in recent years and short-term

2

1

Internacionalització / Internationalization

improvement proposals

Sistema de seguiment continu d’ubicació i temperatura del producte carni en la cadena de
distribució / System of continuous monitoring of location and temperature of meat product on the transport chain

4

4

2

equipment alternatives on slaughterhouses and cutting plants

4

4

Robotització del desossat en pernil fresc / Boneless automation on fresh ham

4

2

1

1

Mapa de l’estat i els usos de la mecatrònica i oportunitats de futur / Map of the state and the use of
Alternatives d’higienització de ganivets en escorxadors i sales de desfer / Knives cleaning

Noves solucions de robotització en escorxadors i sales de desfer de porcí / New solutions for
automation on slaughterhouses and cutting rooms

4

3

Development of very healthy pork products

4

2

Avantatges del ferro com a component de la carn de porc, per a la millora de la salut de
determinats sectors de la població / Advantages of iron as a component of the pork to improve the health

4

3

2

1

of certain population groups

Desenvolupament i creació d’una marca de pernil curat amb alta qualitat (mitjançant IGP o
altres tipus de registres) / Development and creation of a brand of high quality cured ham (using IGP or
other kind of records)

Benchmarking / Benchmarking
Benchmarking en gestió econòmica d’escorxadors i sales de desfer de porcí / Benchmarking for
economic management of slaughterhouses and cutting rooms

Transversal / Transversal
MEAT-TECH, un nou model de creixement del clúster / MEAT-TECH, a new model of cluster growth

Note. The evaluation criterion of "INNOVACC involvement level " and "Degree of project success" shown below.

to new consumer habits, maintaining food safety

Opcions de desenvolupament de productes de carn de porc altament saludables / Options of

Opcions d’aprofitament del transport ferroviari per a l’exportació dels productes carnis a la resta
d’Europa / Options for the use of rail transport for the export of meat products to the rest of Europe

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

Innovació en productes – segmentació / Product innovation - segmentation
Adaptació dels embotits crus-curats madurats tradicionals catalans als nous hàbits de consum,
mantenint la seguretat alimentària / Adaptation of crude-cured sausages ripened and Catalan traditional

testing with the best innovative solutions for packaging of meat products

of INNOVACC companies

4

mechatronics and future opportunities

Tool for continuous monitoring of the new features and trends in packaging for meat products

Estudi de les necessitats d’exportació de les empreses d’INNOVACC / Study of the needs of export

Innovació en processos productius / Innovation in production processes

Innovació medioambiental / Environmental innovation
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Valorització dels residus orgànics de tota la cadena del sector porcí / Organic waste valorization
from the whole pork industry chain

Estudi de reutilització de l’aigua del sector carni porcí / Study of water reuse in the pig meat sector

4

2

Missió tècnica per a conèixer plantes de biogàs d’Alemanya / Technical mission to meet biogas plants in Germany

4

2

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.

INNOVACC involvement level

Grau d’èxit del projecte
1) Plantejament inicial: preparació estudi, prova, nova tecnologia,
obertura nou mercat, etc. Creació del grup de treball (participants,
líder, equip redactor/tècnic, altres).
2) Execució en fase d’estudi de viabilitat tècnica/econòmica.
3) Execució en fase de proves pilot, prototipatge, missió comercial, etc.
4) Implantació de la solució. Comercialització del nou producte/servei.
Vendes ja realitzades en un nou mercat objectiu.

Degree of project success

1. Facilitate contacts between participants. Periodic monitoring
of the project. Dissemination of results, if applicable.
2. Advice in preparing documents related to the project and
searching for funds.
3. Processing requests for grants.
4. Processing justification of the executed project. Dissemination
of results, if applicable.

1) Initial approach: study preparation, testing, new technology,
new market opening, etc. Creation of the working group
(participants, leader, editor / technical team, etc.).
2) Execution in phase of feasibility technical / economic study.
3) Implementation of pilot, prototyping, trade mission, etc. phase.
4) Implementation of the solution. Commercialization of new
product / service. Sales already made on a new target market.
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IMPLANTACIÓ D’UN PROGRAMA VOLUNTARI DE CONTROL
DE SALMONEL·LOSI PORCINA A CATALUNYA
Implementation of a volunteer catalan program of salmonella swine control
Participants: Grup Vall Companys, Grup Batallé, Noel Alimentària SA, Servicios Genéticos Porcinos SA, ASSAPORC, GSP-Girona,
Escorxador Frigorífic d’Osona SA, Frigoríficos del Nordeste SA, Friselva SA, Matadero Frigorífico Avinyó SA, Olot Meats SA, Patel
SAU, Agrogestiic Alimentaria SL, Animalesweb SA, Delsys HLDG Group SL, Microbial sistemes i aplicacions analítiques SL, Mullor
SA, Transportes Rosendo Quintana SL (CENED).

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 Salmonella, 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.
Fins al 2015 s’està desenvolupant una prova pilot d’implantació d’un Programa voluntari de control de salmonel·losi
porcina a Catalunya, amb la participació de 175 granges i 7 escorxadors, i amb la implicació d’associacions sectorials
com són PORCAT, ASFAC, ASSAPORC, GSP-Girona, GSP-Lleida i FECIC. El projecte compta amb un ampli suport dels
Governs de Catalunya i Aragó.
Els objectius principals del projecte són:
• Reduir els nivells actuals de prevalença per Salmonella a les explotacions i escorxadors de porcí participants.
• Definir i executar un pla de vigilància i control de salmonel·losi porcina base per a la instauració d’un futur programa
nacional de control de Salmonella a Catalunya (i Espanya).
• Crear una marca de qualitat sanitària per a atorgar a aquelles explotacions/escorxadors que aconsegueixin els
objectius de control de Salmonella marcats.

“Des de FECIC, entenem que una iniciativa sectorial
per a la certificació de la salmonel·la és una gran notícia. El primer gran èxit d’aquesta iniciativa ha estat la
implicació de tots els agents de la cadena, fabricants
de pinsos, productors, escorxadors i indústries. S’ha posat de manifest la importància de tractar la Salmonella
conjuntament. Amb l’eina de certificació en
Salmonella, serà el moment de demostrar
la sensibilitat del sector en aquesta matèria”.
		

Ignasi Pons
FECIC

“El gran suport que està rebent aquest projecte, tant
des de l’àmbit privat com públic, mostra clarament
la necessitat que té el sector en el seu conjunt de
disposar d’una marca de qualitat sanitària que
l’ajudi a ser més competitiu, tant dins
com a fora del territori català”.

Eva Creus
Agrogestiic Alimentaria S.L.

