
1



2

Sumari / Summary
P 3 Junta directiva / Executive Commitee

P 4 Evolució d’INNOVACC / INNOVACC evolution

P 5 Presentació associats / Members presentation

P 14

P 28

P 34

Casos d’èxit / Success stories

Activitats / Activities

Clipping / Clipping

Editorial / Editorial
Per aquests propers anys tenim varis reptes per resoldre des del sector alimentari, que només es podran desenvolupar a través de la innovació i la 
col·laboració continuada entre els diferents actors del sector: empreses privades, centres de recerca i universitats, associacions empresarials, etc.

La possibilitat d’oferir productes més saludables al consumidor final, suposarà una llarga trajectòria per a aprendre i innovar. Cada dia 
més, ens preocupem per l’alimentació pensant en la salut i els seus efectes sobre el nostre cos. A través d’una dieta saludable s’ajuda a la 
prevenció de malalties o desordres del cos humà. Al mateix temps, la reducció d’al·lergògens, additius, antibiòtics, etc. ens permetrà produir, 
elaborar i oferir un producte més sa aconseguint “etiquetes netes” que, al cap i a la fi, és el que demana cada vegada més el consumidor actual.

Un altre aspecte on caldrà invertir-hi esforços és en la millora de la qualitat del producte de gran volum, aplicant el màxim de benestar 
animal i eliminant la castració de mascles, però també a través del control en línia de producció de diferents paràmetres mitjançant tecnologia 
punta, com els sistemes NIRs o similars, i la utilització de les dades per a classificació i optimització dels processos. Conceptes com “Indústria 
4.0” o “Big Data” o “Internet de les coses - IoT” seran ben presents al nostre entorn i, en realitat, són equivalents a termes més antics com la 
modernització i automatització de les empreses que, sense cap mena de dubte, caldrà seguir implantant per a ser competitius a nivell 
mundial.

Els països receptors de la carn o elaborats són cada vegada més exigents i caldrà estar a l’altura dels requisits mínims establerts en les seves 
legislacions. Cal estar preparats per evitar crisis alimentàries i, al mateix temps, s’ha d’intentar augmentar la vida útil dels productes 
sense assumir riscs. Aconseguir eines per garantir la higiene, des de les granges fins a la indústria elaboradora, passant per escorxadors i 
sales de desfer, combinat amb la implantació de programes de control, com per exemple, el de Salmonel·la en Porcí (PSP), seran les claus 
per prevenir crisis provocades per diferents patògens. Aplicant aquests programes de control, i amb altres mesures complementàries, es pot 
aconseguir també reduir o eliminar antibiòtics a granja i additius en productes elaborats i, si volem continuar venent a països llunyans, serà 
imprescindible per a aconseguir allargar la caducitat dels productes.

For the next years we have several challenges to achieve in the food industry, which can only be developed through continued innovation and cooperation between the 
various actors of the sector: private companies, research centers and universities, business associations, etc.

The possibility of offering healthier products to the final consumer will involve a long way learning and innovating. Every day, we care more about nutrition considering 
health and its effects on our body. A healthy diet helps to prevent diseases or disorders of the human body. At the same time, reducing the allergens, additives, antibiotics, etc. 
allow us to produce, develop and deliver a healthier product achieving “clean labels” that in the end, are requiring more and more consumers today.

Another aspect to invest efforts is improving product quality high volume, applying the highest animal welfare and eliminating castration of males, but also through 
the online control production parameters through high technology -like NIRS systems or similar- and use of data for classification and process optimization. Concepts such 
as “Industry 4.0” or “Big Data” or “Internet of things - IoT” will be very present daily around us and in fact those are equivalent of oldest terms like modernization and 
automation of companies, that without doubt, will continue being implemented to be globally competitive.

Countries buyers of meat and processed meat are increasingly stringent and we must accomplish all the requirements of their legislation. We must be prepared to avoid food 
crises and at the same time, try to increase the lifetime of products without taking risks. Getting tools to guarantee hygiene, from farming to meat industry, through 
slaughterhouses and cutting plants, combined with the implementation of control programs, like the Pig Salmonella Program (PSP) will be keys to prevent crises caused by 
various pathogens. Applying these control programs, and also with other complementary measures, can be achieved also reduce or eliminate farm antibiotics and additives in 
processed products, and if we want to continue selling to distant countries is essential to achieve extended expiration of products.
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Evolució d’INNOVACC / INNOVACC evolution

INNOVACC està format per 94 associats, amb 18 institucions i 76 empreses (d’aquestes n’hi ha 60 que són PIMES). 
INNOVACC consists of 94 members, of which 18 are institutions and 76 companies (60 of these are SMES).

L’evolució del clúster des de la seva constitució, l’any 2008, ha estat la següent:
The cluster evolution since its establishment in 2008, was as follows:

*Facturació agregada del darrer exercici tancat de les empreses associades. A continuació es detalla per sectors d’activitat.
 Aggregate turnover of the end of the last financial year of the member companies. Below is detailed by activity sector.
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Presentació associats / Members presentation

Associats per grups i alfabèticament / Members sorted by 
groups and alphabetically

Empreses / Companies

Ramaderia / Livestock

*Empreses que s’han inclòs en un grup d’activitat, però que pertanyen també a altres grups d’activitat 
*Companies that are included in a group of activity, but also belong to other group of activity

Agropecuària Catalana SCCL (AGROCAT) - www.agrocat.cat - T. 93 876 11 86

Corporación Alimentaria Guissona SA* - www.cag.es - T. 973 55 00 00

Promociones Veterinarias SA (PROVETSA)* - www.provetsa.com - T. 93 886 04 33

Cooperativa Ganadera de Caspe - www.ganaderacaspe.com - T. 976 632 132

Grup Gepork SA* - www.gepork.es - T. 93 850 04 11

Escorxadors i sales de desfer / Slaughterhouses and cutting plants

Artigas Alimentària SAU* - www.fricorsa.cat - T. 972 59 50 35

Cárnica Batallé SA* - www.batalle.com - T. 972 85 60 50

Escorxador Frigorífic d’Osona SA (ESFOSA) - T. 93 889 18 10

Frigoríficos del Nordeste SA (NORFRISA) - www.norfrisa.com - T. 972 47 82 51

Càrniques Juià SA* - www.cjuia.com - T. 972 49 02 43

Frigorífics Costa Brava SA - www.fcostabrava.com - T. 972 47 70 84

Friselva SA - www.friselva.com - T. 972 47 82 50

Matadero Frigorífico de Avinyó SA* - www.avinyo.net - T. 93 838 70 61

Grup Baucells Alimentació SL - www.grupbaucells.com - T. 93 886 33 44
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Elaboradors / Meat processors

Matadero Frigorífico del Cardoner SA* - www.mafrica.com - T. 93 876 45 45

Mataderos Industriales Soler SA* - www.prolongo.com - T. 952 42 00 00

Olot Meats SA - www.olotmeats.com - T. 972 26 92 50

Patel SAU* - www.patel.es - T. 93 856 80 11

Grupo Alimentario Argal SA - www.argal.com - T. 973 71 10 10

Industrias Cárnicas Blancafort SA - www.blancafort.es - T. 93 871 78 52

Boadas 1880 SA - www.boadas1880.com - T. 972 20 72 12

Catalana de Embutidos SA - www.gruproma.com/es/empresas/catalana/ - T. 93 838 70 61

Casademont SA - www.casademont.com - T. 972 42 05 00

Congelados Reixach SA - www.congelatsreixach.es - T. 972 69 01 93

Embotits Salgot SA* - www.salgot.com - T. 93 844 20 20

Esteban Espuña SA - www.espuna.es - T. 972 27 06 50

Embotits Espina SAU - www.e-espina.com - T. 93 886 26 22

Embutidos Monter SLU - www.embutidosmonter.es - T. 972 68 73 89

FAR Jamón Serrano SA - www.far.es - T. 972 27 48 27

Joaquim Albertí SA - www.laselva.es - T. 972 46 31 46

J. Curós SL - www.jcuros.com - T. 972 69 30 01

Jamones Centelles SLU - www.xarcuteriasubirats.com - T. 93 888 10 31

CATALANA
DE EMBUTIDOS S.A.
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Luis Oliveras SA - www.luisoliveras.com - T. 972 26 23 62

Pernils Bufalvent SL - www.bufalvent.com - T. 93 874 80 00

Sant Dalmai SAU - www.santdalmai.com - T. 972 47 41 31

Sucesores de J.Pont SA - www.jpont.com - T. 93 889 84 94

Noel Alimentaria SAU* - www.noel.es - T. 972 29 07 00

Ramon Ventulà SA - www.ventula.com - T. 972 29 30 33

Maquinària / Machinery manufacturers

Assessor. Industrial Robòtica i Automatització SL (AIRA) - www.airarobotica.es - T. 93 868 49 70

ACO Productos Polímeros SAU - www.aco.es - T. 972 85 93 00

Bigas Alsina SA - www.bigasalsina.com - T. 972 20 69 32

CSB-System España SL - www.csb.com - T. 973 28 27 38

Envasos Metàl·lics Josep Mª Canut SL - www.envascanut.com - T. 972 26 81 15

Lenz-Instruments SL - www.lenz-instruments.com - T. 93 176 51 32

Esbelt SA - www.esbelt.com - T. 93 851 18 65

Innovació Industrial i Sostenible SL (IRIS) - www.iris.cat - T. 93 554 25 00

Mecàniques Pujolàs SL - www.pujolàs.com - T. 972 26 92 78

Milla Masanas SLU (MIMASA) - www.mimasa.com - T. 972 59 45 64

Metalquimia SA - www.metalquimia.com - T. 972 21 46 58

Olotinox SA - www.olotinox.com - T. 972 27 10 09

Roser Construcciones Metálicas SA - www.roser.es - T. 972 46 04 34
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Additius / Additives

Logística / Logistics

Enginyeries i consultories / Engineering and consultancy

 

Xuclà Mecàniques Fluvià SA - www.xucla.es - T. 972 26 51 00

Timpolot SL - www.timpolot.com - T. 972 26 39 22

Preparados Aditivos y Materias Primas SA (PAYMSA) - www.carinsa.com - T. 93 712 32 33

