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Editorial / Editorial
Les idees. De vegades no és tan important definir un concepte com sentir-lo. Saber que t’has imaginat alguna
cosa és factible, però el plaer que produeix sentir-la és incomparable. Una idea no és més que una gran
acció d’associació de vells elements, una combinació extraordinària de factors que per si sols no generen
un alt valor.
La creativitat. És produir intencionadament novetats valuoses. No n’hi ha prou que siguin originals, sinó que
a més han de tenir alguna qualitat apreciable (eficàcia, bellesa, gràcia, utilitat). La creativitat té a veure amb
connectar idees, moltes vegades inicialment distants, i això es pot aconseguir tant mitjançant mètodes basats
en l’estímul del pensament creatiu com a partir del coneixement profund d’un camp, establint comparacions,
connexions i contrastos, tot mantenint sempre una actitud inquieta i curiosa.
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Grupo Alimentario Argal, S.A.

La memòria. És fràgil i, malgrat tot el que escrivim i el que cridem, les paraules s’esvairan en el vent si
nosaltres no som capaços de conservar en la memòria els fets, les idees i les persones que han forjat la
història d’INNOVACC. Aquest és el nostre petit homenatge a les víctimes de l’accident aeri dels Alps, i en
especial a tots aquells que en un moment o altre, directament o indirecta, heu format part d’INNOVACC. Us
recordarem!

Ideas. Sometimes it is not as important defining a concept as feeling it. Knowing you have imagined something is feasible,
but the pleasure that produces the feeling is incomparable. An idea is just a big action of old elements associated, a unique
combination of factors that, alone, do not generate value.
Creativity. It is intentionally making valuable innovations. It is not enough to be original, but also must have some appreciable
quality (effectiveness, beauty, grace, usefulness). Creativity is about connecting ideas, often initially distant, and this can be
achieved through methods based on stimulating creative thinking and through deep knowledge of a subject, establishing
comparisons, connections and contrasts, while maintaining always restless and curious attitude.

Committee member

Consell assessor institucional / Institutional Advisory Board

Memory. It is fragile and, despite what we write and what we call, the words vanish in the wind if we are not able to preserve
the memory facts, ideas and people that have shaped the history of INNOVACC. This is our tribute to the victims of the Alps
plane crash, and especially to those who at one time or another, directly or indirectly, have been part of INNOVACC. We’ll
remember you!
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Evolució d’INNOVACC / INNOVACC evolution
INNOVACC està format per 82 associats, amb 17 institucions i 65 empreses (d’aquestes n’hi ha 50 que són PIMES).
INNOVACC has 82 members, with 17 institutions and 65 companies (including 50 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 / Partners presentation
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.
It 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.

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.
Facturació agregada del 2014 d’empreses associades (per sectors de producció):
2014 Aggregate turnover of member companies (by production sectors):

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.

Agropecuària Catalana, S.C.C.L. (AGROCAT)
AGROCAT ocupa una posició rellevant en la indústria agropecuària al cor de Catalunya, dinamitzant un model de negoci
en el qual creiem fermament: explotacions arrelades a la terra, produint aliments de qualitat de forma competitiva. Els
nostres socis subministren aliments per a la indústria alimentària catalana i en gran part són transformats, elaborats i
consumits en el nostre àmbit comarcal.
AGROCAT occupies an important position in the agricultural industry in the heart of Catalonia, boosting a business model
in which we firmly believe: farms rooted in land, producing quality food competitively. Our members supply food for the
Catalan food industry are largely processed, prepared and consumed in our county.

Animalesweb, S.L.
Animalesweb gestiona 333, una plataforma web que després de 17 anys de presència a internet rep 150.000 visites al
mes i publica per al sector porcí en 9 idiomes: espanyol, francès, portuguès, italià, anglès, alemany, polonès, rus i xinès.
Animalesweb runs 333, a web platform that after 17 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.

Artigas
Grup Artigas és una empresa fundada l’any 1957, amb una llarga tradició familiar ramadera: produïm
els nostres pinsos, criem i alimentem el nostre bestiar de la raça Duroc i vedelles del Gironès. Som
especialistes en el sacrifici i comercialització de canals, quarts, desfet, llescat i finalment elaborats.
Els nostres resultats ens avalen dins del mercat de la carn fresca i elaborada, amb uns alts creixements
anuals i els nostres clients cada dia confien més i millor en nosaltres. Una de les apostes més fortes
de la família Artigas és el mercat dels productes elaborats naturals, de proximitat i de la nostra terra.
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Grup Artigas was founded in 1957, with a long family tradition of farming: we produce our animal feed, and we raise our
Duroc pig livestock and veal from Gironès region. We are specialized in slaughtering and selling carcass, quarters, cut
meat, sliced meat, and processed meat. Our results support us in the fresh and prepared meat market with high annual
growth and our customers every day trust us more and better. One of the strongest bets from Artigas family is the market
of natural products, local and from our land.
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Assessorament Industrial Robòtica i Automatització, S.L.

Corporación Alimentaria Guissona, S.A. (CAGSA)

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.

Corporación Alimentaria Guissona agrupa totes les activitats industrials i comercials del Grup Alimentari Guissona. CAGSA
abraça el cicle productiu complet: pinsos, medicaments i fitosanitaris, serveis d’assistència veterinària i servei tècnic per
a explotacions ramaderes, subministrament i venda de carburants i de material ramader. Mitjançant el complex carni la
Closa, situat a Guissona, la Corporació realitza tota la transformació càrnia. Finalment comercialitza els productes carnis
mitjançant els establiments “bonÀrea” que arriben al consumidor final sense intermediaris. Compta amb la certificació de
qualitat ISO 9001, el certificat ISO 22000 que garanteix que els productes carnis que produeix i comercialitza són 100%
segurs, i el certificat ISO 14001 de gestió ambiental.

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 SL, created in 1972, is an engineering company specializing in agribusiness projects for the food
industry and the agricultural sector.

Corporación Alimentaria Guissona S.A. groups all the industrial and commercial activities of the Grup Alimentari Guissona.
CAGSA embraces the complete productive cycle: feed, medicines and phytosanitaries, veterinary assistance service and
technical service for farms, supply and sale of fuels and of material farmers. CAGSA realises all the meat transformation
in la Closa, situated in Guissona. Finally it commercialises the meat products by means of the establishments “BonÀrea”
that arrive to the final consumer without intermediary. Count with the certification of quality ISO 9001, the certification ISO
22000 that guarantees that the meat products they produce and market are 100% certain, and the certification ISO 14001
of environmental management.

Bigas Alsina, S.A.

Cronofrío, S.A. (INTEGRA2)

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 per al tractament de subproductes
i per obtenir farines de carn. També som instal·ladors de serveis industrials (línies d’aigua, vapor, aire, antiincendis, etc.)

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 poder oferir una distribució capil·lar que pugui arribar arreu.

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

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 transmeses 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 is 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 i 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.
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Cronofrío S.A. 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.

EMA. Depuració i Enginyeria de l’Aigua, S.L.U.
Tractament d’aigües residuals i residus d’indústria agroalimentària, estudiant, proposant i executant
les solucions tècniques que millor s’adapten a cada empresa.
Wastewater treatment and waste food industry, studying, proposing and implementing technical solutions that best suit
each company.

Embotits Calet, S.L.
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 Garrotxa,
comarca amb gran tradició i producció de xarcuteria.

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.

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 la Garrotxa, region with great tradition and production of
charcuterie.

Casademont, S.A.

Embotits Espina, S.A.U.

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% de la producció.

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 104 anys i un equip humà de 150
persones.

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% of our production.

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 104 years and a team of 150 people.
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Embotits Salgot, S.A.

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

Salgot és una empresa d’elaboració d’embotits d’alta qualitat gastronòmica creada el 1928. Valeri Salgot
dirigeix l’empresa actualment i representa la tercera generació de la família de xarcuters d’Aiguafreda.
L’esperit innovador, la investigació, el compromís social i el respecte pel medi ambient han consolidat
l’estratègia de posicionament com a marca d’alimentació premium. La difusió de l’Ecogranja de Recerca Salgot com
a espai innovador i de participació, la investigació com a eina per elaborar productes més sans i funcionals, o la
internacionalització, són només alguns dels reptes de SALGOT per al futur.

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

Created in 1928, Salgot is a company of high quality gourmet sausages. It’s currently runed by Valeri Salgot, who represents
the third generation of the family butchers from Aiguafreda. The spirit of innovation, research, social commitment and
respect for the environment have consolidated the strategy of positioning as a premium brand power. The spread of
Ecogranja Research Salgot as an innovative and participation space, research as a tool to make products healthier and
functional, or the internationalization are just some of Salgot’s challenges for the future.

Espuña va néixer l’any 1947 a Olot com a 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.

Embutidos Monter, S.L.U.
Embotits Monter és una empresa especialitzada en la fabricació i llescat d’embotits curats
(llonganissa, 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.

Esteban Espuña, S.A.

Espuña was born in 1947 in Olot producing 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 from sausage.

FAR Jamón Serrano, S.A.
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. A aquest fet s’hi uneix una elaboració artesana ens avalen
més de 75 anys d’experiència.
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 production over 75 years of experience.

Energy Tools Consulting, S.L.

Frigoríficos del Nordeste, S.A. (NORFRISA)

Energy Tools és una enginyeria multidisciplinar especialitzada en el sector de la tarificació (elèctric i
de gas), sistemes d’automatització per a la indústria i l’aplicació de la ISO 50001. Disposa d’un ampli
ventall de professionals de diferents àmbits, coneixedors de la reglamentació específica de cada
un dels sectors energètics, tots ells, preparats per aportar solucions als problemes específics que
puguin sorgir en qualsevol tipus d’instal·lació per millorar la seva eficiència energètica.

Escorxador de porcí, 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 nombre de porcs sacrificats.

Energy Tools is a multidisciplinary engineering skilled in the sector of the rates (electrical and of gas), systems of
automation for the industry and the application of the ISO 50001. It has a wide fan of professionals of different fields,
experts of the specific regulations of each one of the energetic sectors, all of them, prepared to contribute solutions to the
specific problems that can arise in any type of installation to improve his energetic efficiency.