Salmonella has become the main zoonosis purchasable for human consumption of pork products. To reduce its prevalence, many EU countries
have in operation salmonella control programs, whether mandatory or voluntary. Catalonia and Spain have no official program of this type and this
is a risk as well as an obvious barrier to exports and a loss of value for the product.
Until 2015 is developing a pilot implementation of a voluntary program of control of swine salmonella in Catalonia involving 175 farms and 7
slaughterhouses, and the implication of industry associations such as PORCAT, ASFAC, ASSAPORC, GSP-Girona, GSP-Lleida and FECIC. The
project has broad support from the Governments of Catalonia and Aragon.
The main objectives of the project are:
• Reduce current levels of prevalence for Salmonella to the exploitations and abattoirs participants
• Define and implement a plan for monitoring and control of salmonella swine basis for the future establishment of a national program to control
Salmonella in Catalonia (and Spain).
• Create a quality sanitary mark _ to grant those farms / slaughterhouses that achieve the control objectives established of Salmonella.
“From FECIC, we understand that a sector initiative for the certification of Salmonella is a great new.
The first major success of this initiative has been the involvement of all actors in the chain, feed manufacturers, farms, slaughterhouses and meat
industries. It has highlighted the importance of treating Salmonella all together. With this tool of Salmonella certification, it will be time to show
sensitivity of the sector in this matter”. Ignasi Pons, FECIC
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“The strong support that this project is receiving from both private and public, clearly shown the necessity that the sector has as a whole to have a
quality health brand to help him to be more competitive both inside and outside the Catalan territory”. Eva Creus, Agrogestiic Alimentaria, S.L.

EINA INTERACTIVA PER A LA GESTIÓ DEL MANUAL DE
SEGURETAT ALIMENTÀRIA DEL SECTOR CARNI PORCÍ
Interactive tool for food safety manual management of pig meat sector

2

Participants: 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, J.Curós SL, Joaquim Albertí
SA, Luis Oliveras SA, Matadero Frigorífico Avinyó SA, Noel Alimentària SAU, Olot Meats SA, 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, Mullor SA, Sequàlia, Serveis Panella SL, Transportes Rosendo Quintana SL, Transports Tresserras SA,
FECIC, PR-UAB, IRTA-CENTA, UdG, UVIC-UCC.

Des de juliol-2013 està disponible el Manual de Seguretat Alimentària del sector carni porcí, que inclou aquestes fitxes
específiques:
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

Per tal de facilitar la consulta i per a poder-hi fer actualitzacions i ampliacions, així com per accedir a tot tipus d’informació
tècnica especialitzada que hi tingui relació, l’empresa Animalesweb SL ha inclòs aquest Manual a la seva nova web
www.carndeporc.cat, en un apartat sobre Seguretat Alimentària al sector carni porcí. Per aquest motiu s’ha establert un
conveni entre INNOVACC, IRTA, UdG, UVIC-UCC i 3tres3.

“Valoro molt positivament el resultat del projecte. Les
fitxes temàtiques que conté el Manual són una eina
útil i pràctica perquè es centren en les activitats que el
propi sector ha considerat crítiques per tal de millorar/
facilitar la gestió de la Seguretat Alimentària”

Dolors Parés
Universitat de Girona

“carndeporc.cat és el web en català del grup 333,
líder en continguts online de porcí a l’Estat, que vol
esdevenir el referent per al sector carni porcí de
Catalunya, amb informació actualitzada generada per
especialistes de tot el món.”

Xavier Salomó
Animales Web S.L.

Since July 2013 it’s available the Food Safety Manual of pig meat sector, which includes those specific cards:
1. Hygienic design of facilities
2. Hygienic design of machinery
3. Transportation of meat products
4. Controls the process of producing dried cured products
5. Controls the process of producing fermented cured products
6. Controls the process of producing cooked meat products

7. Surfaces control
8. Allergens control
9. Salmonella spp control program
10. Listeria monocytogenes control program
11. Foreign bodies’ control
12. Lifetime studies

To facilitate consultation and to be able to make updates and upgrades, and access to any specialized technical information that is related, the
company Animalesweb SL included this Manual in its new website www.carndeporc.cat in a section on Food Safety in pig meat sector. For this
reason it has established an agreement between INNOVACC, IRTA, UdG, UVIC-UCC and 3tres3.
“I appreciate the very positive outcome of the project. The Manual contains factsheets are useful and practical tool to focus on the activities that
the industry itself has considered critical to improve / facilitate the management of Food Security”. Dolors Parés, Universitat de Girona
“Carndeporc.cat is the web in Catalan of the group 333, a leader in online content of pork in the State, aims to become the benchmark for the pig
meat sector in Catalonia, with updated information generated by specialists from around the world.” Xavier Salamó, Animales Web, S.L.
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ALTERNATIVES DE TRACTAMENT I VALORITZACIÓ DE LA SALMORRA
RESIDUAL EN EMPRESES ELABORADORES DE PERNIL CURAT

ALTERNATIVES PER AL MARCATGE I LECTURA DE
CANALS PORCINES MITJANÇANT VISIÓ ARTIFICIAL

Alternative treatment and valorization residual brine on cured ham processing enterprises

Alternatives for marking and reading pig carcass through artificial vision

Participants: Frigoríficos del Nordeste SA, Friselva SA, Escorxador Frigorífic d’Osona SA, Ramon Ventulà SA, Casademont SA,
Esteban Espuña SA, Noel Alimentaria SAU, Grupo Alimentario Argal SA, Adtec Ami SL, Delsys HLDG Group SL, Roser Construcciones Metálicas SA, IRTA, Enginyeria Informàtica Olot SL, Timpolot.

Durant el transcurs d’aquest projecte les empreses Timpolot i EIO (Enginyeria Informàtica Olot SL) han dissenyat i
desenvolupat una nova tecnologia per al marcatge i lectura de canals de porc mitjançant visió artificial. Es tracta d’un
sistema robust i fiable gairebé al 100%. Diversos escorxadors, sales de desfer i elaboradors, i l’IRTA, han col·laborat amb
les empreses tecnològiques en tota la fase de proves del projecte.
Aquesta tecnologia desenvolupada per Timpolot i EIO, ja està disponible al mercat, i incorpora un innovador procés de
codificació de les canals “Meat Code” mitjançant la injecció de tinta alimentària, així com l’associació d’aquest codi amb
totes les dades de traçabilitat i qualitat de l’animal. D’aquesta manera es pot disposar d’un sistema que permet tenir
tot tipus d’informació de manera individualitzada, canal a canal, que es podrà transferir fins a la sala de desfer i fins a
l’elaborador de pernils. La nova solució permet la classificació automatitzada de les canals, en funció de les necessitats
de cada client.