Grama Aliment SL - www.gramaliment.com - T. 972 69 20 16

Cronofrío SA (Masterfrío) - www.masterfrio.com - T. 972 47 64 00

Transp. Rosendo Quintana SA - CENED - www.cened.cat - T. 93 888 25 00

333 Corporate 1998 S.L. - www.3tres3.com - www.carndeporc.cat - T. 93 590 81 28

Berenguer Enginyers SL - www.berenguer.org - T. 972 20 71 41

DTI Spain SL - DMRI - www.dmri.es - T. 685 512 183

Delsys HLDG Group SL - www.delsys.net - T. 902 33 57 97

Lavola 1981 SA - www.lavola.com - T. 93 851 50 55

Sequàlia - www.sequalia.com - T. 972 44 43 56

Gestió de Projectes Vallbona SL (GEDPRO) - www.gedprosl.com - T. 93 883 46 90

Inforolot SA - www.inforolot.com - T. 972 26 87 11

Energy Tools Consulting SL - www.energy-tools.net - T. 972 27 19 69

EMA. Depuració i Enginyeria de l’Aigua SLU - www.edepura.com - T. 972 27 64 53

Enginyeria Informàtica Olot SL - www.eio.es - T. 972 27 18 68

Agromecànica Olot SL - www.agromecanicaolot.com - T. 972 26 22 05 

Tané Hermètic SL - www.tanehermetic.com - T. 972 29 09 77

RS Aluminkar SL - www.castanye.es - T. 93 885 51 11  

Serveis Panella SL (ULMA Inoxtruck) - www.panella.cat - www.ulmainoxtruck.com - T. 972 47 70 64
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Ajuntament d’Olot - www.olot.cat - T. 972 26 01 52

Laboratoris sanitaris i solucions d’higiene / Health laboratories and hygiene solutions

Adiveter SL* - www.adiveter.com - T. 977 317 111

Institucions / Institutions

Administracions públiques / Public administrations

Proquimia SA - www.proquimia.com - T. 93 883 23 53

Mullor SA - www.mullor.com - T. 902 504 405

Itram Higiene SL - www.itramhigiene.com - T. 93 886 97 33

CREACCIÓ - www.creaccio.cat - T. 93 881 55 33 

SIGMA - Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa - www.consorcisigma.org - T. 972 27 48 71

Consell Comarcal de la Garrotxa - www.garrotxa.cat - T. 972 27 49 00

Associacions professionals / Professional associations

ASSAPORC - Associació Tecnicosanitària del Porcí - www.assaporc.org - T. 93 889 54 25

Associació PORCSA - Grup de Sanejament Porcí de Lleida - www.gsplleida.net - T. 973 26 92 29

Centres d’R+D+i / R+D+i centers

Entitats bancàries / Bank entities

Grup de Sanejament Porcí de Girona - www.gspgirona.org - T. 972 21 44 14

IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària) - www.irta.cat - T. 972 63 02 36

CETaqua - Centre Tecnològic de l’Aigua - www.cetaqua.com - T. 93 312 48 00

Fundació Eurecat - www.eurecat.org - T. 93 238 14 00

Universitat de Girona - www.udg.edu - T. 972 41 80 00

Caixabank SA - www.lacaixa.es - T. 972 27 80 90

Universitat Autònoma de Barcelona - www.uab.cat - T. 93 586 88 94

Universitat de Vic - www.uvic.cat - T. 93 886 12 22

Cambra de Comerç de Barcelona - www.cambrabcn.org - T. 902 448 448

Cambra de Comerç de Girona - www.cambragirona.cat - T. 972 41 85 00

FECIC - Federació Catalana d’Indústries de la Carn - www.fecic.es - T. 93 268 26 31

Consell Comarcal d’Osona - www.ccosona.cat - T. 93 883 41 15 / 93 883 22 12
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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 personal 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 staff 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:

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)
· El clúster d’envasos (PACKAGING CLUSTER)
· El clúster del vi i del cava (INNOVI)
· El clúster dels medis de producció agrícola (FEMAC)

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)
· Means of agricultural production cluster (FEMAC)

 Projectes desenvolupats / Developed projects

Iniciats l’any
Begin in

2008 7 -

2012 5 15

2010 4 11

2014 7 10

2016 11 2

2009 5 1

2013 7 8

2011 4 9

2015 9 5

2017

TOTAL

4

63

12

73

Projectes oberts 
impulsats 
Open projects 
promoted

Socis participant en projectes
Members participating in projects

Empreses
Companies

Institucions
Institutions

Projectes restringits 
impulsats
Restricted projects 
promoted

72 15
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Nivell d’implicació 
d’INNOVACC
Level of involvement 
of INNOVACC

Eix Estratègic / Projectes Oberts
Strategic area / Open projects

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

2017

Desenvolupament d’una marca de qualitat per al fuet català (IGP o similar)
Developing a quality mark for the Catalan fuet (IGP or similar)
Control previ de peces congelades (pernil cuit o curat) per optimitzar el seu
llescat posterior / Previous control of frozen pieces (cooked or cured ham) to optimize their
sliced
Desenvolupament de túnels d’assecatge i de congelació més eficients
Development of freezing and drying tunnels more efficient
Noves solucions de neteja i desinfecció d’instal·lacions d’indústria càrnia (ozonització de 
cambres, conductes d’aire, etc) / New solutions for cleaning and disinfection of facilities in 
meat industry (Ozonation chambers, air ducts, etc)

2016

Disseny higiènic de solucions de drenatge al sector alimentari 
Hygienic design of drainage solutions in the food sector
Desenvolupament de noves tecnologies de neteja de camions d’animals vius
Development of new cleaning technologies trucks of live animals
Desenvolupament de noves tecnologies de neteja de camions frigorífics 
Development of new cleaning technologies of refrigerated trucks
Eliminació d’etiquetes en caixes d’indústria càrnia 
Removing labels on boxes of meat industry
Desenvolupament d’aplicacions per a mòbils o kits d’autocontrol, amb NIRs de butxaca low 
cost / Developing mobile applications or self-control kits, with NIRs of low cost pocket NIRS 
Valorització de proteïnes de baix valor comercial procedents de sub i co-productes 
d’escorxadors de porcí / Recovery of protein with low commercial value from abattoirs co-
products and byproducts 
Alternatives a la utilització de nitrificants, solucions per aconseguir “etiquetes netes”, 
substitució d’al·lèrgens / Alternatives to nitrifiers use, solutions to achieve “clean labels”, 
replacement of allergens
Envàs monomaterial 100% reciclable per a productes carnis
100% recyclable single material packaging for meat products
Envasos amb propietats antimicrobianes per a carn fresca
Packaging with antimicrobial properties for fresh meat
Estudi de viabilitat de projectes d’R+D+i de nous productes de carn de porc i derivats amb 
avantatges sobre la salut dels consumidors / Feasibility study of R&D of new products from 
pork and its derivatives with advantages over consumer health

2015

Anàlisi de les diferents alternatives de descontaminació de canals porcines en escorxadors / 
Analysis of different alternatives to decontaminate pig carcasses in slaughterhouses
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
Vacunació en porcí per a reduir la prevalença de salmonel·la
Vaccination in pigs to reduce the prevalence of salmonella
Millora de la qualitat tecnològica de la carn de porcí per a la fabricació de pernil cuit a 
través d’una òptima selecció genètica / Improving the technological quality of pork for 
manufacturing cooked ham through an optimal breeding
Noves solucions tecnològiques per al control de dejú de porcs per a millorar la producció 
i la qualitat de la carn / New technological solutions for control of fasting to improve pig 
production and meat quality
Alternatives per a la reducció d’antibiòtics en productes carnis porcins / Alternatives for the 
reduction of antibiotics in pig sector+
Tecnologia innovadora per al control de paràmetres de qualitat en pernils / Innovative 
technology to control quality parameters in hams
Desenvolupament de nous sensors predictius per a productes carnis elaborats / 
Development of new sensors for predictive prepared meat products

1 1

1 1

1 1

1 3

3

1

3

3

1 4

3 1

3 3

3 3

3 3

4 2

4 4

3

4

4

3

4

3

3 3

3 3

1 3

3 1

4 3

4 3

3 3

Els projectes oberts que s’han estat treballant fins ara han estat els següents.
Open projects that have been working so far are as follows.
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2014

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.
Noves solucions de robotització en escorxadors i sales de desfer de porcí / New 
solutions for automation on slaughterhouses and cutting rooms
Assecatge solar de purins de porcí i tractament del residu sec / Solar drying of pig slurry 
and treatment of dry waste
Reducció de pèrdues d’envasats carnis millorant el segellant
Reducing meat packaging losses, enhancing the sealant
Benchmarking en gestió econòmica d’indústria càrnia de porcí / Benchmarking for 
economic management in pork industry
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 i granges de porcí / Reduction of unpleasant 
odors on pig slaughterhouses

2013

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
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 waste non-recoverable of swine through the 
generation of biomass and its energy use in situ
Monitorització i definició d’accions correctores per a l’optimització energètica i 
d’operació a les EDAR d’escorxador i sales de desfer / Monitoring and define corrective 
actions to optimize energy and 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
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
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 improvement proposals
Desenvolupament i creació d’una marca de pernil curat d’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)

2012
Alternatives per al marcatge i lectura de canals/pernils mitjançant visió artificial / 
Alternatives for marking and reading carcasses /hams using artificial vision
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
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
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
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

2011
Elaboració d’un Manual de seguretat alimentària per al sector carni porcí / Development 
and writing a Food Safety Manual for the pig meat sector
Opcions de desenvolupament de productes de carn de porc altament saludables / 
Options of Development of very healthy pork products
Networking per a la innovació en eficiència energètica per a la indústria càrnia / 
Networking for innovation in energy efficiency for the meat industry
Innovació en tractament d’aigües: depuració més eficient i opcions de reutilització 
d’aigua en escorxadors, sales de desfer i indústria transformadora / Innovation in water 
treatment: more efficient debugging and water reuse options for slaughterhouses, 
cutting rooms and processing industry
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2010
Valorització nutricional dels subproductes derivats de la fruita dolça de Catalunya i cítrics 
de Llevant per a l’alimentació porcina / Nutritional valorization of byproducts derived from 
Levante citrus and Catalonia sweet fruit for feeding swine
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
Alternatives de tractament de la salmorra residual en empreses elaboradores de pernil 
curat / Treatment alternatives of residual brine from cured ham companies

2009

Alternatives de producció porcina per a l’obtenció de carn de porc ecològica / 
Alternative swine production to obtain organic pork
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
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
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

2008

Mercat de futurs del preu de la carn de porc / Futures market of pig prices
Bones pràctiques pel control de salmonel·la durant tota la cadena alimentària / Best 
practices for Salmonella control throughout the food chain
Estandardització de la informació a transmetre pel seguiment de la traçabilitat en el 
sector carni porcí / Standardization of information transmitted by monitoring of traceability 
in the pig meat sector
Missió tècnica per a conèixer plantes de biogàs d’Alemanya /Technical mission to meet 
biogas plants in Germany
Adaptació dels embotits crus-curats madurats tradicionals catalans als nous hàbits 
de consum, mantenint la seguretat alimentària / Adaptation of crude-cured sausages 
ripened and Catalan traditional to new consumer habits, maintaining food safety
Estudi de reutilització de l’aigua del sector carni porcí / Study of water reuse in the pig 
meat sector
Estudi de les necessitats d’exportació de les empreses d’INNOVACC / Study of the 
needs of export of INNOVACC companies

Nivell d’implicació d’INNOVACC / INNOVACC involvement level

1) Facilitar contactes entre participants. Seguiment periòdic del projecte. Difusió dels resultats, si s’escau.
   Facilitate contacts between participants. Periodic monitoring of the project. Dissemination of results, if applicable.
2) Assessorament en la preparació de documentació relacionada amb el projecte i en la recerca de finançament.
   Advice in preparing documents related to the project and searching for funds.
3) Tramitació de sol·licituds d’ajuts.
   Processing requests for grants.
4) Tramitació de justificació del projecte executat. Difusió dels resultats, si s’escau.
   Processing justification of the executed project. Dissemination of results, if applicable.