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 a xarcuteria i molinets de cafè. Empresa amb 30 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 30 years of activity, has adapted to
the size of the meat industry in order to service industries mainly in the county and nearby counties.

Esbelt S.A.
Fabricant de cintes transportadores, amb cobertures de PVC, TPU, PO, PE, silicona o teixit, incloent-hi antimicrobianes. Seu a
Barcelona i fàbrica a Manlleu. Fundada al 1970 té una forta projecció internacional, amb filials a França, Alemanya, Dinamarca,
els Estats Units i Turquia, distribució en més de 75 països i exportacions que representen el 80% de la facturació consolidada.
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Pigs service slaughterhouse that serves its members, in the sacrifice of pigs and breeding.

Manufacturer of conveyor belts with covers of PVC, TPU, PO, PE, silicone or fabric, including antimicrobial. Head office
in Barcelona and factory in Manlleu. Founded in 1970 it has a strong international presence, with subsidiaries in France,
Germany, Denmark, USA and Turkey, distribution in more than 75 countries and exports accounting for 80% of consolidated
turnover.

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.

Frigorífics Costa Brava, S.A.
Frigorífics Costa Brava és una empresa familiar del Grup Cañigueral amb una trajectòria de
més de 45 anys en l’elaboració de carn de porcí de màxima qualitat. Des dels inicis estem en
constant creixement i les nostres instal·lacions, dedicades al sacrifici i especejament de carn de porc, ens permeten
produir més de 225 milions de quilos de carn anuals. Els nostres productes, que s’adapten als hàbits del consumidor
final, arriben a més de 42 països. Això ha estat possible gràcies a la millora de les qualificacions en estàndards de
qualitat i al treball constant en nous productes per abastar nous mercats estratègics.
Frigorífics Costa Brava is a familiar company property of Group Cañigueral with more than 45 years of experience in
preparation of pig meat of maximum quality. Since the company starts we are in constant growth and our installations,
devoted to the sacrifice and detailing of pig meat, allow us produce annually more than 225 million kilos of meat. Our
products, that are adapted to the habits of the final consumer, reach more than 42 countries. This has been possible
thanks to the improvement of the qualifications in standards of quality and to the constant work in new products to achieve
new strategic markets.

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, dedicada a projectar i construir plantes
d’aliments certificables (HACCP, CEE, USDA, IFS, BRC) de manera eficient, productiva i rendible.
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.
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Gestió de Projectes Vallbona, S.L.
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.
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.
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.
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.

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 al sector carni i alimentari (ERP), formació, software fet a mida i
solucions integrades per a la gestió de les àrees de producció i gestió de la seguretat alimentària APPCC.
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.

Jamones Centelles, S.L.U.
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 el més exigent dels clients.
Jamones Centelles is a company specialized 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.

J. Curós, 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 t/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.

Grup Gepork, S.A.
Grup Gepork és un grup empresarial amb més de 35 anys de recorregut. L’empresa, que està
dedicada a la genètica i a la inseminació porcina, distribueix dosis seminals, medicaments,
equipament, accessoris i pinso lactoiniciador per a les explotacions ramaderes en 24 hores.
Grup Gepork is a business group with more than 35 years of experience. The company, that is devoted to the genetic and
to the swine insemination, distributes in 24 hours seminal doses, medicines, equipment, accessories and lacto-initiator
feed for livestock.

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 dindi, 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.

Industrias Cárnicas Blancafort, S.A.
Industrias Cárnicas Blancafort és una empresa familiar situada a la Garriga amb una dedicació
centenària elaborant productes carnis i amb la voluntat de preservar la tradició i el coneixement
acumulat des de la seva fundació. I.C. Blancafort elabora tots els seus productes sense gluten i
sense lactosa, i també compta amb una gamma de productes ecològics “Blancafort BIO-Organic”,
amb la qual ha aconseguit ser la primera empresa espanyola de productes carnis cuits ecològics
certificada i garantida per l’entitat reguladora oficial CCPAE.
Industrias Cárnicas Blancafort is a familiar company situated in La Garriga with a centenarian dedication elaborating
meat products and with the will to preserve the tradition and the knowledge accumulated since its foundation. I.C.
Blancafort elaborates all its products without gluten and without lactose, and also counts with a range of ecological
products “Blancafort BIO-Organic”, with which has achieved to be the first Spanish company of meat baked ecological
products certified and guaranteed by the official regulatory entity CCPAE.
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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.

Joaquim Albertí, S.A. (La Selva)
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.
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.

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...
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 ...

Lenz-Instruments, S.L.
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.
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Luis Oliveras, S.A.
Luís Oliveras, S.A és una empresa olotina especialista en la fabricació d’embotits curats des de fa més
de 80 anys que aposta per la tradició en l’elaboració de tots els seus productes, però tanmateix està
a l’avantguarda pel que fa a presentacions i nous mercats.
Luis Oliveras, SA is a company of Olot specialized in the manufacture of cured meat for most more
than 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.

Noel Alimentaria, S.A.U.
En el 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 50% 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 50% of total sales of charcuterie.

Matadero Frigorífico de Avinyó, S.A. (Grup Roma)
Grup Roma disposem de granges pròpies i de diverses 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.

Mecàniques Pujolàs, S.L.
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.

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”.
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”.

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.

Olotinox, S.A.

Metalquimia, S.A.

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 per al processament
del producte o bé per a l’envasat o empaquetat del mateix.

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 SL 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)

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.

Patel, S.A.U.
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 sinergies 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.
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.

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.
És 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 és la primera empresa del seu sector en estar certificada en la ISO 22.000, essent aquest fet una
garantia en seguretat alimentària.
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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.

Preparados Aditivos y Materias Primas, S.A. (PAYMSA)
Paymsa forma part de Carinsa, un grup català multinacional de companyies dedicades al
desenvolupament, fabricació i comercialització d’aromes, ingredients funcionals i additius per a
l’alimentació humana i animal i fragàncies per a perfumeria i cosmètica. Amb un pla estratègic
basat principalment en la internacionalització i la innovació tecnològica, col·laborem estretament
amb els nostres clients donant-los un servei personal i exclusiu, un fet important als països desenvolupats, però també
un servei diferenciador i molt valorat en la indústria líder local dels països emergents. Grup Carinsa es troba representat
en quatre continents, exporta a més de 50 països i és present en més de 30.
Paymsa forms part of Carinsa, a multinational Catalan group of companies devoted to the development, manufacture and
marketing of aromas, functional and additive ingredients for the human and animal diet and scents for perfumery and
cosmetic. With a strategic plan based mainly in the internationalization and the technological innovation, we collaborate
tightly with our customers giving them a personal and exclusive service, an important fact to the countries developed,
but also a differentiator service and very valued in the local leader industry of the emergent countries. Group Carinsa is
represented in four continents, exports in more than 50 countries and is present in more than 30.
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Proquimia, S.A.

Tané Hermètic, S.L.

Proquimia fabrica i comercialitza especialitats químiques, a més d’aportar solucions integrals que
contribueixen al progrés del sector industrial i institucional i al benestar dels clients. Gràcies a
l’elevat grau d’especialització i a la relació qualitat-servei, Proquimia s’ha convertit en una de les
empreses més destacades del país i ha esdevingut la companyia nacional líder del sector de la
higiene i dels tractaments químics industrials. Més de 40 anys d’experiència en higiene per a la
indústria alimentària, units a l’activitat de R+D+i de la companyia focalitzada en el desenvolupament
de productes innovadors i equips d’aplicació d’elevada tecnologia, constitueixen una garantia de
confiança per als nostres clients i el sector en general.

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 a sales
blanques i recintes microbiològicament controlats i portes acústiques de grans dimensions.

Proquimia manufactures and sales chemical specialties, but also provides integral solutions that contribute to the
progress of the industrial and institutional sector and to the welfare of the customers. Thanks to the overhead degree
of specialization and to the relation quality-service, Proquimia has turned into one of the most highlighted companies
of the country and has become the national company leader of the hygiene and the industrial chemical treatments
sector. An experience of more than 40 years in hygiene for the alimentary industry, joined to the activity of R&I focus in
the development of innovative products and application equipments of overhead technology, constitute a guarantee of
confidence for our customers and the sector in general.

Timpolot, S.L.

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, ISO9001-1400118001 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.

It 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.

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.
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.
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 postventa.
El departament de disseny fa un seguiment del mercat i desenvolupa nous productes pensant en les
necessitats d’aquests.
All areas Roser 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.

Empresa de capital 100% familiar, actualment amb la 4a i 5a generació al capdavant del negoci.
Dedicats al 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...

Xuclà Mecàniques Fluvià, S.A.
Sequàlia
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 complexos. 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.

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.

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 per al sector agroalimentari, prioritzant l’ergonomia, la seguretat i la higiene,
amb un disseny higienitzable i innovador, i amb tots els components 100% inoxidables.
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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.
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Institucions / Institutions

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.

Ajuntament d’Olot – Institut Municipal de Promoció d’Olot (IMPO)

Cambra de Comerç de Girona

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.

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 IMPO aims to facilitate and promote economic activity in Olot creating the necessary conditions for create opportunities
for businesses and people who live in.

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

Ajuntament de Vic – CREACCIÓ, Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL

CETaqua, Centre Tecnològic de l’Aigua

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.
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.

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

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.

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.

Caixa Bank, S.A. (La Caixa)

Fundació Universitària Balmes – Universitat de Vic (UVic)

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.

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.

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.
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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.

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.
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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 millorin 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 quals 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
Agroalimentàries per a l’impuls de la transferència de tecnologia i coneixements entre la
Universitat i el món empresarial.

Projectes desenvolupats / Developed projects
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 know 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:

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 de la Garrotxa
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 estudis, plans i programes que han de permetre la presa
de decisions encertades per al territori, dins els camps d’actuació propis del Consorci.
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.

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.
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.