“Ha estat un projecte molt interessant. Els resultats són
bons i esperem que aquesta nova tecnologia sigui útil
a les empreses del sector. Un bon exemple de com les
pimes podem afrontar projectes complexos i innovar
buscant aliances. Vull expressar el nostre agraïment a
I’IRTA, INNOVACC, i a totes les empreses partners del projecte pel seu suport
i col·laboració”.
Jordi Bartrolí
Enginyeria Informàtica Olot SL

“La informació està esdevenint un punt clau en cada
un dels processos productius. Poder disposar de les
dades de la canal en qualsevol moment pot ajudar a
optimitzar el procés i obtenir un millor producte final.”

Jordi Bassols
Timpolot SL

4

Participants: Esteban Espuña SA, Boadas 1880 SA, Casademont SA, FAR Jamón Serrano SA, Grupo Alimentario Argal SA, Noel
Alimentària SAU, Ramon Ventulà SA, Ema Depuració i Enginyeria de l’Aigua SLU, Grama Aliment SL, SIGMA, UVIC-UCC.

Per tal d’aportar solucions integrals per al tractament i gestió de la salmorra residual generada per als elaboradors de
pernil curat, el SART Medi Ambient de la Universitat de Vic va realitzar un estudi que va culminar amb la construcció
d’una planta pilot per al tractament d’aquestes salmorres i la realització d’assaigs inicials.
La planta realitza dues etapes de tractament: primer la reducció del contingut orgànic de l’efluent salí; i posteriorment la
separació per evaporació de la fracció aquosa, deixant com a producte final una sal d’elevada puresa.
La planta pilot ha permès provar satisfactòriament diferents estratègies de tractament, obtenint costos generals de
gestió que podrien representar estalvis de l’entorn del 40%, i permet també disminuir l’impacte ambiental associat. La
seva flexibilitat permet la realització de diferents configuracions d’assaigs a escala semi-industrial, permetent predefinir
millor la posterior inversió a escala industrial.
Durant tot el 2013 i aquest 2014, la planta pilot -propietat d’INNOVACC- està itinerant per diferents empreses associades
per a la realització d’assaigs amb les seves salmorres residuals.

“El projecte “alternatives de tractament i valorització
de la salmorra residual en empreses elaboradores de
pernil curat”, es presenta com a exemple d’èxit de la
col·laboració entre la industria, representada pel clúster Innovacc i la universitat, partint d’un enfoc integral
i avançant en la línia de reducció, reutilització i valorització d’efluents residuals
per a la resolució de problemàtiques lligades al territori”.
Guerau Arisa, Universitat de Vic

“Quan empreses i persones son capaces de treballar
conjuntament per aconseguir un bé comú, els
resultats obtinguts seran molt millors que la suma dels
treballs individuals. I això és el que s’ha aconseguit
amb aquesta planta pilot de tractament de salmorres”.

Ferran Saura
Esteban Espuña, S.A.

During the course of this project Timpolot and EIO (Enginueria Informatica Olot SL) companies have designed and developed a new technology
for marking and reading of pig carcasses using artificial vision. It is a robust and reliable system almost 100%. Different slaughterhouses, cutting
plants and processors, and IRTA have collaborated with technology companies throughout the testing phase of the project.
This technology developed by Timpolot and EIO is already available in the market, and incorporates an innovative process of encoding pig
carcasses “Meat Code” by food inkjet as well as the association of this code with all the data of traceability and quality of the animal. This way
you can have a system that allows any specialized technical information on an individual pig carcass to pig carcass, which can be transferred
to the cutting plant and until the hams manufacturer. The new solution allows the automated classification of pig carcasses, depending on needs
of each client.

To provide integral solutions for the treatment and management of the residual brine generated by producers of cured ham, the SART Medi
Ambient of UVic conducted a study that culminated with the construction of a pilot plant for treatment of these brines and conducting initial testing

“It was a very interesting project. The results are good and we hope that this new technology will be useful to companies.
A good example of how SMEs can tackle complex projects and innovate looking for partnerships.
I want to express our gratitude to IRTA, INNOVACC, and all companies project partners for their support and collaboration”. Jordi Bartrolí,
Enginyeria Informàtica Olot, S.L.

The pilot plant has allowed a successfully test of different treatment strategies, obtaining management overhead that could represent savings
of around 40%, and can also reduce the environmental impact associated. Its flexibility allows the realization of different configurations of semiindustrial scale tests, allowing better preset industrial scale subsequent investment.

“Information is becoming a key point in each of the production processes. Be able to have the data carcass at any time can help to optimize the
process and get a better end product.” Jordi Bassols, Timpolot, S.L.

The plant performs two stages of treatment: first, the reduction of the organic content of the saline effluent; and subsequent evaporating separation
of the aqueous fraction, leaving an end product of a high purity salt.

During the 2013 and 2014 the pilot plant owned by INNOVACC are all itinerant to different partners for testing with their residual brine
“The project “Alternative treatment of residual brine of cured ham producing companies” is presented as an example of successful collaboration
between industry, represented by the cluster INNOVACC and university, starting of an integrated and advanced approach in line with the
reduction, reuse and recovery of waste effluents for solving problems related to land”. Guerau Arisa, Universitat de Vic
“When businesses and individuals are able to work together to achieve a common good, the results obtained are much better than the sum of
individual works. And that is what we achieved with this pilot plant for brine treatment”. Ferran Saura, Esteban Espuña, S.A
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SOLUCIONS AVANÇADES DE GESTIÓ I MONITORITZACIÓ ENERGÈTICA
PER A SISTEMES DE FRED / ASSECATGE EN EL SECTOR CARNI PORCÍ
Advanced solutions management and energy monitoring for cold / drying systems on pig meat sector

MONITORITZACIÓ I DEFINICIÓ D’ACCIONS CORRECTORES PER
A L’OPTIMITZACIÓ ENERGÈTICA I D’OPERACIÓ DE LES EDAR
D’ESCORXADORS I SALES DE DESFER DEL SECTOR CARNI PORCÍ
Monitoring and definition of corrective actions for energetic and operational optimization of
slaughterhouses and cutting plants wwtps of pig meat sector

Baucells Alimentació SL, Boadas 1880 SA, Esteban Espuña SA, Grupo Alimentario Argal SA, Jamones Centelles SLU, J.Curós
SL, Joaquim Albertí SA, Matadero Frigorífico Avinyó SA, Noel Alimentària SAU, Patel SAU, Bigas Alsina SA, GEI-2A SL, Tané
Hermètic SL, La Vola 1981 SA, FECIC, IRTA, Wattia Innova SL.