Grau d’èxit del projecte / Degree of project success

1) Plantejament inicial: preparació estudi, prova, nova tecnologia, obertura nou mercat, etc. Creació del grup de treball  
  (participants, líder, equip redactor / tècnic, altres). / Initial approach: study preparation, testing, new technology, new market opening,  
   etc. Creation of the working group (participants, leader, editor / technical team, etc.).
2) Execució en fase d’estudi de viabilitat tècnica / econòmica.
   Execution in phase of feasibility technical / economic study.
3) Execució en fase de proves pilot, prototipatge, missió comercial, etc.
  Implementation of pilot, prototyping, trade mission, etc. phase.
4) Implantació de la solució. Comercialització del nou producte / servei. Vendes ja realitzades en un nou mercat objectiu.
  Implementation of the solution. Commercialization of new product / service. Sales already made on a new target market.

Nota. El criteri de valoració del “Nivell d’implicació d’INNOVACC” i del “Grau d’èxit del projecte” es mostra a continuació.
Note. The evaluation criterion of "INNOVACC involvement level" and "Degree of project success" shown below.

4 3

4

4
4

4

1

4

1

2

1
4

4

4

2

1

1

4

2
4

3

3

2

3

3

3
2

3

2

1

1

1



14

El projecte Q-PORK, que porta per títol “Alternatives de millora de la qualitat de la carn de porc i productes derivats”, té un grup 
de treball WP1 dedicat a innovar en el camp de la qualitat de la carn de porc. L’estudi s’ha centrat en tres pilars principals: 

A) Determinar la qualitat sensorial del pernil cuit i curat, i del llom fresc i curat, mitjançant un panel entrenat, en funció de la 
categoria de qualitat que s’havia adjudicat a la carn fresca.

B) Desenvolupar el sistema de marcatge automatitzat de canals i peces de porcí mitjançant eines informàtiques.

C) Aplicació de la tecnologia NIRS a la cadena de control de la matèria primera, per valorar la substitució de les metodologies 
de referència per mesures no invasives. 

En relació a l’estudi de qualitat sensorial, actualment s’estan duent a terme les primeres avaluacions en aquests productes. 
Els resultats obtinguts, centrats en la quantificació dels atributs de textura, completaran la informació que es té de cada peça, 
incloent els paràmetres de qualitat de carn fresca i els factors que podrien afectar la incidència de defectes. 

Els resultats preliminars mostren com els panelistes són capaços de detectar diferències entre les diferents mostres avaluades. 
Els pernils que es corresponien a la categoria de qualitat RFN (vermella, ferma i no exsudativa) en carn fresca, és a dir, la 
de qualitat òptima, es valoraven més positivament des del punt de vista de la duresa, mentre que la resta de categories 
presentaven valors superiors. En el cas de la categoria PFN (pàl·lida, ferma i no exsudativa), corresponent a la carn més 
pàl·lida i possiblement lligada a un procés d’estrès ante mortem, va presentar la valoració sensorial més baixa.

Quan es disposi de la resta de resultats es podrà fer una valoració global més afinada, però el fet de poder detectar aquestes 
diferències dóna força a la metodologia per categoritzar el pernil fresc proposada, segons un criteri de qualitat tecnològica. 
Així doncs, la implantació d’aquestes mesures, tant a sala de desfer com a l’entrada a elaboració, pot resultar molt útil per 
millorar la presa de decisions de cada empresa.

Joel González – Departament de Qualitat de Producte – IRTA Monells

The Q-PORK project, entitled “Alternatives to improve the quality of pork and derivatives”, has a working group WP1 dedicated to innovation in 
the field of quality pork. The study focused on three main pillars:

A) Determine the sensory quality of cooked and cured ham and fresh and cured pork loin by a trained panel, depending on the category of quality 
that was awarded to fresh meat.

B) Develop automated marking system of carcasses and pieces of pork using computer tools.

C) Application of NIRS technology chain for raw material control to assess the replacement of reference methodologies for non invasive measures.

Regarding the sensory quality study, currently are being carried out the first evaluations in these products. The results focused on the quantification 
of texture attributes, will complete the information we have of each piece, including the quality parameters of fresh meat and factors that could 
affect the occurrence of defects.

Preliminary results show how the panelists are able to detect differences between samples evaluated. The hams that belonged to the category of 
quality RFN (red, firm and non-exudative) in fresh meat, namely the optimal quality is valued more positively from the point of view of hardness, 
while the other categories showed higher values. In the case of PFN category (pale, firm and non-exudative), corresponding to the meat more 
pale and possibly related to a process of stress ante mortem, presented the sensory evaluation lower.

When we will have the rest of results we can make an overall more specific, but being able to detect these differences gives strength to the 
methodology proposed to categorize the fresh ham, according to a criterion of technological quality. Thus, the implementation of these measures, 
both cutting plant and the entrance to processing room, may prove very useful to improve decision-making of each company.

Joel González – Department of Quality product – IRTA Monells

Q-PORK/WP1. NOVES SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES PER AL CONTROL I MILLORA DE LA QUALITAT 
DE LA CARN DE PORC, INCLOENT L‘ESPECTROSCÒPIA NIRS / Q-PORK/WP1. NEW TECHNOLOGICAL 
SOLUTIONS TO CONTROL AND IMPROVE THE QUALITY OF PORK MEAT, INCLUDING NIRS SPECTROSCOPY  

Participants: Boadas 1880 SA, Esteban Espuña SA, Joaquim Albertí SA, Noel Alimentaria SAU, Ramon Ventulà SA, Lenz 
Instruments SL, Timpolot SL, Enginyeria Informàtica Olot SL, IRTA, INNOVACC

1

Casos d’èxit / Success stories
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“Cal valorar positivament l’elevat nombre de peces processades en aquest projecte, important en qualsevol estudi on 
les conclusions s’han d’extreure a partir de l’estadística, i també l’expertesa de l’equip investigador (IRTA).

L’establiment de 5 categories de matèria prima, la seva mesura i el seu efecte en el producte final sigui cuit o curat 
haurà de permetre anar evolucionant cap a productes de millor qualitat o si més no de qualitat més homogènia.

El fet d’estudiar l’efecte en el mateix producte produït a diferents empreses permet a la vegada la posada en comú 
de coneixements entre les empreses i compleix un dels objectius d’INNOVACC, el de promoure la competitivitat de 
les empreses associades mitjançant la innovació i la col·laboració”. Manel Torrent – Ramon Ventulà SA

“Pel que fa a la implantació de la tecnologia NIRS per a l’avaluació en línia de la capacitat de retenció d’aigua de carn 
fresca, la nostra empresa ha desenvolupat una sonda manual que integra un conjunt de fibres òptiques, que permet 
analitzar l’interior de les peces de carn de manera mínimament invasiva, i sense fer malbé el producte”. Jacobo 
Álvarez – Lenz instruments SL

Diferents mostres de pernil cuit / Different samples cooked ham

“Must be evaluated positively the large number of items processed in this project, which is important in any study where the conclusions 
must be drawn from the statistics, and also the expertise of the research team (IRTA). 

The establishment of 5 categories of raw material, its measurement and its effect on the final product, cooked or cured, must evolve to 
enable better quality products or at least more consistent quality. 

The fact that studying the effect produced in the same product in different companies allows the sharing of knowledge between companies 
and fulfills one of the goals of INNOVACC, to promote the competitiveness of member companies through innovation and co-operation”.
Manel Torrent – Ramon Ventulà SA

“Regarding the implementation of NIRS technology for the online evaluation of retention of fresh water, our company has developed 
a manual probe that includes a set of optical fibers to analyze inside the pieces of meat so minimally invasive, without damaging the 
product”. Jacobo Álvarez – Lenz instruments SL
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Imatges que s‘obtenen a través de 
càmeres termogràfiques que perme-
ten calcular i determinar temperatu-
res a distància a través de l’ull. 

Images obtained using thermogra-
phic cameras that allow determining 
and calculating temperatures at a dis-
tance through the eye.

2

El projecte “Q-PORK. Alternatives de millora de la qualitat de la carn de porc i productes derivats”, també té un grup de 
treball WP2 dedicat a innovar en el camp del control de dejú. 
El porc d’engreix és bo que faci un bon dejú a granja abans de ser transportat per evitar marejos al camió, vòmits, 
deglucions desviades i un augment de temperatura corporal degut a la calor de digestió i a la pròpia sensació de mareig. 
A l’escorxador, a més, un porc dejunat suposarà un menor risc de perforació intestinal durant l’eviscerat i menys residus 
a gestionar per part de l’empresa.
L’objectiu de l’estudi és establir un sistema ràpid i fiable per a poder detectar aquells animals que no han estat sotmesos 
a un dejuni suficient abans de ser carregats al transport. Per dur-ho a terme, s’estan estudiant diferents lots d’animals 
sacrificats a l’escorxador Norfrisa, on es tenen en compte sexes, genètiques, hores de càrrega i moments de l’any en 
fer la càrrega. El sistema que es fa servir ha de ser prou robust com per indicar a l’escorxador que un lot determinat 
d’animals no ha estat ben dejunat, sigui quina sigui la seva genètica, el seu origen o el seu gènere, i ha de ser prou ràpid 
com per a poder-se integrar de forma automàtica a la cadena de sacrifici d’un escorxador de porcí.
Fins el moment, s’han testat el pes de budells sols, budells + estómacs i estómacs sols i s’ha trobat una bona associació 
entre tots aquests pesos i els temps de dejuni estudiats. A més, dins dels objectius de l’estudi, es pretén establir com 
influeixen els temps de dejuni estudiats sobre la temperatura corporal dels animals, la concentració d’àcid làctic de la 
sang, la qualitat de la canal mitjançant l’estudi de presència de lesions i la qualitat de la carn mitjançant l’estudi del pH, 
conductivitat elèctrica -exsudació- i color de la carn.
Dr. Antoni Dalmau Bueno – Investigador del Departament de Benestar Animal d’IRTA-Monells

Q-PORK/WP2. NOVES SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES PER AL CONTROL DEL DEJÚ DE PORCS A 
L’ESCORXADOR A FI DE MILLORAR LA QUALITAT DE LA CARN / Q-PORK/WP2. NEW TECHNOLOGICAL 
SOLUTIONS TO CONTROL FASTING PIGS IN SLAUGHTERHOUSES IN ORDER TO IMPROVE MEAT QUALITY

Participants: Cárnica Batallé SA, Frigoríficos del Nordeste SA (Norfrisa), IRTA, INNOVACC

“És un projecte molt important per aconseguir millorar la qualitat del producte final i millorar la gestió mediambiental 
de la nostra empresa, Norfrisa”. Jordi Canet 

“This project is very important to improve the quality of the final product and improve environmental management of our company, Norfrisa”.
Jordi Canet 
 

The project called “Q-PORK. Alternatives to improve the quality of pork and derivatives”, also has a working package WP2 dedicated to innovation 
in the field of control of fasting.