Molts d’aquests projectes han sorgit i s’han treballat dins del
mateix clúster, però alguns són projectes desenvolupats amb
altres clústers catalans, com són:
· El clúster de béns d’equip (CEQUIP)
· El clúster de nutrició i salut (AINS)
· El clúster de l’aigua (CWP)

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

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 (CEQUIP)
Health and Nutrition cluster (AINS)
Water cluster (CWP)
Energy efficiency cluster (CEEC)
Rail cluster (RAILGRUP)
Packaging cluster (PACKAGING CLUSTER)
Wine and Champagne cluster (INNOVI)
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Dels 107 projectes iniciats i desenvolupats fins ara:

From 107 initiated and developed projects so far:

24 projectes han arribat a la fase d’implantació de la solució
20 projectes a la fase de proves pilot, prototipatge, etc.
14 projectes a la fase d’estudi de viabilitat

24 projects have reached the implementation phase of the solution
20 projects have reached the pilot, prototyping, etc. phase
14 projects have reached the stage of feasibility study

Mapa de l’estat i els usos de la mecatrònica i oportunitats de futur / Map of the state
and the use of mechatronics and future opportunities

Alternatives d’higienització de ganivets en escorxadors i sales de desfer / Knives
cleaning equipment alternatives on slaughterhouses and cutting plants

Robotització del desossat en pernil fresc / Boneless automation on fresh ham
Noves solucions de robotització en escorxadors i sales de desfer de porcí / New
solutions for automation on slaughterhouses and cutting rooms

Eix Estratègic / Projectes Oberts
Strategic area / Open projects

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

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

Noves solucions de neteja i desinfecció en continu de cintes transportadores / New
solutions for cleaning and disinfecting continuously in conveyors

Alternatives per a l’eliminació de castració de mascles i detecció d’olor sexual /
Alternatives for the elimination of male castration and detection of sexual odor

Innovació en matèries primeres / Innovation in raw materials
Mercat de futurs del preu de la carn de porc / Futures market of pig prices
Alternatives de producció porcina per a l’obtenció de carn de porc ecològica / Alternative

Adaptació dels embotits crus-curats madurats tradicionals catalans als nous hàbits
de consum, mantenint la seguretat alimentària / Adaptation of crude-cured sausages

swine production to obtain organic pork

ripened and Catalan traditional to new consumer habits, maintaining food safety

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

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

citrus and Catalonia sweet fruit for feeding swine

Innovació en seguretat alimentària / Innovation in food safety
Bones pràctiques pel control de salmonel·la durant tota la cadena alimentària / Best
practices for Salmonella control throughout the food chain

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
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

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

Options of Development of very healthy pork products

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 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)

Optimització del procés de llescat de carn i productes elaborats / Process optimization
of sliced meat and processed products

Tecnologia innovadora per al control de sal en pernils / Innovative technology to control
salt in hams

Innovació mediambiental / Environmental innovation

Interactive tool for managing the food safety manual of the pig meat sector that includes action protocols
against food crisis in meat companies

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

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

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

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

Anàlisi de les diferents alternatives de descontaminació de canals porcines en escorxadors /
Analysis of different alternatives to decontaminate pig carcasses in slaughterhouses

Alternatives per a la reducció d’antibiòtics en productes carnis porcins / Alternatives for the
reduction of antibiotics in pig sector

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

the sector

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

meat sector

biogas plants in Germany

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

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

Alternatives de tractament de la salmorra residual en empreses elaboradores de
pernil curat / Treatment alternatives of residual brine from cured ham companies
Networking per a la innovació en eficiència energètica per a la indústria càrnia /
Networking for innovation in energy efficiency for the meat industry

sector

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

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

treatment: more efficient debugging and water reuse options for slaughterhouses, cutting rooms
and processing industry

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

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 /

improvement proposals

Innovació en processos productius / Innovation in production processes
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Innovació en productes – segmentació / Product innovation - segmentation

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

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

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
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Monitorització i definició d’accions correctores per a l’optimització energètica
i d’operació a les EDAR d’escorxadors i sales de desfer / Monitoring and define
corrective actions to optimize energy and operational Waste Water Treatment Plants (WWTP) in
slaughterhouses and cutting rooms

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 sector and promotion of its reduction

Casos d’èxit / Success stories
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 of hair and solids

1

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

Assecatge solar de purins de porcí i tractament del residu sec / Solar drying of pig
slurry and treatment of dry waste
Reducció de nitrogen de purins porcins amb l’aportació de premsat de vi / Nitrogen
reduction of pig slurry with the contribution of pressed wine waste
Reducció de males olors en escorxadors de porcí / Reduction of unpleasant odors
on pig slaughterhouses

Innovació en envasos i embalatges / Packaging innovation
Eina de seguiment continu de les novetats i tendències en packaging per a
l’alimentació càrnia / Tool for continuous monitoring of the new features and trends in
packaging for meat products
Proves pilot de les millors solucions innovadores per al packaging de productes
carnis / Pilot testing with the best innovative solutions for packaging of meat products

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

Benchmarking / Benchmarking
Benchmarking en gestió econòmica d’indústria càrnia de porcí / Benchmarking for
economic management in pork industry

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

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

Participants: Patel SAU, Baucells Alimentació SL, Embotits Espina SAU, Embutidos Monter SLU, Escorxador Frigorífic d’Osona SA,
FAR Jamón Serrano SA, Frigoríficos del Nordeste SA, Friselva SA, Grupo Alimentario Argal SA, Matadero Frigorífico Avinyó SA,
Noel Alimentaria SAU, Olot Meats SA, Bigas Alsina SA, GEI-2A SL, La Vola 1981 SA, Energy Tools Consulting SL, Cambra de
Comerç de Girona, FECIC, UVic-UCC

L’estudi, a partir del qual s’han avaluat tres línies de valorització de residus del porcí difícilment reutilitzables (el pèl i altres
residus sòlids no valoritzables), s’ha fonamentat en la caracterització dels materials, la construcció d’unes condicions
operacionals per al tractament d’aquests materials, el seguiment dels processos en planta pilot, la caracterització dels
subproductes resultants i el tractament dels resultats obtinguts per avaluar el rendiment i la viabilitat industrial dels
processos dissenyats.
Quant als resultats, es considera viable la transformació del pèl de porc, així com el primer desbast de la depuradora, en
material combustible per ser usat a les calderes d’escorxadors o com a alternativa al gasoil, al gas natural o combustibles
fòssils. D’aquesta manera, a banda de reduir l’import de la compra de combustibles, es disminueix el cost de la gestió
del pèl i el primer desbast de la depuradora com a residu.
A tall d’exemple, l’estudi determina que la mescla al 50% de pèl i de desbast de depuradora proporciona uns 1.000
KWh per cada tona de residu, de manera que es calcula que la inversió es podria amortitzar en pocs anys. Per a un
escorxador que sacrifiqui uns 3.500 porcs/dia, l’estalvi econòmic de compra de combustible fòssil i de despesa de
gestió externa de residu pot arribar als 138.000 €/any. El període de retorn de la inversió necessària oscil·la entre 1 i 3
anys, en funció de la instal·lació existent, ja que el cost és més baix si es pot aprofitar algun digestor i alguna caldera
disponible a l’escorxador.
No es té constància que, fins ara, ningú hagi desenvolupat un procés semblant per valoritzar energèticament el pèl del
porc, per la qual cosa es pot afirmar que aquest projecte és una novetat en l’àmbit internacional.
“Aquest projecte ens obre la possibilitat de poder valoritzar
uns dels pocs residus la gestió dels quals, ara com ara, encara
representa un cost dins del nostre procés productiu”.

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

Nivell d’implicació d’INNOVACC
1) Facilitar contactes entre participants. Seguiment periòdic del projecte. Difusió dels resultats, si s’escau.
2) Assessorament en la preparació de documentació relacionada amb el projecte i en la recerca de finançament.
3) Tramitació de sol·licituds d’ajuts.
4) Tramitació de justificació del projecte executat. Difusió dels resultats, si s’escau.
Grau d’èxit del projecte
1) Plantejament inicial: preparació estudi, prova, nova tecnologia, 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.
INNOVACC involvement level
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.
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Degree of project success
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.

Xavier Planas,
Patel SAU

“Poder convertir un subproducte, amb el cost que suposa
la seva eliminació, en combustible amb un alt poder
calorífic, i que redueix els costos d’explotació generals,
i poder eliminar alhora el seu impacte
ambiental, eren els objectius que ens vam
marcar i que hem aconseguit plenament
amb aquest projecte”.
Frederic Bigas,
Bigas Alsina SA

The study has evaluated three lines of valorization of pig waste hardly reusable (the hair and other solid waste no recoverable). It was based on
the materials analysis, the building of some operational conditions for the materials treatment, the follow-up of the processes in pilot plant, the
characterization of the resultant byproducts and the treatment of the results obtained to evaluate the performance and the industrial feasibility of
the designed processes.
Regarding the results, it is possible the transformation of pig’s hair as well as the first filtering of the water treatment plant (WTP) in material fuel
to be used in the slaughterhouses boilers or as an alternative to the gasoil, the natural gas or fuels fossils. Apart from reducing an amount of the
purchase of fuels, it reduces the hair’s management costs and the first filtering of the WTP as a waste.
As an example, the study determines that the mixture of 50% of hair and 50% of filtering from WTP provides some 1.000 KWh for each ton of waste,
therefore the investment would be amortized in few years. For a slaughterhouse that sacrifices about 3.500 pigs per day, the economic saving
of purchase of fuel fossil and of expense of external waste management can get until 138.000 €/year. The payback of the necessary investment
oscillates between 1 and 3 years, in function of the installation (the cost is lower if there is any available a digester or a boiler in the slaughterhouse).
Up to now, it is not known if someone else has developed a similar process to valorize as energy the pig hair, thus we can affirm that this project
is an international innovation.
“This project opens the possibility to valorize one of the few waste that it still represents a cost management in our production process”. Xavier
Planas, Patel SAU
“Being able to convert a byproduct, with its high cost of elimination, in fuel with high calorific value, which reduces the overall operating costs,
and eliminates its environmental impact at the same time, were the objectives that we set and we have achieved fully with this project”. Frederic
Bigas, Bigas Alsina SA
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METODOLOGIA DEL CÀLCUL DE LA PETJADA DE CARBONI I PETJADA HÍDRICA AL
SECTOR CARNI PORCÍ I FOMENT DE LA SEVA REDUCCIÓ / Methodology for calculating