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. La
posterior anàlisi de les dades obtingudes permetrà l’aplicació de mesures correctores focalitzades en la millora de
l’eficiència i la reducció de la despesa. S’espera que les empreses càrnies participants puguin reduir els seus costos
energètics, en els sistemes de fred monitoritzats, entre un 10 i un 20%.
Per a aquest projecte, l’empresa Wattia Innova SL és el proveïdor dels sistemes de monitorització energètica (anomenats
Smartlite) i dels equips de software relacionats.
Amb la col·laboració de totes les empreses càrnies participants (garantint la confidencialitat de les dades registrades a
cada empresa) Wattia està redactant un informe complet i detallat sobre les millor solucions de gestió energètica per als
sistemes de fred/assecatge del sector carni porcí.

“Amb la monitorització dels sistemes de generació
de fred i assecatge hem aconseguit una radiografia energètica constant de la instal·lació que ens ha
permès determinar les hores més econòmiques per
produir (segons la tarifa elèctrica contractada) i aconseguir millorar l’eficiència energètica generant un important estalvi econòmic”.
Jordi Rabat
Wattia innova, S.L.

“Amb el sistema SmartLite® hem pogut obtenir la
monitorització de les corbes de consum, això ens ha
permès efectuar una planificació per tal de fer fred en
els horaris on l’energia és més econòmica i comparar
l’eficiència dels diferents sistemes de generació,
aquestes gràfiques ens han estat molt
útils per tal d’avaluar els ROIS en cas de
voler portar a terme inversions”.
Santiago Alsina
Matadero Frigorífico de Avinyó, S.A.

The project involves energy monitoring of cold installations of meat companies. This way it can get a “snapshot” on-line and determine the
economic cost and energy of the analyzed systems The subsequent analysis of the obtained data will allow the implementation of corrective
measures focused on improving efficiency and reducing costs. The participant meat companies expected that can reduce their energy costs in
cooling systems monitored between 10 and 20%.
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Participants: Cárnica Batallé SA, Escorxador Frigorífic d’Osona SA, Frigoríficos del Nordeste SA, Matadero Frigorífico Avinyó
SA, Noel Alimentària SAU, Cetaqua, EMA Depuració i Enginyeria de l’Aigua SLU, GEI-2A SL, Wattia Innova SL, Clúster de
l’aigua de Catalunya (CWP) i Sisltech.

En aquest projecte s’ha realitzat la revisió detallada de cada EDAR de les empreses càrnies participants en el projecte i,
en alguns casos, s’ha implantat un sistema de control avançat i intel·ligent per a la seva monitorització. S’ha donat l’opció
de fer-se un pilotatge durant un període curt d’entre 3 i 9 mesos sense cost per a l’empresa càrnia (via model ESCO)
per conèixer les possibilitats reals de reducció de costos energètics i les millores operacionals recomanables. Després
de la prova pilot, les empreses càrnies han optat per continuar mantenint el sistema de monitorització gràcies a l’estalvi
econòmic aconseguit (disminució d’entre un 15% i un 45%). El projecte es realitza en col·laboració amb el clúster de
l’aigua de Catalunya (CWP).
La implementació d’aquesta estratègia d’operació òptima garanteix la qualitat de l’efluent, permet gestionar de forma
automàtica i en temps real la depuradora, i s’obtenen importants reduccions de costos de l’energia consumida.

“La cooperació entre clústers és clau en l’impuls
de projectes innovadors. Des del Catalan Water
Partnership hem implementat noves tecnologies que
ajuden a les empreses càrnies en problemàtiques
reals del seu dia a dia en la gestió de l’aigua i les
depuradores.”
Xavier Amores,
Catalan Water Partnership

For this project, the company Wattia Innova SL it’s provider of energy monitoring systems (called SmartLite) and related software equipment.

In this project has conducted a detailed review of each WWTP meat companies participating in the project and, in some cases, has implemented
an advanced control and intelligent system for its monitoring. It has been given the option to become a piloting for a short period between 3
and 9 months at no cost to the meat company (ESCO model way) to learn about the real possibilities of reducing energy costs and operational
improvements recommended. After the pilot test, meat companies have chosen to continue to maintain the monitoring system due to the cost
savings achieved (reduction of between 15% and 45%). The project is being carried in collaboration with the Water Cluster of Catalonia (CWP).

With collaboration of all participant meat companies (ensuring the confidentiality of data recorded for each company) Wattia is writing a full and
detailed report about the best solutions for energy management for cooling /drying systems of pig meat sector.

The implementation of this strategy optimal operation ensures the effluent quality, to manage automatically and in real time treatment plant and
obtained significant cost reductions in energy consumption.

“With the monitoring of cold and drying generation systems we have achieved a constant energetic x-ray of the installation which has allowed us
to determine the cheaper time to produce (depending on electricity rates contracted) to improve energy efficiency and generating significant cost
savings”. Jordi Rabat, Wattia Innova, S.L.

“Cooperation between clusters is the key in boosting innovative projects. From the Catalan Water Partnership, we have implemented new
technologies that help meat companies on real problems of their day to day management of water and wastewater treatment plants”. Xavier
Amores, Catalan Water Partnership

“With the SmartLite® system we could get monitoring consumption curves, it has enabled us to make a plan to get cold in the schedules where
energy is cheaper and compare the efficiency of different systems of generation these charts have been very useful to evaluate the ROIS if we
wanted to carry out investments”. Santiago Alsina, Matadero Frigorífico de Avinyó, S.A.
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APLICATIU INFORMÀTIC INNOVADOR PER A GESTIÓ DE LA SEGURETAT
ALIMENTÀRIA A LES EMPRESES

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

Innovative software for food safety management to the companies

Tool for continuous monitoring of news and trends in packaging for food meat

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

Participants: Inforolot SA, Sequàlia.

Inforolot S.A. amb l’assessorament de la consultoria de seguretat alimentària Sequàlia, ofereix al mercat un aplicatiu per
a la implementació i gestió d’un sistema de control basat en l’ Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics (APPCC) i ajustat
a les actuals normes de seguretat alimentària.
Aquesta eina d’última generació i en un entorn web, gestiona el flux de documents i controls del sistema de seguretat
alimentària APPCC com el control del pla d’aigua, control de neteja i desinfecció, control de plagues, control del pla de
formació de personal, control de la traçabilitat, pla de temperatures, pla d’al·lèrgens, etc.
També permet la gestió d’avisos i l’emmagatzematge de documentació relacionada en formats estàndards com Excel,
Word, PDF etc. És polivalent com a eina per a treball en grup (calendaris de tasques, grups de treball, reunions...). La
solució es continua ampliant amb més funcionalitats que permeten al client que ho està utilitzant poder incorporar més
controls i més facilitats per a obtenir la informació.
Diverses empreses del clúster ja han incorporat aquest aplicatiu a la seva gestió diària.