The fattening pig have to do a correct fasting period on the farm before being transported by truck to avoid dizziness, vomiting, swallowing 
diverted and increased body temperature due to the heat of digestion and the own feeling of dizziness. At the slaughterhouse, also, a pig fasted 
mean a lower risk of intestinal perforation during gutted and less waste to manage in the company.

The aim of the study is to establish a fast and reliable system to detect those animals which have not been subjected to a fast enough before being 
loaded into transport. To develop this project, it is studying different batches of Norfrisa’s slaughtered animals, considering gender, genetic, load 
hours and times of the year making load. The system that be used must be robust enough to indicate that a batch of slaughtered animals has 
not been well fasted whatever their genetics, their origin or their gender, and should be quick enough to be able to be integrated automatically in 
the chain sacrifice of a pig slaughterhouse.

Until now, we have tested the weight of intestines, stomachs and intestines, stomachs alone, and we have found a good association between 
these weights and times of fasting studied. In addition, within the objectives of the study is intended to establish how they influence the studied 
period of fasting on the body temperature of the animal, concentration of lactic acid in the blood, carcass quality by studying the presence of 
injuries, and meat quality by studying the pH, conductivity -exudation- and colour of meat.

Dr. Antoni Dalmau Bueno – Researcher Animal Welfare Department of IRTA-Monells
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Un dels reptes de la indústria agroalimentària actual es poder analitzar i explotar millor les dades de qualitat i traçabilitat 
que actualment ja s’estan mesurant en diversos punts al llarg de tota la cadena de producció per a millorar els seus 
processos i productes.

A més dels sensors i sistemes que ja porten un cert temps al mercat, les darreres innovacions científiques i tecnològiques 
estan permetent que arribin al mercat nous sensors i sistemes d’inspecció en temps real de dades de qualitat que fins 
fa poc requerien ser mesurades i analitzades en un laboratori.

Però totes aquestes dades, si no es transmeten en temps real al llarg de la cadena de producció, perden el seu valor per 
ajudar a la presa de decisions durant l’elaboració del producte. 

Des d’EIO i TIMPOLOT desenvolupem conjuntament equips i tecnologies de traçabilitat i qualitat per ajudar a les empreses 
a aprofitar tota la informació que estan generant. Dins del projecte Q-PORK amb el que estem treballant conjuntament 
amb INNOVACC, en el marc de la comunitat RIS3CAT “INNOÀPAT”, destaquen: el Meatcode, una codificació de canals 
mitjançant un codi imprès directament sobre la canal per permetre la traçabilitat peça a peça fins a elaborador; i un sensor 
de detecció d’olor sexual en porcs mascles no castrats, en col·laboració amb la universitat de l’oest de Londres (UWL).

A partir del 2018, hi ha la intenció de prohibir la castració dels mascles. Això, en certs mercats, pot provocar problemes 
per la poca experiència que hi ha de treballar amb mascles sencers. Per aquest motiu, s’està treballant amb un sensor 
capaç de detectar en línia la concentració d’escatol i androstenona. D’aquesta manera es podran redireccionar les 
canals segons el nivell d’olor sexual cap a processos d’elaboració diferenciats. Actualment s’està avaluant a Anglaterra 
la tecnologia desenvolupada a la UWL obtenint uns resultats molt esperançadors i que esperem en breu poder disposar 
per avaluar-la en escorxadors del clúster català.

Jordi Bassols (Timpolot SL) i Jordi Bartrolí (Enginyeria Informàtica Olot SL)

Q-PORK/WP3. NOVES SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES PER A LA DETECCIÓ D’OLOR SEXUAL EN MAS- 
CLES SENCERS, COM A ALTERNATIVA A LA CASTRACIÓ DELS GARRINS, PER ASSEGURAR LA QUALITAT 
DE LA CARN OBTINGUDA / Q-PORK/WP3. NEW TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR THE DETECTION OF BOAR 
TAINT, AS AN ALTERNATIVE TO CASTRATION OF PIGLETS TO ENSURE MEAT QUALITY OBTAINED

Participants: Enginyeria informàtica Olot SL, Timpolot SL, Artigas Alimentària SAU, Cooperación Alimentaria de Guissona SA, IRTA

One of the challenges facing the food industry today is to analyze and exploit better quality and traceability data currently measured at various 
points throughout the production chain to improve its processes and products.

In addition to sensors and systems that already carry some time on the market, the latest scientific and technological innovations are enabling 
coming to market new sensors and inspection systems in real-time of quality data that until recently required to be measured and analyzed in a 
laboratory.

But all this data, if are not transmitted in real time throughout the production chain, they lose their value to help decision making during product 
development.

From EIO and TIMPOLOT we jointly develop equipment and technologies for traceability and quality to help companies taking advantage of all the 
information we are generating. Within the project Q-PORK where we are working with INNOVACC as part of the RIS3CAT community “INNOÀPAT” 
we highlight: the Meatcode, a carcasses coding using a code printed directly on the carcass to allow traceability piece by piece to producer; and 
a sensor for detecting boar taint in co-operation with the University of West London (UWL).

From 2018 there is an intention to ban the castration of pig males. This, in some markets, it can cause problems for the inexperience working with 
entire males. For this reason, we are working with a sensor capable to detect online the concentration of skatole and androstenone. This way you 
could classify carcasses to different manufacturing processes depending on the level of taint. In England is currently evaluating the technology 
developed in the UWL obtaining very encouraging results and we hope soon to evaluate it in slaughterhouses of the Catalan cluster.

Jordi Bassols (Timpolot SL) i Jordi Bartrolí (Enginyeria Informàtica Olot SL)

“Des del programa de qualitat de producte de l’IRTA-Monells, creiem que és molt interessant poder traçar 
característiques de la qualitat de la canal i de la carn al llarg de tota la cadena de producció, fins i tot un cop 
s’ha especejat la canal (a nivell de peça). En el cas particular de l’olor sexual de la carn de porc, la possibilitat de 
poder traçar la informació sobre el contingut d’aquestes olors anormals a cada peça permetria prendre decisions 
estratègiques durant la comercialització del producte: les canals lliures d’olor sexual es podrien comercialitzar amb 
una garantia sensorial, i les canals amb olor sexual es podrien orientar a mercats menys exigents o bé processar la 
carn amb receptes que permetin emmascarar l’olor”.  Núria Panella Riera  - IRTA
 
“Since the quality product program of  IRTA-Monells believes it is very interesting to trace the characteristics of carcass quality and meat 
throughout the production chain, even once the cutting of carcass is done (at level of piece). In the case of the sexual smell of pork, 
the possibility to trace information about the content of these abnormal smell each piece, would make strategic decisions for product 
marketing: the carcasses free of taint could be sold with a warranty sensory channels and smelling sexual orientation could be less 
demanding markets or processed meat recipes that allow mask the odor”.  Núria Panella Riera  - IRTA
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En l’actualitat, tones d’emulsions càrnies, categoria de producte carni a la qual pertanyen les salsitxes cuites tipus Frankfurt, 
són produïdes i degustades diàriament en gairebé tots els racons del planeta. L’elaboració d’aquest tipus de salsitxes ha 
evolucionat moltíssim des de la seva aparició a Alemanya, a mitjans del segle XIX, i la seva popularització posterior als Estats 
Units, on va adquirir la denominació popular de “hot dog”. 

Un dels principals reptes per a la producció industrial d’emulsions càrnies és l’obtenció de productes estables, que no 
pateixin excessives pèrdues de greix i aigua durant la fase de cocció. En molts casos, el trencament de l’emulsió és 
només evident després del tractament tèrmic, quan és massa tard per aplicar accions correctores. S’estima que, tan 
sols a Espanya, la pèrdua econòmica com a conseqüència d’una baixa estabilitat d’aquests productes oscil·la entre 20 
i 40 milions d’euros.

Per tal de pal·liar aquestes pèrdues econòmiques, en l’actualitat, és comú l’ús de midons i proteïnes no càrnies per 
millorar les propietats tecnològiques d’aquests productes. Un ús apropiat d’aquestes substàncies pot ajudar a controlar 
l’estabilitat de l’emulsió i el seu rendiment després del cuinat.

Amb l’objectiu de desenvolupar un prometedor sensor de fibra òptica d’aplicació en la indústria càrnia i alimentària, 
INNOVACC coordina, després d’un projecte amb ajut MINETUR previ recentment finalitzat, un nou projecte finançat 
amb fons FEDER (“Q-PORK. Alternatives de millora de la qualitat de la carn de porcí i productes derivats”; Comunitat 
RIS3CAT d’Alimentació INNOÀPAT), que dóna continuïtat a la feina d’un equip multidisciplinari integrat per investigadors 
del CIRTTA-UAB i les empreses Grupo Alimentario Argal SA i Mecàniques Pujolàs SL.

Les prometedores correlacions preliminars obtingudes a nivell de laboratori però amb mostres generades industrialment, 
entre el senyal òptic i rellevants propietats fisicoquímiques com ara la quantitat d’exsudat i certes propietats reològiques i 
texturals, animen a abordar, en aquesta nova etapa, el disseny d’una sonda per a la seva instal·lació en la línia de producció 
que permeti el calibratge i validació dels algoritmes de predicció per al seu ús in-line. L’èxit en el desenvolupament 
d’aquesta nova tecnologia òptica tindrà un gran impacte en la indústria càrnia en termes d’eficiència de processament, 
rendiment i qualitat de producte final. Així mateix, és previsible, que aquesta tecnologia no només sigui aplicable en 
l’elaboració de salsitxes Frankfurt, sinó en la producció d’altres emulsions i processats carnis.