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

carbon footprint and the water footprint on pig meat sector and promotion of its reduction

evolution of white pork in recent years and short-term improvement proposals

Participants: Grupo Alimentario Argal SA, Agropecuària Catalana SCCL, Boadas 1880 SA, Cárnica Batallé SA, Esteban Espuña SA,
Frigoríficos del Nordeste SA, Friselva SA, Matadero Frigorífico Avinyó SA, Noel Alimentaria SAU, FECIC, Animalesweb SL, GEI-2A SL,
Energy Tools Consulting SL, La Vola 1981 SA, Inèdit Innovació SL (PR-UAB), UVic-UCC, Cetaqua

Aquest projecte ha consistit en l’elaboració d’una eina, fàcil d’utilitzar per a les empreses, que els permet autocalcular-se
la petjada de carboni (PC) i la petjada hídrica (PH) dels seus principals productes, basada en les Regles de Categoria de
Producte (RCP), que també s’han desenvolupat en el marc de l’estudi. La calculadora està preparada per avaluar la producció
de pinsos, porcs vius en granja, canals de porc, carn especejada fresca o congelada, pernil cuit, pernil curat, fuet i xoriç.
L’eina ajuda les empreses a reduir els impactes sobre el canvi climàtic dels seus principals productes i els permet ser
més eficients en l’ús dels seus recursos. També s’hi obtenen els valors de PC i PH de cada producte en relació amb la
mitjana de resultats del sector per a aquest mateix producte. L’eina ofereix els resultats de la PC en kg de CO2 equivalent
emesos per kg de producte, i els de la PH en m3 d’aigua utilitzada per kg de producte.
Durant el transcurs del projecte s’han pogut identificar els punts crítics de la cadena de subministrament i s’han pogut
plantejar a les empreses les estratègies més adequades de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i d’ús
consumptiu d’aigua. La utilització d’aquesta eina pot suposar també una millora de la imatge de la marca o empresa,
especialment per a aquells mercats més sensibles amb el canvi climàtic i la sostenibilitat.
Es tracta d’un sistema estandarditzat de càlcul de PC i PH innovador, ja que no existeix en l’àmbit mundial per als
productes del sector carni porcí. Per això, des d’INNOVACC s’intentarà que l’eina i la metodologia desenvolupada
esdevinguin el marc de referència en l’àmbit europeu per als càlculs de PC i PH del sector.

“Disposar d’indicadors de sostenibilitat com la PC o la PH aporta valor afegit a les empreses del sector carni porcí. Aquesta informació contribueix a fer productes i processos industrials més
innovadors i competitius, ja que permeten identificar les ineficiències en la producció, ajustar millores i ecoestratègies en la cadena de subministrament, facilitar l’establiment d’objectius interns
de l’empresa i fomentar la comunicació i innovació
al llarg de la cadena de valor”.

Jesús Boschmonart,
Innèdit Innovació SL (Parc de Recerca UAB)

“El projecte ens proporciona una eina innovadora i pionera
que permet el càlcul dels valors de PC i PH per a productes clau per a la nostra empresa i assenta les bases de
futurs desenvolupaments. Això lliga amb la nostra política
d’innovació, sostenibilitat i sensibilitat al canvi climàtic, i
suma un argument comercial i científic als nostres productes. Pensem que és una eina molt vàlida tant
per a mercats que ja empren el PC i PH als
productes, com per a mercats que s’estan
desenvolupant en aquest aspecte, unit a futures normes i legislacions”. 		
Òskar Gil,
Grupo Alimentario Argal SA

Participants: Joaquim Albertí SA, Cárnica Batallé SA, Frigoríficos del Nordeste SA, Matadero Frigorífico de Avinyó SA, Friselva SA,
Olot Meats SA, Noel Alimentaria SAU, Boadas 1880 SA, Esteban Espuña SA, Ramon Ventulà SA, Grupo Alimentario Argal SA,
Jamones Centelles SLU, J.Curós SL, FAR Jamón Serrano SA, Casademont SA, Patel SAU, Agrocat SCCL, Grup Gepork SA,
CAGSA, Industrias Cárnicas Blancafort SA, AIRA, Animalesweb SL, Enginyeria Informàtica Olot SL, Delsys HLDG Group SL, Lenz
Instruments SL, Mecàniques Pujolàs SL, Metalquimia SA, Timpolot SL, GSP-Girona, FECIC, UAB, IRTA

Aquest projecte pretén trobar solucions a la presència de carn de qualitat inadequada, en especial amb relació a les
carns pàl·lides, toves i exsudatives (PSE). Es vol obtenir un sistema objectiu de classificació de la matèria primera
(pernils i lloms) per aconseguir la màxima eficiència en la seva transformació a producte final, minimitzant les pèrdues
degudes a la deficient qualitat. El projecte s’ha dividit en dues parts:
- d1. Estratègies innovadores en escorxadors i sales de desfer de porcí per a la millora de la qualitat de la carn de porc blanc.
- d2. Eina estandarditzada per a l’optimització del procés d’elaboració de llom i pernil cuit i curat, que permeti determinar
la conformitat del mercat.
Per a l’execució del projecte, un grup de quatre escorxadors i sales de desfer (Norfrisa-Batallé, Friselva, Avinyó, Olot
Meats-Noel) han proporcionat 400 pernils/escorxador i 80 lloms/escorxador, amb un 50% d’animals de genètica comuna
a un altre 50% de genètica lliure (tot i que, en tots els casos ha estat de porc de capa blanca). Tots els elaboradors
participants (Albertí, Noel, Boadas, Espuña, Ventulà) han rebut 80 pernils de cadascun dels escorxadors, i un únic
elaborador ha rebut també 80 lloms de cada escorxador. Algunes empreses han elaborat pernils cuits i d’altres pernils
curats. Els lloms s’han destinat a producte curat.
Des d’IRTA s’han realitzat visites a tots els participants per conèixer amb detall el seu procés productiu. Posteriorment
s’han fet mesures -canal a canal i peça a peça- de diversos paràmetres de qualitat, que s’han unit a altres mesures que
han recollit els escorxadors i elaboradors. S’han recomanat actuacions de millora personalitzades per a cada empresa
participant en funció de les observacions realitzades. També s’ha redactat un informe global del projecte amb informació
sobre com implantar el model de selecció de la matèria primera en funció de la seva qualitat, i quin destí podrien donar
a la carn de qualitat inadequada. També s’inclou informació sobre les noves tecnologies disponibles o en fase de
desenvolupament que podrien ser aplicables a la línia d’escorxadors, sales de desfer i elaboradors carnis.
“És de vital importància evitar que l’optimització productiva
del porc vagi en detriment de la qualitat final. Aquest estudi
ha de servir per valorar la magnitud de la presència de carns
blanques, establir fórmules de control i aportar criteris de millora”.

Xavier Albertí,
Joaquim Albertí SA
With this project, it has been created an easy tool that allows companies to calculate themselves the carbon footprint (CF) and the water footprint
(WF) of his main products. This tool is based in the Product Category Rules (PCR), also developed during the study. The calculator is prepared to
evaluate the production of feed, alive pigs in farm, pig carcasses, cool or frozen meat, cooked ham, cured ham, “fuet” cured sausage and chorizo.
This tool helps companies to reduce the impacts of their main products on the climatic change and allow them to be more efficient in the use of
their resources. It also obtains the values of CF and WF for each product in relation to the average results of the sector for this same product. It
offers the results of CF in kg of equivalent CO2 emitted by kg of product, and WF in m3 of water used by kg of product.
During the project, were identified the critical points of the supply chain and it was proposed to the companies the most suitable strategies to
reduce greenhouse gases and water consumptive use. It also can suppose an improvement of the image of the brand or company, especially for
those markets more sensitive with the climatic change and the sustainability.
It is a system standardized and innovative to calculate CF and WF, which does not exist world-wide for these products of pig meat sector.
INNOVACC will try that this tool and the methodology developed could become a reference in the European field for the calculations of CF and
WF of the sector.
“Sustainability indicators such as CF or WF add value to companies of the pork sector. This information helps making products and industrial
processes more innovative and competitive. It allows the identification of inefficiencies in production, adjusting improvements and eco strategies
in the supply chain, providing the establishment of the company’s internal goals. It encourages communication and innovation throughout the
value chain”. Jesús Boschmonart, Innèdit Innovació SL (Parc de Recerca UAB)
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“The project provides an innovative and pioneering tool that allows the calculation of CF and WF values for key products in our company and gives
the basis for future developments. That binds our policy of innovation, sustainability and sensitivity to climate change and adds a commercial and
scientific argument for our products. We think it’s a valid tool for markets that already use CF and WF products, for markets that are developing in
this area, coupled with future standards and legislations”. Òskar Gil, Grupo Alimentario Argal SA
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“Hem de seguir endavant amb la millora la qualitat de la carn
i col·laborar per la recerca dels factors que hi incideixen. És
un bon repte del qual aprendrem tots plegats;
amb l’objectiu d’atendre les inquietuds dels
clients i les pròpies”.