“Amb els 30 anys de serveis informàtics, i concretament
en el sector carni i alimentari, hem prioritzat sempre
les peticions del clients aplicant les tecnologies mes
punteres. Amb la gestió de la seguretat alimentària
hem fet el mateix i, conjuntament amb Sequàlia,
podem oferir una solució tecnològica
molt fàcil d’utilitzar.”
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“Som conscients que els requeriments i les exigències
legislatives que formen part de la cadena alimentària
són cada dia més estrictes i complexes. És per això
que hem col·laborat en l’aplicatiu informàtic que
facilita la gestió dels autocontrols dins la industria
alimentària”

Ramon Artigas
Inforolot

Vanessa Catalan
Sequàlia

Per a la realització del projecte s’han dut a terme diferents activitats distribuïdes en diferents fases. Primerament es va
fer una captura d’inquietuds de les empreses, per conèixer de primera mà aquella tipologia d’informació que podia
ser de més interès per elles. D’aquesta manera es va dissenyar a mida l’estructura informativa d’un butlletí que es va
anar publicant trimestralment en un cronograma preestablert. Diferents especialistes de CENTA-IRTA han treballat en
la cerca, filtratge i selecció de la informació. Paral·lelament s’han realitzat diverses trobades amb les empreses per a
explicar els continguts dels butlletins elaborats i discutir conjuntament dubtes i suggeriments.
Fins al moment de l’inici del projecte el sector disposava d’informació desordenada i poc especialitzada dins l’envasament
de productes carnis. Els responsables de seleccionar els nous tipus d’envasos a les empreses, sovint recorren al bocaorella que els arriba d’altres empreses del sector, o a partir de les diverses ofertes dels comercials que els arriben
habitualment. Així doncs, no es disposava d’una informació ben classificada i adreçada específicament als productes
carnis, ni tampoc es disposava d’una opinió neutral sobre la idoneïtat de la utilització de cada tipus d’envàs.
Els darrers mesos d’execució d’aquest projecte s’ha aprofundit en la relació entre les empreses del clúster carni porcí i
les del clúster Packaging, i això ha permès plantejar l’inici de 10 proves pilot d’aquelles solucions més interessats per al
sector carni. Les inversions previstes dependran, en gran mesura, dels resultats d’aquestes proves pilot.

“Ha estat un projecte de col·laboració molt pràctic i
enriquidor entre empreses del mateix sector on s’han
compartit inquietuds, problemes i possibilitats de millora en temes relacionats amb l’envasament de productes carnis”.

Elsa Lloret
IRTA

“L’actual model de consum alimentari fa que els
envasos hagin adquirit una importància cabdal. Així
doncs, les empreses estem buscant contínuament
millores i novetats a aplicar. L’eina, desenvolupada
entre tots, és un bon camí per facilitar aquesta tasca”.

Ramon Biosca
Grupo Alimentario Argal SA

Inforolot SA with the advice of the food safety consultancy Sequàlia, offers to the market an application for the implementation and control system
based in Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) in line with current food safety standards.
This last generation tool and a web-based environment manage the flow of documents and controls of food safety system HACCP like water
control plan, cleaning and disinfection control, plaques control, control plan for staff training, traceability control, temperatures plan, allergens
plan, etc.
It also allows the management of alerts and storage related documentation in standard formats such as Excel, Word, PDF, etc. It is versatile as a
tool for group work (work schedules, working groups, meetings ...). The solution continues expanding with more features that allow the customer
to incorporate more controls and make easier to get the information.
Several companies of the cluster have already joined this application to manage it daily.
“With 30 years of computing services, specifically in the meat and food sector, we have always prioritized the requests of customers by applying
leading technologies. We have done the same with management of food safety and, together with Sequàlia, we can offer a technological solution
very easy to use”. Ramon Artigas, Inforolot
“We are aware that the requirements and legislative requirements that are part of the food chain are becoming more stringent and complex. That’s
why we have collaborated in this software that facilitates the management of self-monitoring in the food industry”. Vanessa Catalan, Sequàlia
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For project implementation carried out various activities spread over different phases. First there was a capture concern of the companies, to see
first hand those types of information that could be of special interest to them. In this way it was customized design the structure of an informative
newsletter which was published quarterly on a preset schedule. Different specialists from CENTA-IRTA have worked on search, filtering and
selection of information. Simultaneously there have been several meetings with companies to explain the contents of the newsletters produced,
and discuss concerns and suggestions together.
So far the start of project sector had cluttered and little focused information on meat products. Responsible to establishing new types of packaging
on companies often resort to word of mouth that comes from other companies, or from various offers that arrive regularly. But you had good
classified information and meat products intended for, nor are to have a neutral opinion about the appropriateness of using each type of container.
The last months of execution of this project we have gone deeper the relationship between the companies in the pig meat cluster and _ the
Packaging cluster, and this has allowed us to raise the start of 10 pilot projects for those more interesting solutions in meat sector. The planned
investments will depend largely on the results of these pilot tests.
“It was a collaborative project very practical and enriching companies of the same sector where they have been sharing concerns, problems and
opportunities for improvement in areas related to the packaging of meat products” Elsa Lloret, IRTA
“The current model of food consumption makes the packaging have acquired prime importance. Thus, companies are continually looking for improvements
and new features to apply. The tool, developed together is a good way to make this work”. Ramon Biosca, Grupo Alimentario Argal, S.A.
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NOVA GAMMA DE PRODUCTES: SNACKS I TAPES SENSE FRED
New product range: no cold snacks and covers

OPCIONS D’APROFITAMENT DEL TRANSPORT FERROVIARI
PER A L’EXPORTACIÓ DE PRODUCTES CARNIS
Use options rail transport for export of meat products

10

Participants: Esteban Espuña SA, Fundació Alícia.

Aquesta línia de productes és l’entrada de la xarcuteria al món dels snacks (patates fregides, olives, fruits secs,
xocolatines...), fins ara molt poc present.
Consisteix en oferir a les persones que consumeixen xarcuteria, la possibilitat de gaudir dels embotits tradicionals de
sempre d’una forma pràctica, còmoda i versàtil: consumir-los en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
Per aconseguir versatilitat, és imprescindible que els productes que configuren la gamma es puguin conservar fora de
fred. Espuña ho aconsegueix curant els productes fins que tenen una activitat d’aigua baixa (inferior a 0,90).
La conservació Fora de Fred, també suposa un gran benefici pels clients directes de l’empresa(bàsicament la gran
distribució), perquè els permet ampliar l’exposició de productes de xarcuteria sense necessitat de posar murals de fred
que suposen un lineal més car que els lineals de temperatura ambient. També permet incrementar significativament les
vendes pel fet de poder fer exposicions dels productes amb Floor Stands en els punts de venda.
Per aquesta gamma de productes Esteban Espuña ha presentant candidatura -amb el suport d’INNOVACC- al Premi
a la Innovació Tecnològica Agroalimentària 2014 del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural de la Generalitat de Catalunya.