Drs. M. Castillo, M. Mor-Mur i A. Zamora - Centre d’Innovació, Recerca i Transferència en Tecnologies dels Aliments 
(CIRTTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Q-PORK/WP4. NOVES SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES DE SENSORS ÒPTICS IN-LINE PER AUGMENTAR 
EL RENDIMENT I LA QUALITAT DELS DERIVATS CARNIS / NEW TECHNOLOGICAL SOLUTIONS IN-LINE OF 
OPTICAL SENSORS TO ENHANCE THE PERFORMANCE AND QUALITY OF MEAT PRODUCTS

Participants: Grupo Alimentario Argal SA, Mecàniques Pujolàs SL, UAB, INNOVACC
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Currently, tons of meat emulsions, meat product category to which they belong cooked sausage type Frankfurt, are produced and tasted daily 
in almost every corner of the planet. The development of this type of sausage has evolved greatly since its appearance in Germany in the mid-
nineteenth century, and its later popularity in the US, where it acquired the popular name of “hot dog.”

One of the main challenges for the industrial production of meat emulsions is to obtain stable products, which do not suffer excessive losses of 
fat and water during the cooking phase. In many cases, the breaking of the emulsion is only evident after the heat treatment, when it is too late to 
implement corrective actions. It is estimated that, only in Spain, the economic loss as a result of the low stability of these products ranges between 
20 and 40 million euros.

To solve these economic losses, nowadays, it is common to use starches and no meat proteins to improve the technological properties of these 
products. An appropriate use of these substances can help controlling the stability of the emulsion and its performance after cooking.

With the aim of developing a promising optical fiber sensor to be applied in the meat and food industry, INNOVACC coordinates, after a previous 
project with a MINETUR grant recently completed, a new project with FEDER funding (“Q-PORK. Alternatives to improve the quality of pork and 
derivatives”; RIS3CAT Food Community called INNOÀPAT), which continues the work of a multidisciplinary team composed by researchers from 
UAB-CIRTTA and the companies Grupo Alimentario Argal SA and Mecàniques Pujolàs SL.

Promising preliminary correlations obtained in the laboratory with industrially generated samples, between the optical signal and relevant 
physicochemical properties such as the amount of exudate and certain rheological and textural properties, encourage dealing a new stage 
with the design of a probe for its installation on the production line that allows the calibration and validation of predictive algorithms to use in-
line. The successful development of this new optical technology will have a huge impact on the meat industry in terms of processing efficiency, 
performance and quality of the final product. It is also expected that this technology is not only applicable in the production of Frankfurt sausages, 
but also in the production of emulsions and other processed meat.

Drs. M. Castillo, M. Mor-Mur i A. Zamora - Center for Innovation, Research and Technology Transfer in Food (CIRTTA) of the Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB)
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Sistema de determinació de fibra òptica emprat per al desenvolupament d’un sensor d’emulsionat en productes carnis cuits. Foto del 
CIRTTA-UAB / Determination system of optical fiber used for the development of a sensor in emulsified cooked meat products. Photo: 
CIRTTA-UAB

“El projecte ens ajudarà a homogeneïtzar la qualitat de la gamma de pastes fines obtenint una emulsió més òptima 
en funció de les característiques de cada matèria primera”. Jaume Palau (Grupo Alimentario Argal SA)

“L’objectiu principal que ha impulsat a Pujolàs a participar en aquest projecte, ha estat el poder generar una nova 
tecnologia que permeti als nostres clients pal·liar les pèrdues econòmiques generades per les mermes en cocció 
de les salsitxes. En l’actualitat, únicament es pot detectar aquestes mermes després del procés de cocció, fet que 
provoca que aquesta nova tecnologia desperti molt interès en clients del sector carni, especialment en mercats 
exteriors on el consum d’aquest tipus de productes és molt més habitual”.  Jordi Pujolàs – Mecàniques Pujolàs SL

“The project will help to standardize the quality of the range of thin pastries obtaining an optimum emulsion according to the characteristics 
of each raw material”. Jaume Palau (Grupo Alimentario Argal SA)

“The main objective has prompted Pujolàs to participate in this project, has been able to generate a new technology that allows our customers 
to  mitigate the economic losses caused by the wastage in cooking sausages. At present, these can only be detected after the cooking 
process wastage, which means that this new technology aroused much interest in the meat sector clients, particularly in foreign markets 
where the consumption of these products is much more common”.  Jordi Pujolàs – Mecàniques Pujolàs SL
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L’objectiu d’aquest grup de treball és compartir tota aquella informació que ens permeti recórrer més ràpid el camí cap a la 
menor dependència dels antibiòtics en la producció intensiva. 

Per fer-ho les tres empreses ens hem compromès a realitzar diferents proves i estudis i a compartir-ne la informació, 
tant dels èxits com dels fracassos. Cada empresa ha iniciat el seu programa de treball i s’han anat realitzant reunions 
de grup en les que hem pogut debatre sobre les diferents línies estratègiques i també compartir una informació valuosa.

Actualment les tres empreses tenim instal·lacions i proves en curs que ens permeten calibrar productes, pautes i 
estratègies i avaluar-ne el seu interès present i futur.

Entre d’altres, hem analitzat l’efecte de la dispersió de pesos al deslletament i la seva relació en processos digestius i 
la possibilitat de segregar i de tractar de forma específica aquells animals que per pes i per número de part creiem que 
poden tenir un major risc a emmalaltir.

La taula de distribució de parts es divideix en dos grups: Grup T1 animals sense antibiòtics amb patologia digestiva i el 
Grup T2 animals amb la pauta habitual. Les columnes de colors indiquen el número de parts de cada mare, és un paràmetre 
molt important ja que els garrins fills de mares joves són immunitàriament menys preparats que els garrins de les mares més 
velles. És important saber el número de parts de la truja per tal de garantir el mateix percentatge d’animals de cada part, al 
moment de fer les proves. Jordi Font - Promociones Veterinarias SA

The aim of this working group is to share all the information 
that allows us to achieve faster to less reliance on antibiotics 
in intensive production.

To do this project, three companies agreed to perform 
various tests and studies and share their information, both 
successes and failures. Each company has started its work 
program and all have been doing group meetings in which 
we could discuss the various strategic and share valuable 
information.

Currently, the three companies have facilities and ongoing 
testing that allows us to calibrate products, guidelines and 
strategies and assess their interest in present and future.

Among others, we have analyzed the effect of weaning 
weight dispersion and its relation to digestive processes and 
the ability to segregate and treat those animals specifically 
for weight and number of births that we believe may have a 
greater risk to get sick.

The animal birth distribution table is divided in two groups: 
T1 Group animals without antibiotics with bowel disease 
and T2 Group animals with usual pattern. The coloured 
columns show the number of births of each mother, is a very 
important parameter because the piglets of young mothers 
are less immune prepared than piglets of older mothers. It 
is important to know the number of the births to ensure the 
same percentage of animals of each birth, at the time of 
testing. Jordi Font - Promociones Veterinarias SA

ALTERNATIVES PER A LA REDUCCIÓ D’ANTIBIÒTICS EN PRODUCCIÓ PORCINA / ALTERNATIVES TO 
REDUCE ANTIBIOTICS IN PIG PRODUCTION

Participants: Agropecuària Catalana SCCL, Cooperativa Ganadera de Caspe, Promociones Veterinarias SA, INNOVACC

5

Taula de distribució de parts en cada grup de garrins 
Table of distribution of births in each group of piglets
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Nº ANIMALS PER FRANJA DE PES
NUMBER OF ANIMALS PER WEIGHT RANGE

Gràfic de distribució de pesos en una 
de les proves en deslletament a 21 dies 

Graphic weight distribution in one of 
the tests in weaning until 21 days

PES DELS ANIMALS (KG) 
ANIMAL WEIGHT (KG)

“En la línia dels resultats obtinguts pels partners del projecte que ens ocupa, hem detectat, a més de la importància 
del nombre de parts de la mare, la necessitat de treballar en estratègies en la truja en període de lactació, per 
afavorir el creixement del garrí, estimular la síntesi d’immunoglobulines i reduir la transmissió d’endotoxines de la 
mare a la seva ventrada per afavorir el desenvolupament del garrí”. Cristina Casado, Coordinadora Innovación – 
Cooperativa Ganadera de Caspe

“Per part d’AGROCAT ens hem centrat en la reducció de l’ús d’antibiòtics a l’entrada dels porcs a l’engreix. 
Hem seleccionat una explotació de 4500 places on hem revisat el protocol de maneig i les instal·lacions per 
minimitzar el risc de patologia. Hem fet dos grups, un dels quals segueix el programa habitual i un altre s’ha fet 
sense utilitzar antibioteràpia profilàctica. Els primers resultats son encoratjadors, ja que no hem tingut diferències 
significatives en el número de baixes ni en els índexs zootècnics. El número d’animals tractats individualment ha 
sigut semblant en tots dos lots. Anirem repetint aquest protocol en totes les entrades successives, per anar testant 
la desmedicalització en diferents circumstàncies. Aquest projecte forma part del nostre pla estratègic pels propers 
5 anys”. Emili Nebot – Agropecuària Catalana SCCL

“Following the results obtained by partners of the present project, we have detected, despite the importance of the number of births of the 
mother, the need to work on strategies in the sow in the lactation period, to strengthen the growth of the piglet, stimulate the synthesis of 
immunoglobulins and reduce the transmission of endotoxins from the mother to her litter to increase the development of the piglet”. Cristina 
Casado, Coordinadora Innovación – Cooperativa Ganadera de Caspe

“In AGROCAT we have focused on reducing the use of antibiotics at the entrance of the pigs for fattening. We selected a farm with 4,500 
pigs where we have reviewed the handling protocol and the facilities to minimize the risk of disease. We made two groups, one of which 
follows the usual program and another one without using prophylactic antibiotics. The first results are encouraging because we had no 
significant differences in the number of casualties or the zootechnical. The number of individual treated animals was similar in both lots. We 
will repeat this protocol in all successive entries to test the demedicalization in different circumstances. This project is part of our strategic 
plan for the next five years”. Emili Nebot – Agropecuària Catalana SCCL
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L’objectiu principal del projecte és la millora de la qualitat tecnològica dels pernils destinats a la fabricació de pernil 
cuit. Aquest objectiu es pretén assolir seleccionant creuaments genètics adequats a les necessitats de les empreses 
elaboradores de pernil cuit. 

Es van seleccionar animals de quatre orígens genètics diferents, criats en dos lots de producció diferenciats, el primer 
en una granja comercial de l’empresa Selección Batallé, i el segon a la granja experimental de l’IRTA-Monells. En els 
diferents lots es van poder observar els rendiments productius dels diferents creuaments genètics.