Glòria Batallé,
Cárnica Batallé SA

This project aims to find solutions to the presence of inadequate quality meat, especially in relation to pale, soft and exudative meats (PSE). We
want to get an objective classification system of raw materials (hams and loins) to achieve maximum efficiency in their transformation to final
product, minimizing losses due to poor quality. The project was divided into two parts:
- d1. Innovative strategies in pig slaughterhouses and cutting rooms to improve the quality of white pork.
- d2. Standardized tool to optimize loin and cured ham production process, determining the market compliance.
For the project, a group of four slaughterhouses and cutting rooms (Norfrisa-Batallé Friselva, Avinyó, Olot Meats-Noel) have provided 400 hams
and 80 loins, each slaughterhouse, with 50% of animals common genetic and 50% open genetic (although in all cases was white layer pig). All
participant processors (Albertí, Noel, Boadas, Espuña, Ventulà) received 80 hams from each slaughterhouse, and a single producer also received
80 loins from each slaughterhouse. Some companies have produced cooked hams and other cured hams. Loins were used to get cured product.
IRTA visited all participants to know in detail its production process. After that, they have taken measures –carcass by carcass and piece by
piece– of various quality parameters, which have been compared with other measures obtained from slaughterhouses and processors. They have
recommended improvements customized for each participating company, according to the observations. It was also drafted a global report of the
project with information about how to implement the model selection of raw materials according to their quality, and what destination could give to
inadequate quality meat. It also includes information on new technologies available or in development that could be applicable in slaughterhouse,
cutting plant, and meat processor line.
“It is vital to prevent that pig livestock optimization damages the final meat quality. This study should be used to assess the magnitude of the
presence of white meat, establish formulas of control and provide criteria for improvement”. Xavier Alberti, Joaquim Alberti SA
“We must move forward improving the quality of meat and cooperating to research the factors that affect it. It’s a good challenge that makes us
learning together; in order to meet the concerns of customers and our own ones. Glòria Batallé, Cárnica Batallé SA
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SOLUCIONS AVANÇADES DE GESTIÓ I MONITORITZACIÓ ENERGÈTICA PER A
SISTEMES DE FRED/ASSECATGE EN EL SECTOR CARNI PORCÍ / Advanced solutions for
energy management and monitoring for cooling / drying systems in the pig meat sector

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

Participants: Baucells Alimentació SL, Boadas 1880 SA, Esteban Espuña SA, Jamones Centelles SLU, Grupo Alimentario Argal SA,
J.Curós SL, Joaquim Albertí SA, Matadero Frigorífico Avinyó SA, Noel Alimentaria SAU, Bigas Alsina SA

La majoria d’empreses del sector carni porcí tenen el seu principal repte -per a la millora de la seva eficiència energèticaen els sistemes de fred industrial. Aquest és, sens dubte, el principal cost energètic que tenen aquest tipus d’empreses. El
projecte ha permès conèixer el funcionament actual d’aquests sistemes de fred/assecatge, a través de la seva monitorització,
durant un període prou representatiu i en diverses empreses. En els diferents casos analitzats i de forma global, els sistemes
de fred i assecadors consumeixen de mitjana per als diferents casos un 60% del consum total dels centres monitoritzats.
D’aquesta manera s’han pogut definir les millors solucions d’estalvi energètic per a cada empresa participant en el projecte
i també les recomanacions adients per a tot el sector carni porcí en general. Per exemple, s’han identificat punts clau
d’excés de consum com: l’obertura de portes excessiva i entrada d’aire calent i humitat exterior; les pèrdues tèrmiques en
aïllaments i estanquitat entre cambres adjacents i exteriors; disfuncionaments en els motors dels evaporadors, condensadors
i compressors que requereixen un manteniment preventiu i major seguiment elèctric.

“El projecte ens ha permès detectar petites accions a tenir
en compte per millorar l’eficiència energètica de les nostres
instal·lacions i ens orienta sobre les opcions més adequades per
a possibles inversions de futur en sistemes de fred i assecatge”.

Carlos Boadas,
Jamones Centelles SLU

“Ens suposa conèixer molt millor el comportament de
les màquines a diferents règims de treball, veient com
evoluciona el COP i, per tant, podrem decidir quin és el
punt òptim de treball. A la vegada, això ens pot repercutir
en una millor presa de decisions quant a funcionament
de generació energètica, tant tèrmica com elèctrica.
En definitiva, un cop acabats els estudis
interns, de ben segur que el projecte
haurà implicat una millora en eficiència
energètica i, per tant, en els estalvis”.
Ramon Roura,
Noel Alimentaria SAU

Participants: Cárnica Batallé SA, Embutidos Monter SLU, Frigorífics Costa Brava SA, Escorxador Frigorífic d’Osona SA, Frigoríficos
del Nordeste SA, Friselva SA, Matadero Frigorífico Avinyó SA, Noel Alimentaria SAU, Olot Meats SA, Patel SAU, Grup Gepork SA,
Agropecuària Catalana SCCL, Adiveter SL, Animalesweb SA, Delsys HLDG Group SL, Microbial. Sistemes i aplicacions analítiques SL,
Mullor SA, Proquimia SA, Transportes Rosendo Quintana SL, FECIC, ASSAPORC, GSP-Girona, GSP-Lleida, Agrogestiic SL, IRTA

La neteja i desinfecció en el transport de bestiar, en granges, en escorxadors i sales de desfer i en indústria transformadora
comporta actualment un ús intensiu d’aigua, d’energia i de detergents i desinfectants que acaben com a efluents que cal
gestionar. Per altra part, una gestió adequada de la seguretat alimentària exigeix que qualsevol mesura que pugui reduir
aquests efectes mediambientals ha de permetre sempre garantir la neteja física i la desinfecció efectiva de les instal·lacions
i equips. Per aquest motiu, l’objectiu principal del projecte ha estat posar a disposició de les empreses del sector carni
estratègies eficients de neteja i desinfecció que permetin al mateix temps optimitzar els recursos/despeses d’aigua i energia.
El projecte s’ha desenvolupat en tres fases:
1. Revisió de protocols de neteja i desinfecció específics per a cada activitat d’aquest sector.
2. Avaluació de les principals alternatives de baix consum i poca càrrega d’efluents químics en neteja i desinfecció.
3. Assaig de l’eficàcia de les alternatives seleccionades.
Dins del projecte s’han pogut realitzar:
- Assajos d’eficàcia dels detectors de biofilms i substàncies per eliminar biofilms.
- Avaluació comparativa de processos de neteja i desinfecció en camions de transport d’animals vius.
L’informe final del projecte exposa les millors solucions provades i fa diverses recomanacions de bones pràctiques en
cadascuna d’aquesta etapes de la cadena de valor del sector carni porcí.
“La cadena de producció del porcí està considerada per l’EFSA de risc elevat amb
relació a la Salmonella i de risc mitjà per Listeria Monocytogenes.”
“Una gestió eficient de la neteja i desinfecció, aplicant els protocols correctes en
instal·lacions amb un bon disseny higiènic, ens evitarà despesa innecessària d’aigua i energia, i ens garantirà que el producte arribi a tot
arreu en la concentració, temps i temperatura adequada. Així evitarem
la formació de biofilms que ens poden causar greus problemes de
seguretat alimentària i qualitat de producte, a part de problemes tecnològics. Les neteges intermèdies i seqüencials ens poden ajudar a fer
que recontaminacions puntuals no acabin esteses a tot el lot”.
Teresa Aymerich, IRTA

Most pork meat companies have their main challenge -to improve energy efficiency- in industrial cooling systems. This is the main energy cost
that has this type of company. The project has allowed knowing the present operation of these cooling/drying systems through their monitoring for
a period sufficiently representative and in several companies. In the different analyzed cases and globally, cold and drying systems consume on
average 60% of total consumption of these centers monitored.
Thus it was identified the best solutions for energy savings for each company participating in the project and recommendations suitable for all
pig meat sector in general. For example, it was identified key points of excess consumption such as: excessive opening doors or entry of hot air
and humidity from outside; heat losses in insulation and sealing between adjacent chambers and exterior; dysfunctions in evaporator engines,
condensers and compressors that require preventive maintenance and major electrical monitoring.
“The project helped us detecting small actions to consider and improve the energy efficiency of our facilities, and guides us on the most suitable
options for possible future investments in drying and cooling systems”. Carlos Boadas, Jamones Centelles SLU
“Now we know better the performance of the machines with different work regimes, seeing the evolution of the coefficient of performance (COP)
and, therefore, we can decide the optimal point of work. At the same time, this can affect us in a better decision regarding operation of power
generation, either thermic and electrical. After finishing our internal studies, the project will certainly be decisive improving our energy efficiency
and, therefore, savings”. Ramon Roura, Noel Alimentaria SAU
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“Queda molta feina per fer, si volem
aconseguir un protocol realment
eficaç en la neteja de vehicles
d’animals vius”.
Rossend Sunyer,
Transportes
Rosendo
Quintana SL,
CENED

Cleaning and disinfecting livestock trucks, farms, slaughterhouses, cutting plants and processing industry, currently involves intensive use of
water, energy and detergents and disinfectants that become effluents to be managed. Moreover, proper management of food safety requires that
any action that might reduce these environmental effects must always allow ensuring effective physical cleaning and disinfection of the facilities
and equipment. For this reason, the main goal of the project was making available to meat companies efficient strategies that allow cleaning and
disinfection while optimizing water and energy resources/costs.
The project was developed in three phases:
1. Review the cleaning and disinfection protocols specific for each activity sector.
2. Evaluation of the main alternatives of low consumption and low chemical effluents after cleaning and disinfection.
3. Testing the effectiveness of selected alternatives.
Within the project have been performed:
- Tests of efficiency for biofilms detectors and substances to remove biofilms.
- Test of cleaning and disinfection processes with pig trucks.
The final project report shows the best proven solutions and makes several recommendations for good practices in each stage of the pig meat
sector’s value chain.
“The pig production chain is considered by EFSA high risk for Salmonella and medium risk for Listeria monocytogenes”.
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“An efficient cleaning and disinfection, applying the correct protocols in plants with good hygienic design, will avoid unnecessary water and
energy, and will ensure that the product reaches everywhere in concentration, time and right temperature. Therefore, it will avoid the formation of
biofilms that can cause serious food safety and product quality issues, apart from technological problems. Intermediate and sequential cleanings
can help getting that punctual recontamination will not be extended to the whole lot”. Teresa Aymerich, IRTA
“There is a lot of work to do if we want to achieve a truly effective protocol cleaning vehicles of live animals”. Rossend Sunyer, Transportes
Rosendo Quintana SL, CENED
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PROVES PILOT DE LES MILLORS SOLUCIONS INNOVADORES PER AL PACKAGING
DE PRODUCTES CARNIS / Pilot testing with the best innovative solutions for packaging of meat
products

Participants: Boadas 1880 SA, Corporación Alimentaria Guissona SA, Embotits Espina SAU, Frigorífics Costa Brava SA, Grupo
Alimentario Argal SA, J.Curós SL, Noel Alimentaria SAU, FECIC, PR-UAB (CERPTA), Packaging Clúster

Arran de la jornada que va tenir lloc el gener del 2014 sobre “Solucions innovadores per al packaging de productes
carnis” amb la participació del Packaging Clúster, durant tot l’any passat i fins ara s’estan desenvolupant les solucions
que van despertar més interès de les empreses, amb l’objectiu d’acostar, al més ràpidament possible, a les indústries
càrnies, l’aplicació pràctica d’aquestes solucions i ajudar-les a millorar la competitivitat.
S’han fet diverses trobades entre membres d’INNOVACC i empreses del Packaging Clúster per anar definint i
posteriorment desenvolupant aquestes proves.
Els projectes tenen a veure amb: la utilització d’envasos plàstics monomaterial per a facilitar-ne el seu reciclatge; la
millora del segellant per a envàs termoformat; nous sistemes d’envasament d’embotits; nous envasos amb propietats
antimicrobianes; allargament de la vida útil de la carn fresca, etc.