“És difícil en aquests temps de tribulacions que només es pot
parlar de preu, llançar al mercat un producte de valor afegit que
no entra en la llista de la compra i és un caprici. No obstant sempre hi ha noves idees tot i que cal pensar amb productes tradicional i no hi ha res més tradicional que el fuet però si el posem
a disposició del consumidor en un nou format pot tenir èxit tot
i que cal pensar la mida, el calibre, l’envàs i si cal algun atribut
més com el ser fabricat només amb carn de pernil fresc. Totes
aquests detalls i la cura dels detalls poden cridar l’atenció dels
nostres clients per tal que el posin a disposició al
nostre consumidor i això vol un esforç de la xarxa
de vendes que cal involucrar en les passes de tot
el procés per no deixar-nos cap detall però al final
hi ha el vot del client i del consumidor que és el
definitiu”. Xavier Espuña, Esteban Espuña, S.A.

“La transferència de coneixement culinari i el suport a la innovació, des de la Fundació Alícia, a
la indústria alimentària ha estat un repte des del
punt de vista dels “Snacks i Tapes sense fred”,
gràcies a la tecnologia d’Espuña i al treball conjunt entre professionals de diferents disciplines,
(cuiners, tecnòlegs d’aliments, químics, nutricionistes,...) atorga a la línia de productes una visió
àmplia, complementària i objectiva
que cerca garantir l’objectiu final, un
producte de gran qualitat i versatilitat”.
Íngrid Farré
Fundació Alícia

This product line is the entry of charcuterie to the world of snacks (crisps, olives, nuts, chocolate ...), until now it is very little present. Is to offer
people who consume charcuterie the chance to enjoy traditional long sausages in a practical way, comfortable and versatile to be consumed
anywhere and anytime. To achieve versatility, it is essential that the products that make up the range can be stored without refrigeration. Espuña
succeeds curing the products until they have a low water activity (less than 0.90). Conservation cold outside, it also represents a great benefit for
the company’s direct customers (mainly large retailers), because it allows to expand the exposure of meat products without placing murals cold
that represents more expensive than a linear temperature. It also allows to significantly increase sales by being able to do exhibitions with Floor
Stands products at points of sale
For this range of products Esteban Espuña presented a candidature -with the support of INNOVACC- to 2014 Innovation Food Technology Award,
Department of Agriculture, Livestock, Fisheries, Food and Environment of the Generalitat of Catalonia.
“It is difficult in these times of tribulations that we can only talk about money, sent to the market a value added product that is not in the shopping
list and it is a whim. But there are always new ideas although must think traditional products there is nothing more traditional than the whip but if
we make available to the consumer in a new format can succeed even need to think about size, caliber, packaging and if necessary any more
attribute such as being made only with fresh ham meat. All these details and attention to detail can draw the attention of our customers so that
they make it available to our consumers and this implies an effort of the sales network that must involved in all steps of the process, to avoid us
any details but at the end there is the vote of the customer and the consumer who is the ultimate”. Xavier Espuña, Esteban Espuña, S.A.
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“The culinary knowledge transfer and innovation support from the Alicia Foundation, the food industry has been a challenge from the point of view
of” Snacks and Tapas without cold “, thanks to the technology of espuña and working together with professionals from different disciplines (chefs,
food technologists, chemists, nutritionists, ...) gives the product line a broad vision complementary and objective that seeks to ensure the ultimate
goal, a high quality and versatility product” . Índrid Farré, Fundació Alícia.

Participants: Transports Tresserras SA, Cronofrio SA, Boadas 1880 SA, Cárnica Batallé SA, Casademont SA, Esteban Espuña
SA, Friselva SA, Noel Alimentària SAU, Joaquim Albertí SA, Càrniques Juià SA, Embotits Espina SAU, Enginyeria Informàtica Olot
SL, Cambra de Comerç de Girona, Cambra de Comerç de Barcelona, RAILGRUP.

Per tal de reforçar la creixent internacionalització del sector porcí català, les Cambres de Comerç de Girona i de Barcelona
varen realitzar 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. L’estudi defineix el potencial d’estalvi econòmic i també de temps, però estableix
algunes limitacions, com ara les poques garanties de no trencar-se la cadena de fred en cap punt del recorregut.
Posteriorment, INNOVACC ha signat un acord amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i el clúster ferroviari
(RAILGRUP) per desenvolupar un Pla de desenvolupament del transport de mercaderies per ferrocarril entre Catalunya
i altres indrets d’Europa. Aquest Pla preveu aprofundir en les oportunitats que ofereix el transport ferroviari per a sectors
econòmics estratègics catalans, com la indústria química, l’automoció i la indústria càrnia -entre altres, amb el clar
objectiu de fer-se diverses proves pilot durant el 2014 i 2015 (per exemple entre Catalunya i Alemanya).
L’empresa associada Transports Tresserras SA participa activament en aquest projecte i ha apostat clarament per la
intermodalitat (carretera-tren, carretera-vaixell, etc). En aquest sentit, recentment ha creat l’empresa Noray Transit SL que
permet l’enviament de petites partides (grupatge) a preus molt competitius i amb una elevada freqüència de viatges cap
a USA, Canadà, Mèxic, Xile, Panamà, Costa Rica, Japó, Xina, Singapur, Corea del Sud i Austràlia.

“La intermodalitat serà, cada vegada
més, una bona opció per poder reduir
costos i temps de transport”.

Basili Tresserras, Transports
Tresserras SA.

“L’esperat Increment del transport de mercaderies per ferrocarril és
un repte no solament intermodal sinó intersectorial. La necessària
millora de competitivitat a través de l’equació qualitat-eficiènciafiabilitat, passa per la integració de les cadenes logístiques globals,
aportant valor, amb vocació d’arribar a prestar servei al conjunt
de les mateixes, optimitzant costos i racionalitzant
processos de gestió en clau client final. Es preveu que
un 30% del trànsit per carretera canviarà a ferrocarril
o marítim el 2030 i un 50% el 2050”.
Ignasi Gómez-Belinchón
Railgrup