Es van plantejar un seguit de mesures de qualitat tecnològica: pH, conductivitat elèctrica, color instrumental, mesures 
amb NIRS i valoracions subjectives tant de desnaturalització proteica com de color. Aquestes mesures es van anar 
prenent al llarg de tot el procés d’elaboració del pernil cuit, recollint dades de qualitat des de la canal i la carn fresca 
fins al producte elaborat. Així, es van mesurar els pernils a l’escorxador Norfrisa, a la sala de desfer Càrnica Batallé, a 
l’elaborador Joaquim Albertí i en el producte final a IRTA Monells. Aquests pernils es van elaborar seguint un mètode de 
producció per obtenir un pernil d’alta qualitat, que permetés expressar els possibles problemes de qualitat tecnològica. 
D’aquesta manera, es pretenia evidenciar les diferències que hi poguessin haver entre els diferents creuaments.

Els resultats obtinguts fins al moment mostren un efecte clar del tipus genètic en les variables estudiades. S’han observat 
diferències significatives en les mesures preses durant el procés i en el producte final. Tot i així, no s’han observat dife-
rències importants en els paràmetres productius. Per tant, la tria de la genètica adequada per a la producció del pernil 
cuit pot ser un dels factors determinants a l’hora de poder obtenir un producte de qualitat.

Albert Brun – Departament de Qualitat de Producte d’IRTA Monells

The main objective of the project is improving the technological quality of hams for production 
of cooked ham. This objective seeks to achieve by selecting appropriate genetic crosses 
depending on the requirements of ham’s producing companies.

Were selected pig animals of four different genetic origin, grew up in two differentiated 
production batches, the first in a commercial farm of Selección Batallé enterprise and the 
second in the experimental farm of IRTA-Monells. In the different batches were observed the 
productive performances of these different genetic crosses.

Were proposed a series of measures of technological quality: pH, electrical conductivity, 
instrumental colour, NIRS measurements and subjective assessments of both protein 
denaturation and colour. These measures were taken throughout the ham preparation process, 
collecting quality data from the carcass and fresh meat to finished product. Thus, the hams 
were measured at the slaughterhouse Norfrisa, in the cutting plant Cárnica Batallé, in Joaquim 
Albertí (ham producer) and in the final product in IRTA Monells. These hams were elaborated 
according to a production method for a high-quality ham, that would express the potential 
problems of technological quality. In this way, was pretend to demonstrate the differences that 
may exist between the different genetic crossings.

The results obtained, until now, show a clear effect on the genetic type in the variables of the 
study. Significant differences were observed in the measures taken during the process and the 
final product. However, no significant differences were observed in the production parameters. 
Therefore, the choice of appropriate genetic for the production of cooked ham can be a determining factor when it comes to obtain a quality product.

Albert Brun – Quality Department Product IRTA Monells

MILLORA DE LA QUALITAT TECNOLÒGICA DE LA CARN DE PORCÍ PER A LA FABRICACIÓ DE 
PERNIL CUIT A TRAVÉS D’UNA ÒPTIMA SELECCIÓ GENÈTICA / IMPROVING THE TECHNOLOGICAL 
QUALITY OF PORK FOR MANUFACTURING COOKED HAM THROUGH AN OPTIMAL GENETIC SELECTION

Participants: Selección Batallé SA, Frigoríficos del Nordeste SA, Cárnica Batallé SA, Joaquim Albertí SA, IRTA, INNOVACC
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Mesura del color instrumental amb un sistema 
Minolta Mesura del color instrumental amb un 
sistema Minolta / Instrumental colour measure-
ment with a Minolta system

“S’han identificat dues possibles vies per a la millora de la qualitat del pernil cuit utilitzant tècniques de millora genètica: 
(1) mitjançant un esquema d’encreuaments adequat i (2) mitjançant la selecció dels animals genèticament superiors per a 
alguns paràmetres rellevants de qualitat de carn”. Josep Reixach – Departament de Genètica i R+D de Selección Batallé SA

“L’estudi ens ha permès constatar la viabilitat de creuaments genètics que proporcionen la matèria primera correcta per 
a la fabricació de pernil cuit. Reduint-se, de forma evident, problemes rellevants del tipus de carns desestructurades, 
exsudatives i d’homogeneïtat de color”. Xavier Casadevall - Departament Tècnic de Joaquim Albertí SA

“We have identified two possible ways to improve the quality of the ham using breeding techniques: (1) through an appropriate 
scheme of crosses and (2) through the selection of genetically superior animals for some relevant parameters quality of 
meat”. Josep Reixach Department of Genetics and R & D Selección Batallé SA

“The study has allowed us to ascertain the feasibility of genetic crosses that provide the raw material for making proper 
ham. Reducing evidently, relevant issues of meat types: destructured, exudative and color homogeneity”. Xavier Casadevall 
Technical department of Joaquim Albertí SA
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“Podem concloure que les bandes MD Esbelt minimitzen els costos de conformitat, milloren l’eficiència dels equips (OEE), la 
protecció dels consumidors i la reputació de marca del fabricant”. Paloma Villaseñor - R&D Manager – Esbelt SA 

“Des de Monter trobem molt interessant aquest projecte i hi dipositem molta confiança. El primer pas que s’ha realitzat és 
una prova de la banda, i cal dir que no ha presentat complicacions. És una banda senzilla però mecànicament molt correcte. 
A partir d’ara cal seguir treballant en aquest àmbit, ja que estem en un primer estadi, queda molt camí per recórrer i caldrà 
millorar la detecció de cossos estranys”. Marc Guillén – Embutidos Monter SLU

“We can conclude that the MD Esbelt conveyors minimize compliance costs, improve Overall Equipment Efficiency (OEE), 
consumer protection and the brand reputation of the manufacturer”. Paloma Villaseñor - R&D Manager – Esbelt SA

“From Monter we consider very interesting this project and we place a lot of confidence. The first step has been made is the 
band test, and we can say that it has not presented complications. It is a simple band but mechanically very correct. From 
now on we will continue working in this field, because we are in an early stage, it takes a long way to go and will have to 
improve the detection of foreign bodies”. Marc Guillén – Embutidos Monter SLU

7

A la indústria alimentària és habitual l’ús de detectors de metalls per descartar els productes contaminats per partícules 
metàl·liques que accidentalment podrien incorporar-se al llarg del procés de producció.

Això inclou típicament contaminants de tipus ferrós, no ferrós i d’acer inoxidable. Tot i La utilització de dispositius de 
detecció de cossos estranys altament sensibles i fiables, els fabricants d’aliments de tant en tant s’enfronten a queixes i 
demandes de minoristes i consumidors davant la presència d’un contaminant en l’aliment lliurat.

Les fonts de contaminació són nombroses i poden estar relacionades amb diverses causes. Una d’elles pot ser la 
presència de petites peces de bandes transportadores de la línia de producció que per accident (tall, esquinçament,…) 
podrien barrejar-se amb l’aliment en la seva elaboració.

L’ús de bandes detectables MD Esbelt amplia l’eficàcia dels programes de detecció de metalls per tal d’eliminar aquest 
tipus de contaminants del flux de producció de l’aliment.

En la detecció de metalls la sensibilitat s’expressa d’acord a un diàmetre d’esfera per un tipus concret de metall, que es 
detecta sense error al centre de l’obertura del detector de metalls, justament la zona més allunyada de les quatre parets 
de l’aparell.

Proves realitzades als laboratoris d’un reconegut fabricant de detectors, líder mundial en el seu sector, van demostrar la 
detectabilitat de la banda MD Esbelt.

Aquestes proves de laboratori van permetre establir una equivalència entre diferents dimensions de la banda MD Esbelt 
i el diàmetre d’esfera metàl·lica. Proves realitzades en reputats fabricants americans de galetes, barretes de cereals, 
pastissos i pa fresc o congelat, confirmen l’efectivitat de les bandes MD Esbelt. També estem fent proves en empreses 
locals, una d’elles Embutidos Monter SLU, amb resultats satisfactoris.

Les equivalències determinades entre peces quadrades de banda MD Esbelt, d’una sola tela, respecte al diàmetre de 
boles de metall ferrós (detector multifreqüència) són les següents: 

BANDES DE TRANSPORT D’ALIMENTS DETECTABLES AMB EQUIPS DETECTORS DE METALL / FOOD 
CONVEYORS DETECTABLE BY METAL DETECTORS

Participants: Esbelt SA, Embutidos Monter SLU

In food industry it is common to use metal detectors to discard contaminated products to metal 
particles that accidentally may join throughout the production process.
This includes contaminants typically ferrous and non-ferrous and stainless steel. Despite the 
use of highly sensitive and reliable detection devices for foreign bodies, food manufacturers 
occasionally faced with complaints and demands of consumers and retailers in the presence of 
a contaminant in the food delivered.
The sources of contamination are numerous and may be related to various causes. One may be 
the presence of small parts of production line conveyors that by accident (cut, tear, ...) could be 
mixed with the food during its preparation.
The use of detectable conveyors MD Esbelt amplifies the effectiveness of the detection 
programs of metals by eliminating contaminants from the food production flux.
The metal detection sensitivity is expressed according to a diameter sphere for a particular type 
of metal detected without error in the center of the opening of the metal detector, just the most 
remote of the four walls of the device.
Tests performed in laboratories of a recognized manufacturer of sensors, the world leader in its 
sector, showed the detectability of the conveyor Esbelt MD.
Aquestes proves de laboratori van permetre establir una equivalència entre diferents 
dimensions de la banda MD Esbelt i el diàmetre d’esfera metàl·lica. Proves realitzades en 
reputats fabricants americans de galetes, barretes de cereals, pastissos i pa fresc o congelat, 
confirmen l’efectivitat de les bandes MD Esbelt. També estem fent proves en empreses locals, 
una d’elles Embutidos Monter SLU, amb resultats satisfactoris.

Banda MD 5x5 mm = ø 0,8 mm
Conveyor MD 5x5 mm = ø 0,8 mm
Banda MD 10,5x10,5 mm = ø 1,2 mm
Conveyor 10,5x10,5 mm = ø 1,2 mm
Banda MD 16x16 mm = ø 1,5 mm
Conveyor MD 16x16 mm = ø 1,5 mm
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El transport d’animal viu és un punt crític important associat a la problemàtica de Salmonella i a d’altres microorganismes 
importants en termes de bioseguretat i salut animal, tals com el virus del PRSS. Per tant, la millora de la gestió de la neteja 
i desinfecció d’aquests camions, permetria minimitzar les contaminacions creuades entre diferents transports i fer un pas 
endavant en la biocontenció a granja i la higiene i seguretat dels animals que arriben a escorxadors. 