“Des del clúster ajudem a innovar en els envasos i embalatges,
estudiant com millorar i fer-los més sostenibles, amb la visió
sempre posada en les necessitats reals del consumidor final”.

Àlex Brossa,
Packaging Clúster

“A través d’INNOVACC i del Packaging Clúster hem pogut
conèixer noves opcions d’envasament de productes que
podríem implantar a la nostra empresa”.

Joan Curós,
J.Curós SL

PROVES D’INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES PER AL PROCÉS DE MESURA AUTOMATITZAT DE CARN
FRESCA I ELABORATS DE PORCÍ / Test of technological innovations for automated measurement process of
fresh meat and pork
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Participants: Lenz Instruments SL, Cárnica Batallé SA, Esteban Espuña SA

El projecte consisteix en el desenvolupament de tecnologies innovadores que permetin millorar la mesura automatitzada
de la qualitat de la carn de porc, amb una correcta detecció de les “carns blanques” o PSE (“pale, soft and exudative”).
Per aconseguir-ho s’ha treballat amb quatre prototipus que proporcionen un conjunt de paràmetres relacionats amb les
propietats dielèctriques i òptiques del teixit muscular. S’han fet diverses mesures de pernils frescos, amb tres tècniques
no invasives: anàlisi colorimètrica corregida, espectroscòpia Vis-NIR, espectroscòpia d’inducció magnètica; i una
tècnica invasiva: sonda d’infraroig.
S’han correlacionat els valors mesurats pels prototipus amb els paràmetres de cada pernil mesurats i observats a
escorxador/sala de desfer i a l’elaborador.
Els resultats han estat especialment positius amb els equips d’inducció magnètica i d’infraroig, que han permès
determinar amb molta precisió els pernils de pitjor qualitat (carn PSE) i els de millor qualitat. S’estan fent més proves
per a determinar millor els pernils de qualitat mitjana, especialment aquells que són gairebé PSE, per tal d’optimitzar
la classificació de la matèria primera mitjançant aquesta tecnologia. Un cop finalitzat el desenvolupament d’aquests
prototips ja es podrien implantar en punts previs al desossat, i automatitzar la mesura per a poder classificar cada peça
en funció del tipus de producte a elaborar (per exemple: per a pernils cuits sense fosfats, per a pernils cuits amb fosfats,
per a embotits o pastes fines, per a pernil curat, etc).

“En el projecte hem desenvolupat noves tècniques òptiques
i electromagnètiques per a la identificació de carns PSE,
que a mig termini podran ser integrades en sistemes automàtics de classificació” .

Jacobo Álvarez,
Lenz Instruments SL

“Amb els resultats obtinguts fins ara pensem que es podrà
dissenyar una eina que, de manera objectiva i automatitzada detecti els pernils PSE. És important evitar l’entrada al
sistema productiu de la carn amb aquestes característiques
ja que tecnològicament és molt deficient”.

Mònica Gassiot,
Esteban Espuña SA

Following the conference which took place in January 2014 about “Innovative Solutions for the packaging of meat products” with the participation
of Packaging Cluster, during this last year we are developing solutions which supposed more interest from companies, with the aim of bringing,
as quickly as possible, practical implementation of these solutions in the meat industries, and help them to improve their competitiveness.
There have been several meetings between members of INNOVACC and Packaging Cluster companies to prepare with them different tests to
be developed.
The projects relate to: the use of plastic package with single material to facilitate recycling; improved sealing for thermoforming packaging; new
packaging systems for cured sausages; new packaging with antimicrobial properties; lengthening the useful life of fresh meat, etc.
“From the cluster we help innovating packaging, studying how to improve and make them more sustainable, always focused in the real needs of
the consumer.” Àlex Brossa, Packaging Clúster
“Through INNOVACC and Packaging Cluster we have seen new options for packaging products that could be implemented in our company.”
Joan Curós, J. Curós SL

The project includes the development of innovative technologies to improve automated measurements of pork quality, with right screening of
“white meat” (PSE “pale, soft and exudative”). To achieve it, the partners worked with four prototypes that provide a set of parameters related to
the dielectric properties and optical muscle texture. There have been several measures of fresh hams, with three invasive techniques: colorimetric
analysis corrected, Vis-NIR spectroscopy, magnetic induction spectroscopy; and an invasive: infrared sensor.
It has been correlated the measured values of the parameters for those prototypes with each ham measured and observed in the slaughterhouse/
cutting plant and later in the producer plant.
The results were particularly positive using magnetic induction equipment and infrared. The equipments could determine very precisely the
hams with lower quality (PSE meat) and tose with better quality. They are making more tests to better determine hams with medium quality,
especially those that are almost PSE, in order to optimize the classification of raw materials through this technology. Once the development of
these prototypes finish then could be implemented before boning, with automated measure in order to rank each piece depending on the type
of product to produce (i.e.: for cooked hams without phosphates, for cooked hams with phosphates, for emulsified meats or sausages, for cured
ham, etc).
“In the project we developed new optical and electromagnetic techniques to identify PSE meat, which in the medium term could be integrated in
automated classification systems.” Jacobo Álvarez, Lenz Instruments SL
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“With the results obtained so far we believe that can be designed a tool that will detect PSE hams objectively and automatically. It is important
to prevent the entry of meat with these features to the production process because it is technologically very poor.” Mònica Gassiot, Esteban
Espuña SA
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ASSECATGE SOLAR DE PURINS DE PORCÍ I TRACTAMENT DEL RESIDU SEC / Solar
drying of pig slurry and treatment of dry waste

Participants: EMA. Depuració i Enginyeria de l’Aigua SLU, Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa SIGMA, IRTA,
ASSAPORC, Bigas Alsina SA

Participants: EMA. Depuració i Enginyeria de l’Aigua SLU, La Vola 1981 SA, Cades Penedés SA, INNOVI (clúster català del vi i
del cava)

Per tal de minimitzar la problemàtica que genera l’excedent de purins de porcí, EMA. Depuració i Enginyeria de
l’Aigua SLU, amb la col·laboració del SIGMA i l’IRTA, ha desenvolupat un projecte que en millora la gestió i obre noves
perspectives per reduir l’impacte dels purins en el medi natural.

El sistema tradicional d’ús dels purins al camp implica un traspàs molt important de la fracció nitrogenada a l’atmosfera i
a les aigües freàtiques del subsòl. Aquesta situació, a més de la contaminació ambiental, implica que no s’aprofiti per a
les plantes tota la fracció nitrogenada per al seu correcte desenvolupament i producció agronòmica.

El projecte ha consistit en la creació d’un tipus d’hivernacle que asseca els purins amb l’acció directa de la llum solar. Es
tracta d’una solució autosuficient, amb un cost energètic molt reduït i amb baixos costos d’instal·lació, pensada per ser
aplicada individualment a cada granja. Aquesta tecnologia és simple i fàcil de gestionar pel ramader, i suposaria un cost
aproximat d’explotació inferior als 4 € / m3 de gestió (més l’amortització de la inversió). En el cas d’una granja de 2.000 porcs
d’engreix, la inversió per a la construcció de l’hivernacle seria d’uns 80.000 €. La tecnologia ha estat validada per l’IRTA per
garantir rendiments i emissions per tal que l’assecatge no emeti contaminació atmosfèrica ni gasos d’efecte hivernacle.

L’assecatge de purins procedents de l’explotació ramadera porcina mitjançant l’aprofitament de la radiació solar presenta un
interès creixent. En l’etapa de fixació de l’amoni s’utilitza un àcid mineral o additius fixadors d’amoni, de manera que redueixen
la capacitat de volatilització. Per reduir els costos en l’etapa d’acidificació, s’ha utilitzat el residu del premsat de vi, que té unes
característiques àcides, com a substitut de l’àcid mineral. D’aquesta manera es pot fixar el nitrogen com un àcid orgànic, i el
producte final resultant és un compost més ric en fibra i nutrients i més apte per al compostatge i la formulació d’adob orgànic.

Gràcies a l’estudi s’ha pogut constatar que el purí sec permet la fertilització dels camps, elimina pudors i podria reduir
la contaminació d’aqüífers. D’altra banda, també podria ser un bon combustible. Per això, l’empresa Bigas Alsina SA
està treballant en aquesta altra via d’aprofitament energètic del purí sec: la creació o adaptació de calderes, similars a
les de biomassa que, instal·lades a les granges, permetrien eliminar el residu cremant-lo al mateix temps que aquest
es transformaria en energia calorífica. Les proves que s’han fet fins ara han donat valors de poder calorífic similars a la
biomassa forestal, però caldrà contrastar-los amb més proves.

“Volem recuperar el nitrogen, en lloc d’eliminar-lo. Els tractaments convencionals
dels purins van enfocats a l’eliminació del nitrogen per processos biològics.
Aquests tractaments són molt cars i requereixen una tecnologia complicada.
La idea de l’assecatge va sorgir arran de l’experiència acumulada en la gestió
de la salmorra d’exsudat de pernil curat, on s’ha adquirit una
experiència satisfactòria a uns costos molt reduïts. Traspassar
aquest concepte al tractament dels purins ha comportat la
validació per part de l’administració competent com a tecnologia
innovadora”.
Joan Soler,
EMA. Depuració i Enginyeria de l’Aigua SLU

“La valorització de subproductes agrícoles per tal de poder-los aprofitar
energèticament pot suposar importants
estalvis en l’explotació, alhora que pot
permetre tenir explotacions més sostenibles”.