In order to strengthen the growing internationalization of Catalan pork sector, the Chambers of Commerce of Girona and Barcelona were conducted
a preliminary market study to identify the potential for the use of rail transport in the short and mid term of its exports towards central and Eastern
Europe, and to analyze the competitiveness of intermodal transport compared to road transport. The study defines the potential cost savings and
time, but sets some limitations, such as the few guaranteed not to break the cold chain at any point of the route.
Later, INNOVACC has signed an agreement with the Government of Catalonia Railways (FGC) and the cluster rail (Railgrup) to develop a plan for
development of the transport of goods by rail between Catalonia and elsewhere in Europe. This Plan seeks to deepen the opportunities offered
for rail Catalan strategic economic sectors such as the chemical industry, the automotive industry and the meat industry, among others, with the
clear aim of getting several pilot tests during 2014 and 2015 (ie between Catalonia and Germany).
The associated company Tresserras Transport SA is actively involved in this project and has clearly staked on intermodality (road-rail, road- ship,
etc.). In this regard, the company recently created Noray Transit SL that allows shipping of small items (groupage) at very competitive prices and
a high frequency of trips to the USA, Canada, Mexico, Chile, Panama, Costa Rica, Japan, China, Singapore, South Korea and Australia.
“Intermodality is, increasingly, a good option to reduce costs and transportation time”. Basili Tresserras, Transports Tresserras SA.
“The expected increase in freight transport by rail is a challenge not only intermodal but intersectoral. The need to improve competitiveness
through the equation for quality-efficiency- reliability, involves the integration of global supply chains, providing value, with aim to serve the whole
of them, optimizing costs and streamlining management processes in key customer. It is expected 30% of road traffic switching to rail and inland
waterways by 2030 and 50% by 2050”. Ignasi Gómez-Belinchón, Railgrup
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AMPLIACIÓ I MODERNITZACIÓ DEL NOU ESCORXADOR D’OLOT
Expansion and modernization of the new slaughterhouse in Olot

IMPLANTACIÓ D’UNA EMPRESA DE SERVEI D’ALTES
PRESSIONS HIDROSTÀTIQUES A MAQUILA

12

Implementation of a company of high hydrostatic pressure services in maquila
Participants: Noel Alimentària SAU i Càrniques Celrà SLU.
Participants: Noel Alimentària SAU, IRTA

Noel Alimentària SAU i Càrniques Celrà SLU, van decidir invertir
conjuntament en la transformació de l’escorxador d’Olot que processava
prop de 3.000 porcs per dia.
Els propietaris de Noel i C.Celrà s’havien trobat en diferents reunions del
clúster i la seva relació va anar millorant i es va anar enfortint des del
2009 fins al 2011, inicialment com a proveïdor - client. Al començament
del 2012 van iniciar la construcció d’aquest renovat escorxador invertint
conjuntament més de 20 M € fins a mitjans del 2013. Van crear una
nova empresa, Olot Meats SA a principis de 2013. El nou escorxador,
propietat al 70% per Càrniques Celrà SLU i al 30% per Noel Alimentària
SAU, està preparat per processar 15.000 porcs per dia. També han
incrementat el nombre de treballadors passant de 106 (desembre 2011)
a 208 (desembre 2013).
Altres membres d’INNOVACC van participar en aquest projecte de creixement: enginyeries, proveïdors de maquinària i
instal·lacions, i l’ajuntament d’Olot. INNOVACC també hi va participar buscant una petita part de finançament pel projecte.
Aquestes empreses, Noel i C.Celrà, han esdevingut molt més competitives després d’aquest acord. El nou escorxador ha
permès un increment de la producció amb millors costos, i el seu volum de negoci també s’ha incrementat aquests darrers
anys 2012-2013. Ara, les dues empreses estan venent conjuntament per tot el món productes de les dues empreses.

“Amb Noel, varem entrar a
l’escorxador d’Olot, perquè
tenim sinergies per obrir
fronts al mercat exterior”.
Xavier Roca
Càrniques Celrà SLU

“Dues empreses familiars, de la Garrotxa i del Gironès, ambdues punteres
a nivell nacional i internacional, amb una clara complicitat empresarial, hem
fet una aposta industrial a Olot Meats per a la innovació, per a l’excel·lència
en seguretat alimentària i per a una millor projecció en tots els mercats
internacionals. Aquest projecte aporta sinèrgies que ajuden a multiplicar el
valor afegit individual de cada una d’elles”.
Joan Boix
Noel Alimentària SAU)

Noel Alimentaria SAU and Càrniques Celrà SLU, decided to invest together transforming an old slaughterhouse which was processing around
3.000 pigs per day.
The owners of Noel and C.Celrà met themselves in different cluster meetings and their relationship improved and strengthened from 2009 to 2011,
initially as supplier-customer. At the beginning of 2012 they started the construction of this renewed slaughterhouse investing together more than
20 M € until middle 2013. They created a new company called Olot Meats SA at the beginning of 2013. The new slaugtherhouse, which belongs
70% Càrniques Celrà SLU and 30% Noel Alimentària SAU, is prepared to process 15.000 pigs per day. They also increased the staff from 106
(Dec-2011) to 208 people (Dec-2013).
Other members of INNOVACC participated in this growth project: engineering, machinery and installations suppliers, and the local government.
The cluster also collaborated finding some funding for the project.
Those companies, Noel and C.Celrà, became much more competitive after this agreement. The new slaughterhouse allowed their increase of
production capacity with better costs, and their turnover has also increased these last years 2012-2013. They are also selling together around the
World products from both companies.
“Together with Noel, we join the slaughterhouse in Olot, because we have synergies to open fronts for the foreign market”. Xavier Roca (Càrniques
Celrà SLU)
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Two family companies, from the regions of La Garrotxa and Gironès, both leading national and international business, with a clear involvement,
we have made an industry commitment in Olot Meats for innovation, for excellence in food safety and for better entry in all international markets.
This project provides synergies that help to multiply the value of each one individually. Joan Boix (Noel Alimentària SAU)

A partir d’una proposta d’IRTA, des d’INNOVACC es varen buscar empreses interessades en processar els seus
productes a maquila en una nova planta d’altes pressions hidrostàtiques ubicada a Catalunya. Diverses empreses
càrnies varen mostrar el seu interès per processar-hi els seus aliments, i Noel Alimentària SAU va anar més enllà i va
apostar per involucrar-se en la creació d’una nova empresa que els permetia oferir aquests serveis a maquila i processar
els seus propis productes.
D’aquesta manera va néixer l’empresa APA Processing BZ SL, que té com a socis fundadors Noel Alimentària SAU, el
Consorci de la Zona Franca i Hiperbàric, i compta també amb IRTA i AZTI com a socis tecnològics. La línia de procés
va estar inicialment a Sant Esteve d’en Bas (la Garrotxa) i posteriorment es va ubicar a la seva actual ubicació a la Zona
Franca de Barcelona.
El tractament d’altes pressions hidrostàtiques permet una millora en la higienització i augment de la vida útil del producte
mitjançant la destrucció dels microorganismes patògens, estabilitza els productes sense additius o sense sal, és
aplicable en productes sencers, llescats o trossejats, i conserva el sabor i manté les propietats nutricionals. S’utilitza per
a productes carnis, sucs i begudes, productes vegetals i productes envasats, etc.