En el projecte que es presenta s’ha dissenyat un sistema d’aire calent forçat (ALUMINKAR SL, Techtrans Systems SL) 
com a tractament tèrmic de desinfecció per a les caixes de camions de transport d’animal viu. El sistema consta (1) d’un 
equip d’injecció d’aire calent forçat “dry sist” que genera un flux d’aire calent altament turbulent que permet saturar de 
vapor sec la caixa del camió i que es col·loca a la part posterior del camió situat a (2) l’estació de desinfecció. Així mateix, 
el sistema disposa de (3) nou sondes de temperatura PT100 calibrades i connectades a (4) un sistema de registre en 
continu de la temperatura de cadascuna de les sondes al llarg del procés. El sistema es complementa amb (5) un so-
ftware dissenyat específicament per a controlar el procés i que determina el temps total de tractament necessari, segons 
la tipologia del camió, per tal què es compleixi un mínim de 30 min a 70°C en el punt més fred (el més desfavorable). 
El sistema només emet el corresponent certificat (6) (manual o digital) si el tractament assoleix el tractament mínim de 
seguretat requerit i per tant, considera que s’ha efectuat correctament.

Tot i la despesa energètica que representa la producció de vapor sec, el sistema es considera ambientalment més sos-
tenible que l’aplicació de diferents desinfectants ja que permet minimitzar els residus químics en els efluents i potencia 
l’estalvi d’aigua. Així mateix, optimitza el temps invertit en el procés, amb l’avantatge de que, quan acaba el procés, el 
camió està totalment sec. El projecte s’alinea en els reptes d’innovació logística i tecnològica i l’enfortiment de la cadena 
de valor.

Per tal d’optimitzar el sistema, el projecte també contempla l’elaboració de mapes tèrmics que permetin visualitzar la 
distribució de temperatures assolides dins la caixa del camió al llarg del tractament efectuat i per tal de determinar 
l’homogeneïtat i els possibles punts freds en diferents tipologies de camions. Aquests mapes tèrmics es construeixen a 
partir de les dades que subministren les 9 sondes de temperatura PT100 calibrades, col·locades en tres configuracions 
diferents (25 posicions diferents dins la caixa del camió, doncs una de les sondes es manté en la mateixa posició com 
a referent) i es repeteix el tractament tres vegades per a cada tipologia de camió. Els perfils tèrmics es processen per a 
estimar la letalitat microbiològica del procés en cada punt enregistrat, utilitzant els paràmetres d’inactivació tèrmica (D 
i Z) de cadascun dels microorganismes a estudi (Salmonella, Listeria monocytogenes i PRSS). Es determina el temps i 
temperatura equivalents al mínim requerit que permeti optimitzar temps i despesa energètica.

Així mateix, i com a eina demostrativa pel sector, el projecte inclou la realització d’una sèrie d’analítiques microbiològi-
ques per a cadascuna de les tres tipologies de camions d’animals vius i per tal d’avaluar in situ l’eficàcia del sistema 
en els nivells de contaminació natural de Salmonella, així com d’enterobacteris i recompte de microorganismes totals.

Teresa Aymerich (IRTA Monells-Seguretat Alimentària) 

“VALIDACIÓ D’UN SISTEMA DE DESINFECCIÓ D’AIRE CALENT EN CAMIONS DE TRANSPORT 
D’ANIMALS VIUS” / “VALIDATION OF A DISINFECTION SYSTEM WITH HOT AIR FOR LIVE ANIMALS TRUCKS”

Participants: RS Aluminkar SL, IRTA, Olot Meats SA i Noel Alimentaria SAU. 

8

The transport of live animals is an important critical issue associated with Salmonella and other important microorganisms in terms of biosecurity 
and animal health, such as virus PRSS. Therefore, improving the management of the cleaning and disinfection of these trucks would minimize 
cross-contamination between different transport and move forward in a farm biocontainment and hygiene and safety of animals arriving at 
slaughterhouses.

The present project has designed a system of forced hot air (ALUMINKAR SL, TechTrans Systems SL) as a treatment for thermal disinfection 
of trucks boxes to transport live animals. The system consists of (1) a team forced injection of hot air “dry sist” that generates a highly turbulent 
flow of hot air that can saturate the dry steam box truck collocated back of the truck in the (2) station disinfection. Also, the system has (3) nine 
temperature sensors PT100 calibrated and connected to (4) a system of continuous temperature registration of each sensor throughout the 
process. The system is complemented with a (5) software specifically designed to monitor the process and determines the total time of treatment 
required, depending on the type of truck, in order to comply with a minimum of 30 min at 70°C at the point cooler (the worst). The system will only 
issue the certificate (6) (manual or digital) if the treatment reaches the minimum required security and therefore considers that has gone correctly.

Despite the energy expenditure that represents the production of dry steam, the system is considered more environmentally sustainable than 
the application of different disinfectants because it reduces chemical wastes in the effluents and improves water saving. Also, optimizes the time 
invested in the process, with the advantage that when the process ends, the truck is completely dry. The project aligns in two challenges: logistics 
and technological innovation, and value chain strengthening.

To optimize the system, the project also includes thermal mapping that allows to view the distribution of temperatures reached inside the box 
of the truck performed throughout the treatment and to determine the homogeneity and potential cold spots in different types of trucks. These 
thermal maps are constructed from the data supplied by 9 temperature sensors PT100 calibrated, located in three different configurations (25 
different positions inside the box of the truck, because one of the sensors is maintained in the same position as a reference) and the treatment
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Sistema de desinfecció amb aire calent “dry sist” / IDisinfection system with hot air “dry sist”

“La desinfecció dels camions és un element clau per evitar la disseminació de malalties i, per tant, per mantenir la 
màxima qualitat sanitària en tota la cadena càrnia; la termodesinfecció pot ser la clau per establir un sistema que sigui 
eficient, eficaç, i a la vegada pràctic pel transportista”. Robert Castañé, RS Aluminkar SL 

“The disinfection of trucks is a relevant element to prevent the spread of disease and, therefore, to maintain the highest 
quality care throughout the meat chain; thermo disinfection may be the key to establishing a system that is efficient, effective, 
and practical for the trucker”. Robert Castañé, RS Aluminkar SL

is repeated three times for each type of truck. The thermal profiles are processed to estimate the microbiological process lethality recorded at 
each point using thermal inactivation parameters (D and Z) of each microorganisms to study (Salmonella, Listeria monocytogenes and PRSS). It 
determines the time and temperature equivalent to the minimum required to allow the optimization of time and energy expenditure.

Also, as a demonstrative tool sector, the project includes the realization of a series of microbiological analyzes for each three types of live animals 
trucks and in order to evaluate in situ the efficiency of the system in natural contamination levels of Salmonella, as well as enterobacteria and total 
count of microorganisms.

Teresa Aymerich (IRTA Monells-Seguretat Alimentària) 
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En les properes dècades està previst un augment de la població mundial que podria assolir els 9.500 milions l’any 2050. 
Paral·lelament, estudis de la FAO indiquen una tendència a l’alça en el consum de carn i proteïnes d’origen animal, es-
pecialment rellevant en els països en desenvolupament. 

Els nivells de producció actuals difícilment permetrien cobrir aquesta demanda creixent, i a més el cost mediambiental 
de la producció d’animals de carn fa impossible plantejar-se un increment suficient.

En aquest context resulta imprescindible maximitzar l’aprofitament de totes les fonts de proteïnes d’alt valor biològic.

El rendiment en canal dels porcs sacrificats als escorxadors representa un 70% de mitjana del pes viu de l’animal, i la 
suma dels òrgans i les vísceres correspon a valors entre el 7 i 17%. La utilització d’aquests sub i coproductes com a 
aliments implica un augment considerable del rendiment proteic dels animals sacrificats. Addicionalment, una utilització 
eficient dels subproductes té un pes important en la rendibilitat de la indústria càrnia.

Si bé gran part dels menuts han estat tradicionalment consumits com a aliments en moltes cultures, inclosa la nostra, 
els costums alimentaris han canviat, i les característiques organolèptiques d’aquests productes els fan poc apreciats o 
rebutjats per una bona part dels consumidors actuals.

Aquest projecte es proposa desenvolupar sistemes per rendibilitzar la utilització de productes d’origen porcí de baix 
valor comercial com a font de proteïnes d’alt valor biològic i ingredients amb funcionalitat tecnològica. Els principals 
objectius són: d’una banda obtenir concentrats proteics amb les característiques organolèptiques modificades, amb 
aroma i color el més neutres possible, amb l’objectiu d’ampliar al màxim les seves aplicacions i, per l’altra, l’obtenció de 
zinc-protoporfirina (ZnPP), a partir de la mioglobina i l’hemoglobina residual present a les vísceres, per al seu ús com a 
colorant alimentari natural.

El desenvolupament del projecte inclou tant la posada en marxa de la tecnologia adequada per a l’obtenció dels dos 
tipus d’ingredients, així com l’optimització de les propietats funcionals i la realització de proves d’aplicació en aliments.

Dra. Carmen Carretero – Grup de recerca de Tecnologia Alimentària de la UdG 

VALORITZACIÓ DE PROTEÏNES DE BAIX VALOR COMERCIAL PROCEDENTS DE SUB I COPRODUC- 
TES D’ESCORXADORS DE PORCÍ  / RECOVERY OF PROTEIN WITH LOW COMMERCIAL VALUE FROM 
ABATTOIRS CO-PRODUCTS AND BYPRODUCTS

Participants: Patel SAU, Frigoríficos del Nordeste SA, Olot Meats SA, Friselva SA, Frigorífics Costa Brava SA, IRTA, UdG

9

In the coming decades is expected an increase of the global population that could reach 9,500 million in 2050. At the same time, FAO studies 
indicate an upward trend in the consumption of meat and animal protein, particularly relevant in developing countries.

Current production levels difficult to cover this growing demand, and also the environmental cost of producing meat animals makes it impossible 
to consider an increase enough.

In this context it is essential to maximize the use of all sources of protein of high biological value.

The carcass yield of pigs slaughtered in slaughterhouses represents 70% of the average live weight of the animal, and the sum of organs and 
viscera corresponds to values between 7 and 17%. The use of these sub and co-products as food, involves a considerable increase in the yield 
of protein from slaughtered animals. In addition, efficient use of sub-products has an important role in the profitability of the meat industry.

While most of the giblets have been traditionally consumed as food in many cultures, including our own, eating habits have changed, and the 
organoleptic characteristics of these products make them little appreciated or rejected by a large part of current consumers.

This project aims to develop systems to maximize the use of pork products of low commercial value as a source of protein of high biological 
value and ingredients with technological functionality. The main objectives are: firstly, obtain concentrated protein with modified organoleptic 
characteristics, aroma and colour as neutral as possible, with the aim to maximize their applications and, secondly, obtaining zinc protoporphyrin 
(ZnPP) from myoglobin and hemoglobin present in residual viscera, for use as a natural food coloring.

The project includes the implementation of appropriate technology for the production of both types of ingredients, as well as optimize the 
functional properties and testing of application in foods.