Manel Serrat,
SIGMA

In order to minimize the problematic that generates surplus pig slurry, EMA. Depuració i Enginyeria de l’Aigua SLU, in collaboration with SIGMA,
and IRTA, has developed a project that improves the management and opens new ways to reduce the impact of the slurry in the environment.
The project created a type of greenhouse that dries the slurry with the direct action of the sunlight that could be applied individually to each farm.
It is an auto sufficient solution, with very reduced costs, both energy and facilities. This is a simple technology and easy to manage for the farmer
that would suppose less than 4 € / m3 of management cost –depreciation not included-. For example: the investment to build a greenhouse for a
farm with 2.000 pigs would be around 80.000€. The technology has been validated by IRTA to guarantee performances and emissions in order
to avoid atmospheric pollution and greenhouse gases.
The study determines that the dried slurry allows the fields fertilization, deletes stinks and would reduce the aquifers pollution. On the other hand,
it also would be a good fuel. Therefore, Bigas Alsina SA is working in this way of energy use: to create or adapt boilers, similar to the biomass
ones that would eliminate this waste burning it at the same time that it is transformed in heat energy. The tests that have been done until now give
similar calorific values as forest biomass, but will need more test to get the evidence.
“We want to recover nitrogen, rather than eliminate it. The conventional treatments of slurry are focused in nitrogen elimination through biological
processes. These are very expensive treatments and require a complex technology. The idea of drying comes from an experience accumulated
in the management of the exudate brine obtained from cured ham, where there is a satisfactory experience to reduce costs. Crossing this concept
to the treatment of the slurry has comported the validation from the government, as an innovative technology”. Joan Soler, EMA Depuració i
Enginyeria de l’Aigua SLU
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REDUCCIÓ DE NITROGEN DE PURINS PORCINS AMB L’APORTACIÓ DE PREMSAT DE VI / Nitrogen
reduction of pig slurry with the contribution of pressed wine waste

“The valorization of agricultural by-products in order to be able to take advantage of them energetically, can suppose important savings, at the
same time it can allow to have more sustainable farms”. Manel Serrat, SIGMA

9

A llarg del període de realització del projecte s’han fet proves amb diferents mescles dels dos tipus de residus. Els
resultats obtinguts demostren que l’òptima recuperació del nitrogen s’aconsegueix en una proporció de 70% de residus
del vi, sobre un 30% de purins. Aquest fet determina que el flux del transport hauria de ser de purins sobre les restes del
vi, no a l’inrevés. L’enriquiment del producte final obtingut en forma de nitrogen fixat fa que sigui molt valuosa l’aportació
al sòl, ja que el producte obtingut serà un adob d’origen exclusivament orgànic. S’obre la porta a possibles aplicacions
del producte final obtingut a les vinyes. Sense incorporacions de males olors en l’ambient vinícola.

“Som l’empresa que a Catalunya ens dediquem a la valorització dels residus orgànics del sector de l’elaboració de vi.
Bàsicament el sector produeix dos tipus de residus orgànics:
la brisa, que és el que queda del premsat mecànic del raïm,
i les mares de vi o similars, que provenen de la precipitació o
la filtració de la matèria orgànica residual que
queda després de la fermentació alcohòlica.
La nostra obligació és buscar sempre la millor
via per millorar la valorització d’aquests residus. El resultat del projecte podria ser un nou
fertilitzant per a la vinya”.
Jordi Julià,
Cades Penedés SA

“La tecnologia desenvolupada del coassecat tèrmic solar de
les dues tipologies de residus evita l’important traspàs de
fracció nitrogenada a l’atmosfera i a les aigües freàtiques i,
per tant, permet disposar per als cultius d’una aportació més
qualitativa i quantitativa del nitrogen. Cal tenir en compte que
l’òxid nitrós que es genera amb el maneig de
purins equival, per cada unitat de N2O, a 298
unitats de CO2. Aquesta tecnologia contribueix significativament a reduir aquest efecte
hivernacle”.
Esteve Maneja,
Lavola 1981 SA

The traditional use of slurry to the field involves an important fraction of nitrogen transferred to the atmosphere and to subsurface groundwater.
This situation, in addition to environmental pollution, implies that it is not used the entire nitrogen fraction for the plants, for proper development
and agricultural production.
Drying the slurry from the pig farm by solar radiation has a growing interest. In the stage of fixing ammonium it’s used a mineral acid or ammonium
additives fixers, which reduce the capacity of volatilization. To reduce costs at the stage of acidification it was used the waste from wine pressing
as a substitute of mineral acid because this has acidic characteristics. This way you can fix nitrogen as an organic acid, and the final product is
a compound rich in fiber and nutrients and suitable for composting and organic fertilizer formulation.
During the project, it has been tested different mixes of the two types of waste. The results show that the optimum recovery of nitrogen is achieved
in a proportion of 70% of waste wine, with 30% of pig slurry. This determines that the flow of transport should be slurry on the remains of the
wine, not vice versa. The enrichment of the final product in the form of fixed nitrogen makes a very valuable contribution to the soil as the product
obtained is exclusively organic fertilizer source. It opens the door to possible applications of the final product in the vineyards, with no additions
of bad odors to the environment.
“We are dedicated to recover and valorize organic waste from wine sector in Catalonia. Basically, the sector produces two types of organic waste:
the breeze, which is what remains from the mechanical pressing of grapes, and wine lees or similar, coming from precipitation and filtration of
residual organic matter that remains after the fermentation. Our obligation is to always look for the best way to improve the recovery of such waste.
The result of the project could be a new fertilizer for the vineyard.” Jordi Julià, Cades Penedés SA
“The technology developed solar thermal co drying with these two types of waste, prevents the transfer of important nitrogen fraction to air and
groundwater, and therefore allows a more qualitative and quantitative contribution of nitrogen for crops. Note that nitrous oxide generated with the
slurry handling is per each unit of N2O 298 CO2 units. This technology significantly contributes reducing the greenhouse effect.” Esteve Maneja,
Lavola 1981 SA
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OPCIONS DE CERTIFICACIÓ PRIVADA DEL PROGRAMA VOLUNTARI DE CONTROL
DE SALMONEL·LA AL SECTOR CARNI PORCÍ / Private certification options of the voluntary

program to control salmonella in the pig meat sector

Participants: Corporación Alimentaria Guissona SA, Cárnica Batallé SA, Embutidos Monter SLU, Frigorífics Costa Brava SA, Escorxador Frigorífic d’Osona SA, Frigoríficos del Nordeste SA, Friselva SA, Matadero Frigorífico Avinyó SA, Noel Alimentaria SAU, Olot
Meats SA, Patel SAU, Grup Gepork SA, Agropecuària Catalana SCCL, Adiveter SL, Agrogestiic SL, Animalesweb SA, Delsys HLDG
Group SL, Microbial. Sistemes i aplicacions analítiques SL, Mullor SA, Transportes Rosendo Quintana SL, FECIC, ASSAPORC,
GSP-Girona, GSP-Lleida, IRTA

Actualment la salmonel·losi és un dels reptes sanitaris més importants que té el sector carni porcí. El seu control i reducció
és fonamental per augmentar les possibilitats d’exportació de productes carnis porcins, evitant barreres d’entrada de
determinats països. Per això, el sector està treballant per establir una certificació voluntària de control de salmonel·la
amb l’objectiu que a finals de l’any 2015 les empreses ja hi puguin optar. Es preveu el registre d’una marca comunitària
que inclourà la certificació diferenciada per a granges i per a escorxadors.
Aquest projecte forma part de la prova pilot d’implantació d’un “Programa voluntari de control de salmonel·losi porcina a
Catalunya”, amb la participació de 203 granges i 10 escorxadors, i amb la implicació d’associacions sectorials com PORCAT,
ASFAC, ASSAPORC, GSP-Girona, GSP-Lleida i FECIC. El projecte compta amb un ampli suport del Govern de Catalunya.
Aquest 2015, INTERPORC, la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, i INNOVACC han signat un conveni de
col·laboració per a la projecció i difusió del projecte per tal d’estendre aquesta iniciativa a tot l’Estat durant els anys
2015 i 2016. El compromís és que el projecte es presenti en un mínim de tres comunitats autònomes per tal de fomentar
el desenvolupament de diverses proves pilot que utilitzin com a base el treball fet des del 2013 a Catalunya i Aragó.
Actualment s’està dissenyant una prova pilot que s’executarà a Andalusia.

“El sector porcí de Catalunya ha
de posar-se a l’alçada d’altres
països capdavanters com Alemanya o Dinamarca. La certificació del control de salmonel·la
és, en aquest
sentit, un pas
molt important”.
Ricard Parés,
PORCAT

“La salmonel·la actualment és un limitació i preocupació per les exportacions dels nostres
productes a països tercers i podria ser un problema de salut pública en un moment
donat. Estem davant d’una oportunitat única per al sector porcí, amb la participació
de tota la cadena en aquest projecte, des dels pinsos fins a la carn, per solucionar
aquest problema. Cal tenir present que els nostres competidors més directes en les
exportacions, com Dinamarca i Holanda, ja estan treballant en programes de certificació
de salmonel·la fet que els està ajudant a competir i posicionar-se en els
mercats tercers on les nostres empreses estan o volen exportar. El nostre
sector, tan potent en l’àmbit europeu, necessita una eina com aquesta
certificació, que els permetrà que puguin certificar la molta feina que ja
estant fent contra aquest patogen”.
					