“Ha estat un projecte molt il·lusionant des del principi, la transversatilitat i el potencial d’aplicacions no
deixen de sorprendre’ns i alhora d’esperonar-nos a
trobar nous productes i solucions innovadores. Personalment APAprocessing és l’exemple on culminen
tots aquells objectius i expectatives de plans estratègics i politiques de recerca i innovació tan en àmbit
d’empresa com de associació o clúster
com en àmbit de país”. 		
		
		
Jaume Planella
Noel Alimentària, S.A.U.

“APA Processing ha estat la iniciativa empresarial
que ha permès trencar la barrera que representa
la gran inversió que cal per accedir individualment
a aquesta tecnologia, i ara s’obre, per a empreses
de qualsevol mida, la oportunitat de crear nous
conceptes de producte, d’arribar a mercats més
allunyats i de garantir millor la seguretat
alimentària”.
Narcís Grèbol
IRTA

From an IRTA proposal, from INNOVACC were looking for companies interested in processing their products maquila to a new high hydrostatic
pressure plant located in Catalonia. Several meat companies showed their interest to processing there their food, Noel Alimentaria SAU went
further and opted to get involved in the creation of a new company that can offer these maquila services and process their own products.
Thus was born APA Processing BZ SL company, whose founders are Noel Alimentaria SAU the Consorci de la Zona Franca and Hiperbàric and
also has IRTA AZTI as technology partners. The process line was initially on Sant Esteve d’en Bas (Garrotxa) and subsequently placed in its
present location in the Zona Franca of Barcelona.
The treatment of high hydrostatic pressure allows an improvement in sanitation and increased product life by destroying pathogens and stabilizing
products without additives or salt, is applicable in the whole products, sliced or chopped and preserved and the flavor and maintains nutritional
properties. Used for meat products, juices and beverages, vegetables and packaged products, etc.
“It was a very exciting project from the beginning, transverse and potential of applications not cease to surprise and also encourage us to find
new products and innovative solutions. Personally APAprocessing is the example where ends all those goals and expectations of strategic plans
and policies for research and innovation in areas such business as association or cluster like country level”. Jaume Planella, Noel Alimentària,
S.A.U.
“APA Processing has been the business initiative that allowed to break the barrier that is the huge investment needed to individually access to
this technology and now is opened for businesses of any size the opportunity to create new product concepts, reach more distant markets and
to ensure better food security”. Narcís Grèbol, IRTA
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Activitats / Activities

OCTUBRE 2013

JUNY 2013

INNOVACC es reuneix amb el Sr. Domènec Vila, Director General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries / INNOVACC meets with Mr. Domènec Vila, General Manager of Food Quality and Food Industries.

Artur Mas clou l’assemblea general d’INNOVACC / Artur Mas ends INNOVACC’s General Assembly.

INNOVACC es reuneix a Madrid amb responsables del
programa d’AEIs del Ministeri d’Indústria (MINETUR) /
INNOVACC meets in Madrid withchief of the AEIs Program of
Ministry of Industry (MINETUR).

DESEMBRE 2013

JULIOL 2013

Trobada de clústers catalans a Sant Sadurní d’Anoia /
Catalan cluster meeting in Sant Sadurní d’Anoia.

INNOVACC assisteix a la jornada sobre petjada de
carboni al sector carni / INNOVACC attended the work-

INNOVACC aconsegueix el distintiu “Bronze Label”
dins dels clústers europeus / INNOVACC has the distincti-

L’Assemblea General Extraordinària escull la nova Junta Directiva / The Extraordinary General Assembly chooses

ve “Bronze Label” within the European clusters.

new board.

shop on carbon footprint of the meat sector.

SETEMBRE 2013

INNOVACC recolza la iniciativa del Port de Palamós
per poder-hi importar cereals / INNOVACC supports the
initiative of Port of Palamós to be able to import grain.
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El DAAM recolza i s’involucrarà a l’estudi pilot d’implantació d’un programa voluntari de control de
salmonel·losi porcina a Catalunya / support and be

involved in the pilot study to implement a voluntary program
to control salmonella swine in Catalonia.

GENER 2014

Reunió d’INNOVACC amb l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) / Meeting INNOVACC with Catalan
Food Safety Agency (ACSA).

Gran èxit de participació a la trobada inter-clústers
“solucions innovadores per al packaging de productes
carnis” / High level of participation in the inter-cluster meeting
“innovative solutions for packaging meat products.
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FEBRER 2014

El conseller Felip Puig coneix millor INNOVACC en una
visita a l’empresa Espuña d’Olot / The Minister Felip Puig
best known INNOVACC on a visit to the company Espuña Olot.

INNOVACC present a la jornada inter-clústers de Catalunya / INNOVACC present on the conference inter-clusters
of Catalonia.

to implement a voluntary program to control salmonella swine.

ABRIL 2014

MARÇ 2014

La xarxa de clústers catalans, es reuneix amb el Conseller d’Empresa i Ocupació Sr. Felip Puig i el Director
General d’Indústria Sr. Antoni Maria Grau / The catalan

cluster networks meets with the Minister of Enterprise and Employment Mr. Felip Puig and the General Manager of Industry
Mr. Antoni Maria Grau.

Delsys i INNOVACC ponents a la sessió sobre seguretat alimentària de l’Olot Breakfast / Delsys and INNOVACC

Representants d’INNOVACC visiten l’Alimentària / Delegation of INNOVACC visits Alimentaria Fair.

speakers at the meeting on food security of Olot Breakfast.

INNOVACC col·labora en la jornada “oportunitats per a
l’optimització del consum i el tractament de l’aigua en
el sector carni” / INNOVACC collaborates in the conference
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S’ha iniciat la formació per als veterinaris de les granges participants a l’estudi pilot d’implantació d’un programa
voluntari de control de salmonel·losi porcina / Has been started training for veterinary farms participating in the pilot study

“opportunities to optimize consumptions and water treatment
in the meat sector”.

INNOVACC es reuneix amb el Govern d’Aragó per parlar de l’estudi pilot d’implantació d’un programa voluntari de
control de salmonel·losi porcina / INNOVACC meets with Aragon government to discuss tue pilot study to implement a voluntary program to control salmonella swine.
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Clipping
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roser bona 2013

Carrer Tomàs de Lorenzana, 15 17800 Olot, Girona

Tel: 972 27 25 97
www.innovacc.cat

Empreses:

Institucions:

Amb la col.laboració de:

Fax 972 27 00 56

innovacc@olot.cat