Dra. Carmen Carretero Food Technology Research Group of the University of Girona
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Zona d’extracció de menuts en un escorxador de porcí / 
Giblets extraction zone in a pig slaughterhouse

“Avui en dia els pocs mercats que valoren els subproductes procedents de la canal de porcí, són els del sud est 
asiàtic. A nivell empresarial entenem que, ser capaços d’aconseguir una valorització de proteïnes procedents de sub 
i co-productes d’escorxador, ens pot donar una possible alternativa per treure rendiment d’aquests productes en el 
supòsit que els actuals mercats ens fallin o que a nivell econòmic no siguin millor opció”. Xavier Planas – Patel SAU

“La utilització d’aquests subproductes per obtenir ingredients d’alt valor proteic ens permetrà optimitzar el rendiment 
del porc. La obtenció de concentrats proteics i de colorant alimentària natural reduirà la utilització d’altres components 
d’origen no animal en els productes carnis”. Gemma Masnou – Directora tècnica – Frigorífcs Costa Brava SA

“Avui en dia els pocs mercats que valoren els subproductes procedents de la canal de porcí, són els del sud est 
asiàtic. A nivell empresarial entenem que, ser capaços d’aconseguir una valorització de proteïnes procedents de sub 
i co-productes d’escorxador, ens pot donar una possible alternativa per treure rendiment d’aquests productes en el 
supòsit que els actuals mercats ens fallin o que a nivell econòmic no siguin millor opció”. Xavier Planas – Patel SAU

“The use of these products for high protein ingredients will allow us to optimize the performance of the pig. The 
production of protein concentrates and natural food colorant will reduce the use of other non-animal components in 
meat products”. Gemma Masnou – Directora tècnica – Frigorífcs Costa Brava SA
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Reunió del projecte “Anàlisi de la qualitat de la carn 
de porc blanc i propostes de millora a curt termini” 
a IRTA-Monells / Meeting of the project “Analysis of the 
quality evolution of white pork in recent years and short-term 
improvement proposals” in IRTA Monells

Jornades d’immersió estratègica d’ACCIÓ per a Clús-
ters Catalans a Castelldefels / Days of Strategic immer-
sion for Catalan Clusters organized by ACCIÓ in Castellde-
fels

Assemblea general ordinària d’INNOVACC a La Vall 
d’en Bas / IINNOVACC’s Ordinary Assembly in La Vall d’en 
Bas

Seminari tècnic: certificació del control de salmonel·losi 
en explotacions de porcí, a GSP-Lleida / Technical se-
minar: certification of the control of salmonellosis in pig farms, 
in GSP-Lleida

Jornada “Resistència antimicrobiana. Ús responsable 
d’antibiòtics a les explotacions ramaderes” a Vic / Day 
of “Antimicrobial resistance. Responsible use of antibiotics in 
livestock farms” in Vic

Assemblea general ordinària d’INNOVACC a La Vall 
d’en Bas / INNOVACC’s Ordinary Assembly in La Vall d’en 
Bas

JUNY / JUNE 2016

JUNY / JUNE 2016

JUNY / JUNE 2016

JUNY / JUNE 2016

JULIOL / JULY 2016 JULIOL / JULY 2016

Activitats / Activities
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Reunió de la Comunitat RIS3CAT INNOÀPAT a IRTA-
Caldes de Montbuí / Meeting of RIS3CAT Community IN-
NOAPAT in IRTA-Caldes de Montbuí.

Proves pilot de transport multimodal (camió-tren-ca-
mió) de productes carnis de Frigorífics Costa Brava a 
Alemanya / Pilot tests of multimodal transport (truck-train-
truck) of Frigorífics Costa Brava meat products to Germany

Trobada entre clústers d’Auvergne-Rhône Alpes i 
clústers Catalans a ACCIÓ Barcelona / Meeting bet-
ween Auvergne-Rhône Alpes clusters and Catalonia clus-
ters in ACCIÓ Barcelona

IX trobada interclústers de Catalunya amb Dr. Chris-
tian H.M. Ketels del Havard Business School a ACCIÓ 
Barcelona / IX meeting of Catalonia interclusters with Dr. 
Christian H.M. Ketels of Havard Business School in ACCIÓ 
Barcelona

Presentació dels PECT impulsats per la Diputació de 
Girona amb la participació d’INNOVACC / Presenta-
tion of the PECT promoted by the Diputació de Girona with 
INNOVACC’s participation

INNOVACC presenta la convocatòria de la primera edi-
ció 2016-2017 dels “Premis INNOVACC a la innovació 
tecnològica” / INNOVACC presents the call for the first edi-
tion 2016-2017 of the “Technological innovation INNOVACC 
Awards” 

SETEMBRE / SEPTEMBER 2016

OCTUBRE / OCTOBER 2016

JULIOL / JULY 2016

SETEMBRE / SEPTEMBER 2016

OCTUBRE / OCTOBER 2016OCTUBRE / OCTOBER 2016
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Trobada amb el clúster danès de materials DMN a AC-
CIÓ Barcelona / Meeting with the Danish material cluster 
DMN in ACCIÓ Barcelona 

INNOVACC col·labora en la jornada Quo Vadis merca-
deries sobre transport intermodal ferroviari a Girona / 
INNOVACC collaborates in the day about Intermodal rail trans-
port in Girona

Presentació del Pla de la Gastronomia de Catalunya a la 
Fira de Barcelona / Presentation of the Catalonia Gastronomy 
Plan at Barcelona Fair

OCTUBRE / OCTOBER 2016 OCTUBRE / OCTOBER 2016

INNOVACC a la compareixença de Clústers Catalans 
al Parlament de Catalunya / INNOVACC at the speech of 
Catalan Clusters in the Parliament of Catalonia

Presentació de resultats del projecte de benchmarking 
de gestió econòmica de la indústria càrnia de porcí a 
Vic / Presentation of results of the project “Financial manage-
ment benchmarking for pork industry” in Vic

Visita amb ASSAPORC a l’hivernacle d’assecatge solar 
de purins “El Raurell” construït per EMA / Visit with ASSA-
PORC to the greenhouse of solar-drying of slurry “El Raurell” 
build by EMA

NOVEMBRE / NOVEMBER 2016

NOVEMBRE / NOVEMBER 2016NOVEMBRE / NOVEMBER 2016

OCTUBRE / OCTOBER 2016
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Participació d’INNOVACC a la immersió estratègica del 
clúster de salut mental / Participation of INNOVACC in the 
strategic immersion of the mental health cluster

NOVEMBRE / NOVEMBER 2016

INNOVACC col·labora amb la Jornada sobre certifi-
cació voluntària del control de salmonel·losi en escor-
xadors i explotacions de porcí a Vic / INNOVACC colla-
borates in the day of voluntary certification of the control of 
salmonellosis in slaughterhouses and pig farms in Vic

Reunió de la Comunitat RIS3CAT INNOÀPAT a IRTA-
Caldes de Montbuí / IMeeting of RIS3CAT Community IN-
NOAPAT in IRTA-Caldes de Montbuí

INNOVACC participa a la sessió formació per a project 
managers a ACCIÓ Barcelona / INNOVACC participates in 
the training session for project managers in ACCIÓ Barcelona

INNOVACC assisteix a la trobada de la xarxa clús-
ters.cat a Barcelona / INNOVACC attends the meeting of 
the clusters.cat net in Barcelona

Publicació del reportatge sobre petjada de carboni i 
hídrica dels principals productes del sector carni por-
cí a l’Atles de la Innovació de Catalunya / Publication 
of the report on carbon and water footprint for the main pro-
ducts of pig meat sector in the Catalonia Atlas of Innovation 

DESEMBRE / DESEMBER 2016DESEMBRE / DESEMBER 2016

DESEMBRE / DESEMBER 2016

GENER / JANUARY 2017GENER / JANUARY 2017



32

Reunió in La Vola (Manlleu) for the projecte “Envàs mo-
nomaterial 100% reciclable per a productes carnis” / 
Meeting in La Vola (Manlleu) for the project “100% recyclable 
single material packaging for meat productes” 

INNOVACC assisteix a la reunió amb els responsables 
d’AEIs del Mineco a ACCIÓ Barcelona / INNOVACC in the 
meeting with AEI-Mineco responsibles in ACCIÓ Barcelona

Visita a INNOVACC del grup Leader polonès LGD7 
Kraina Nocy i Dni i ADRINOC / The Polish group LGD7 
Kraina Nocy and Dni with ADRINOC visits INNOVACC

MARÇ / MARCH 2017

FEBRER / FEBRUARY 2017 FEBRER / FEBRUARY 2017

MARÇ / MARCH 2017

INNOVACC col·labora a la jornada sobre eficiència ener-
gètica i hídrica a la Cambra de Comerç de Girona / INNO-
VACC collaborates in the day on energy and water efficiency in 
the Girona Chamber of Commerce 

FEBRER / FEBRUARY 2017GENER / JANUARY 2017

INNOVACC s’adhereix al Campus sectorial d’Alimen-
tació i Gastronomia de la Universitat de Girona / INNO-
VACC joins the sectorial Campus of Food and Gastronomy of 
the Girona University

Reunió a Casp d’un dels projectes desenvolupats: Re-
ducció d’antibiòtics en porcí / Meeting in Caspe of one of 
the projects developed: Reduction of antibiotics in porcine
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X trobada interclústers de Catalunya amb James Wil-
son del Deusto Business School a ACCIÓ Barcelona / X 
meeting of Catalonia interclusters with James Wilson of Deusto 
Business School in ACCIÓ Barcelona

INNOVACC col·labora amb la jornada del clúster de 
nutrició i salut (AINS) sobre carns saludables a IRTA 
Monells / IINNOVACC collaborates with AINS the nutrition 
and health cluster in its day of “healthy meats” in IRTA Monells

INNOVACC participa a la Jornada del DARP sobre els
15 anys del Pla Anual de Transferència Tecnològica in
Barcelona / IINNOVACC participates in the DARP day about 
15 years of Annual Plan for Technology Transfer

INNOVACC participa a la presentació dels 25 anys 
de la política de clústers a Catalunya / INNOVACC 
participates in the presentation of the 25 years of the 
cluster policy in Catalonia 

MAIG / MAY 2017

JUNY / JUNE 2017

ABRIL / APRIL 2017

MAIG / MAY 2017

INNOVACC participa a la Jornada interactiva del sector 
carni: Productes carnis més saludables i Clean Label / 
INNOVACC participates in the interactive meat sector day: 
Healthier meat products and Clean Label

INNOVACC participa a la jornada informativa sobre 
subvencions de l’Agència de Residus de Catalunya in 
Barcelona / IINNOVACC participates in the information day of 
Catalonia Waste Agency grants in Barcelona

ABRIL / APRIL 2017ABRIL / APRIL 2017
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Empreses / Companies:

Institucions / Institutions:

Formem part de / We are part of: Amb la col·laboració de / In collaboration with:

Carrer Tomàs de Lorenzana, 15 17800 Olot, Girona
Tel: +34 972 27 25 97

www.innovacc.cat  innovacc@olot.cat
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