Ignasi Pons,
FECIC

Currently Salmonella is one of the most important health challenges that have the pig meat sector. Control and reduction is essential to increase
the possibilities to export pig meat, avoiding entry barriers in certain countries. Therefore, the industry is working to establish voluntary certification
to control salmonella in order to have it available for the companies at the end of 2015. It will be registered a Community trademark including
distinguished certification for farms and slaughterhouses.
This project is part of the pilot implementation of a “voluntary program to control swine salmonella in Catalonia” with the participation of 203 farms
and 10 slaughterhouses, and the involvement of industry associations such as PORCAT, ASFAC, ASSAPORC, GSP-Girona, GSP-Lleida an FECIC.
The project has broad support from the Government of Catalonia.
This 2015 INTERPORC and INNOVACC have signed a co-operation agreement for the projection and promotion of the project to extend this
initiative to all Spain regions during the years 2015 and 2016. The compromise is that the project will be presented in at least three regions in order
to promote the development of various pilot tests using as a basis the work done since 2013 in Catalonia and Aragon. We are currently designing
a pilot program that will run in Andalusia.
“The pork industry in Catalonia has to be at the same level like other leading countries such as Germany and Denmark. This certification to control
salmonella is, in this regard, an important step”. Ricard Parés, PORCAT
“Salmonella is currently a limitation and a concern of our products exports to third countries and could be a public health problem at some point.
We are facing a unique opportunity for the pig sector, with the participation of the entire value chain in this project, from feed to meat, to solve
this problem. We must remember that our most direct competitors in exports, such as Denmark and the Netherlands, are already working on
certification programs of salmonella that are helping them to compete and position themselves in third markets where our companies are or wish
to export. Our industry, so powerful at European level, need a tool like this certification, which will allow them to certify what they are already doing
today with a lot of work against this pathogen. Ignasi Pons, FECIC
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BENCHMARKING EN GESTIÓ ECONÒMICA D’INDÚSTRIA CÀRNIA DE PORCÍ / Benchmarking for economic
management in pork industry

11

Participants: Esteban Espuña SA, Boadas 1880 SA, Embotits Espina SAU, Embutidos Monter SLU, Industrias Cárnicas Blancafort
SA, FAR Jamón Serrano SA, Jamones Centelles SLU, Joaquim Albertí SA, Luis Oliveras SA, Noel Alimentaria SAU, Friselva SA,
Frigoríficos del Nordeste SA, Grup Baucells Alimentació SL, Matadero Frigorífico Avinyó SA, Casademont SA, Grupo Alimentario
Argal SA, Inforolot SA, Animalesweb SL, Cambra de Comerç de Girona, Cambra de Comerç de Barcelona

El projecte consisteix a crear una eina de recopilació d’indicadors econòmics específics dels processos i procediments
que es desenvolupen en les diferents activitats de les empreses de la indústria càrnia porcina per millorar la rendibilitat
i la competitivitat de cada empresa del clúster i del sector català en conjunt.
Inicialment s’han definit tres grups de treball que són: escorxadors i sales de desfer; productes curats; productes cuits.
Tots ells tenen, alhora, diversos centres de cost diferenciats.
Els objectius principals del projecte són:
• Definir les millors pràctiques del clúster/sector i la relació/alineació dels participants amb aquestes iniciatives per
millorar rendibilitats.
• Permetre als participants tenir guardada tota la seva informació en un “núvol” confidencial i poder visualitzar-la de
manera gràfica i atractiva des de qualsevol lloc del món.
• Obtenir una radiografia del macrosector i dels diferents subsectors per identificar perfils i comparabilitat.
• Identificar tendències de canvi i dinàmiques del sector.
• Dotar la plataforma de valor afegit que racionalitzi processos més enllà de les dades públiques existents.
• Aprofitar aquestes interaccions per oferir altres serveis: borsa de treball, intercanvi de personal, bústia de suggeriments,
market place amb proveïdors, ingrés per publicitat, venda d’informes.
Està previst que l’eina estigui ubicada en un lloc web neutral, com els de les Cambres de Comerç, i es garantirà la més
absoluta confidencialitat de les dades.
“Amb aquest projecte es vol capturar les diferents possibilitats
de cooperació interempresarial amb els avantatges que
pot aportar el Benchmarking per rendibilitzar l’activitat de
cadascuna d’aquestes empreses, alhora que
es desenvolupen millores tecnològiques i
noves metodologies de producció”.
Begoña Vilamala,
Cambra de Comerç de Barcelona

“Disposar d’una eina que permeti tenir dades comparables
relatives a aspectes com l’eficiència dels processos productius, la gestió energètica, l’optimització de consums de
matèria primera o els costos de manteniment
i neteja, entre altres, ha de contribuir a la millora de la productivitat de cada empresa en
particular i del clúster en la seva globalitat”.
Miquel Àngel Lleixà,
Cambra de Comerç de Girona

The project is to create a tool for compiling economic specific indicators from the processes and procedures developed in the different activities
of pork companies to improve the profitability and competitiveness of each business, of the cluster, and also for the Catalan sector as a whole.
Initially were defined three working groups: slaughterhouses and cutting plants; cured products; cooked products. All of them also have several
different cost centers.
The main objectives of the project are:
- Define best practices in cluster/sector and the relationship/alignment of participants with these initiatives to improve profitability.
- Allow participants to have saved all their information in a confidential “cloud” to view it graphically attractive from anywhere in the world.
- Obtain radiography of macro sector and of different subsectors to identify profiles and comparability.
- Identify trends and changing dynamics in the industry.
- Provide added value to the platform that rationalize processes beyond the existing public data.
- Making these interactions to offer other services: job information, staff exchange, suggestion box, market place with suppliers, advertising
revenue, reports sales.
It is expected that the tool will be located in a neutral site, such as the Chambers of Commerce ones, ensuring absolute confidentiality of data.
“This project aims to capture the different possibilities of inter-cooperation with the advantages that can bring benchmarking a profitable activity
for each of these companies, as well as develop technological improvements and new methods of production”. Begoña Vilamala, Chamber of
Commerce of Barcelona
“Having a tool to have comparable data regarding aspects such as the efficiency of production processes, energy management, optimizing
consumption of raw materials or the costs of maintenance and cleaning, among others, will contribute improving productivity of each company in
particular and to the cluster as a whole”. Miquel Àngel Lleixà, Chamber of Commerce of Girona
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Activitats / Activities

AGOST / AUGUST 2014

SETEMBRE / SEPTEMBER 2014

JUNY / JUNE 2014

INNOVACC s’adhereix a la Comunitat RIS3CAT
d’Alimentació liderada per IRTA / INNOVACC enter into
the RIS3CAT Food Community led by IRTA

Josep Maria Pelegrí, conseller del DAAM, clou l’assemblea general d’INNOVACC / The Catalan Minister Mr. Josep Maria

INNOVACC assisteix a la jornada de formació en programes europeus organitzada per ACC1Ó / INNOVACC

was in the training workshop of European programs organized
by ACC1Ó

OCTUBRE / OCTOBER 2014

Pelegrí ends INNOVACC’s General Assembly

JULIOL / JULY 2014

El DAAM dóna suport al projecte d’assecatge solar de
purins / The Catalan Agriculture and Livestock Department

(DAAM) supports the project of slurry solar drying

Reunió d’INNOVACC, FECIC i ASFAC amb el DAAM
sobre l’estudi pilot d’implantació d’un programa voluntari de control de salmonel·losi porcina a Catalunya /

Acord amb l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) per fer difusió del Manual de Seguretat
Alimentària del sector carni porcí / Agreement with the

L’ACSA recolza i s’involucra en l’estudi pilot d’implantació d’un programa voluntari de control de
salmonel·losi porcina a Catalunya / ACSA supports and

Catalan Food Safety Agency (ACSA) to disseminate the
Hadndbook of Food Safety for the pig meat sector

34

Meeting of INNOVACC, FECIC and ASFAC with DAAM about
the pilot study to implement a voluntary program to control
Salmonella in Catalonia

engages in the pilot study to implement a voluntary program
to control Salmonella in Catalonia

Xerrada del director de l’Oficina Catalana del Canvi
Climàtic, en el marc del projecte de reducció de petjada de carboni i petjada hídrica al sector carni porcí/
Talk by Catalan director of Climate Change Office related to
the project to reduce carbon footprint and water footprint in
the pig meat sector

INNOVACC assisteix a la segona reunió plenària de la
Comunitat RIS3CAT liderada per l’IRTA / INNOVACC
was in the second plenary meeting of RIS3CAT Food
Community led by IRTA

INNOVACC explica el seu funcionament a INNOVI, el
clúster vitivinícola / INNOVACC explains its management to

INNOVI the Catalan wine cluster

INNOVACC participa en la trobada de clústers Catalunya-Dinamarca / INNOVACC was part of the clusters
meeting Catalonia-Denmark
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DESEMBRE / DECEMBER 2014

Assemblea General Extraordinària d’INNOVACC /
INNOVACC’s Extraordinary General Assembly

GENER / JANUARY 2015

Els partners del projecte inter-clúster INNOVACC-INNOVI
es reuneixen a Avinyonet del Penedès / Partners of the

INNOVACC assisteix a la trobada interclústers, que va
comptar amb el director general de Clusterland Upper
Austria / INNOVACC was in the inter-clusters meeting,
with the CEO of Clusterland Upper Austria

Reunió d’INNOVACC i FECIC amb INTERPORC a Màlaga
amb empreses del sector carni porcí andalús /
Meeting with INNOVACC, FECIC and INTERPORC in
Malaga with Andalusian pig meat companies

INNOVACC-INNOVI inter-cluster project meet in Avinyonet del
Penedès

ABRIL / APRIL 2015

FEBRER / FEBRUARY 2015

INTERPORC i INNOVACC signen un conveni per al
desenvolupament a tot l’Estat del programa voluntari
de control de salmonel·losi porcina / INTERPORC and IN-

INNOVACC, a la jornada formativa per a clúster mànagers a Brussel·les / INNOVACC in the training session for

INNOVACC visita la fira Bta. / INNOVACC visits the
Barcelona Food Tech Fair

cluster managers in Brussels

Reunió plenària de la comunitat RIS3CAT COTPA liderada per la UdL on participa activament INNOVACC/
Meeting ot the RIS3CAT Food Community (COTPA)
led by UdL, where INNOVACC is an active member

NOVACC sign an agreement to develop in Spain the voluntary
program of salmonella control

MAIG / MAY 2015

MARÇ / MARCH 2015

Reunió d’INNOVACC i FECIC amb el DAAM amb relació al programa voluntari de control de salmonel·losi
porcina / Meeting of INNOVACC and FECIC with DAAM about
the voluntary program of salmonella control
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INNOVACC es reuneix amb RAILGRUP i Ferrocarrils de
la Generalitat per al projecte sobre opcions d’exportació
amb transport intermodal carretera-tren-carretera / Meeting of INNOVACC, RAILGRUP and FGC about the project to
find export options through intermodal transport road-rail-road

INNOVACC assisteix a la presentació de les proves
pilot de transport intermodal del sector carni i de
l’automòbil / INNOVACC was in the presentation of
the intermodal transport test with meat and automotive products

Reunió a IRTA-Monells del projecte per a la millora de la
qualitat de carn de porc blanc / Meeting in IRTA Monells
about the project for improving the quality of white skin
pork
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Clipping
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roser bona 2015

Carrer Tomàs de Lorenzana, 15 17800 Olot, Girona

Tel: 972 27 25 97

Fax 972 27 00 56

www.innovacc.cat innovacc@olot.cat
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