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ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
 

Data:  25 de juny de 2018 
Lloc:   Auditori Can Trona – Joanetes 
Durada: 11:15 - 13:45h (es constitueix l’assemblea en segona convocatòria) 
Assistents 
 

EMPRESA/INSTITUCIÓ ASSOCIADA REPRESENTANT 

333 Corporate 1998 SL Xavier Salamó  
334 Corporate 1998 SL Miquel Crisol 
Agromecanica Olot SL Albert Casalprim 
Agromecanica Olot SL Isidre Casalprim 
Ajuntament Olot Josep Guix 
Ajuntament Olot Josep M. Corominas 
Argal Alimentación SA Jaume Palau 
BASF Construction Chemicals España SL Xavier Marin 
Berenguer Enginyers SL Jordi Punseti 
Bigas Alsina SA Enric Bigas 
Bigas Alsina SA Frederic Bigas 
Boadas 1880 SA Pep Marcó 
Bugaderia Núria SL Ivan Bos 
Bugaderia Núria SL Mireia Baquero 
Cambra de Comerç de Girona Domènec Espadalé 
Cambra de Comerç de Girona Eduard Torrent 
Cárnica Batallé SA Josep Batallé 
Cárnica Batallé SA Mita Batallé 
Cárnica Batallé SA Xavier Vilà 
Càrniques Juià SA Xavier Roca Masmitjà  
Consell Comarcal de la Garrotxa Pep Berga 
Cooperativa Ganadera de Caspe Carolina Luna  
Cubiertas y Frigorificos SL Àngel Jordi Casademont 
Delsys HLDG Group SL Jordi Pairó  
EMA Depuració i Enginyeria de l’Aigua SLU Joan Soler 
Embotits Espina SAU Jordi Capafons 
Embutidos Caula SL Joaquim M. Caula 
Embutidos Monter SLU Gerard Ventura 
Escorxador Frigorífic d’Osona SA Francisco Sorolla 
Escorxador Frigorífic d’Osona SA Josep Amils 
Esteban Espuña SA Esteve Espuña 
EURECAT Ignasi Papell 
FECIC Josep Collado 
Frigorífics Costa Brava SA Gemma Masnou 
Friselva SA Lourdes Malpesa 
Friselva SA Marc Joaniquet  
Gestió de Projectes Vallbona SLU Marc Verdaguer 
Grama Aliment SL Ariadna Andorrà 
Grama Aliment SL Joaquim Vives 
Grup Gepork SA Àurea Arasil 
Grup Gepork SA Josep Puigdollers  
Grup Gepork SA Cristina Brugalla 
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GSP Girona Eduard Marti 
Inforolot SA Ramon Artigas 
IRTA Jacint Arnau 
IRTA Joan Manel Albacete 
IRTA Josep Comaposada 
IRTA Rosa Cubel Muñoz 
Joaquim Albertí SA Josep Vilanova 
Joaquim Albertí SA Xavier Albertí 
KREAS Mercè Molist 
KREAS Monica Furtet 
La Vola 1981 SA Esteve Maneja 
La Vola 1981 SA Núria Hernandez Colom 
Lenz Instruments SL Jacobo Álvarez 
Matadero Frigorífico del Cardoner SA Ricard Carreras  
Metalquimia SA Llorenç Freixanet 
Metalquimia SA Miquel Dorca 
MIMASA Albert Puxan 
Noel Alimentaria SAU Jaume Planella 
Noel Alimentaria SAU Joan Costa 
Noel Alimentaria SAU Joan Piany 
Olot Meats SA Pilar Puig Oliveras 
Patel SAU Xavier Planas 
Plana Hurtós Enginyers SLP Joan Plana i Turró 
PORCAT Ricard Parés 
Preparados Aditivos y Materias Primas SA David Ventura 
Proquimia SA Carles Verdés 
Ramon Ventulà SA Anna Duran 
Ramon Ventulà SA Manel Torrent 
RS Aluminkar SL Robert Castañé 
RS Aluminkar SL Sebastià Castañé 
Sant Dalmai SAU Èric Panella 
Sequàlia Vanessa Catalan 
Splendid Foods SAU David Garcia-Gassull 
Tecnologia Mecànica i Elèctrica SLU David Casadevall Colomé 
Tecnologia Mecànica i Elèctrica SLU Jordi Serra Esteve 
UAB José Juan Rodríguez  
UAB Montse Mor-Mur 
UVIC Jordi Villà i Freixa 
UVIC Oriol Amat 
ALTRES REPRESENTANT 

DARP Teresa Jordà 
ACCIÓ Encarni Avilés 
Ajuntament Vall de Bas Lluís Amat 
Casademont 1956 Meat SL Jordi Bernardo 
INNOVACC Eudald  
INNOVACC Eva 
INNOVACC Mariona 
  Lluis Sacrest 
  Narcís Grèbol  
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Ordre del dia: 
 

1. Despatx de presidència 
2. Ratificació aprovació sol·licituds d'ajuts 
3. Comptes del 2017 i 2018 
4. Principals novetats sobre els projectes col·lectius impulsats 
5. Altres gestions i activitats realitzades 
6. Informacions sobrevingudes 
7. Precs i preguntes 
8. Aprovació de l’acta de la sessió 

 
Benvinguda 

El Sr. Josep Maria Corominas, president d’INNOVACC, dóna la benvinguda als assistents.  
 
A continuació la consellera del DARP Sra. Teresa Jordà, fa l’obertura de l’Assemblea 
General d’INNOVACC. Explica la importància del sector per a Catalunya i encoratja als 
socis del clúster a continuar apostant per la innovació i la internacionalització. Al mateix 
temps els anima a posar en valor la importància de la sostenibilitat en un sector en 
continu creixement. Prèviament la consellera ha anunciat l’aprovació, abans d’acabar 
l’any, del decret de dejeccions ramaderes i ha demanat la complicitat del sector per a 
poder-lo aplicar. 
 
Finalment, amb motiu del 10è aniversari d’INNOVACC la consellera Sra. Teresa Jordà fa 
entrega d’un obsequi de l’entitat a cadascuna de les persones que varen signar l’acta 
de fundació d’INNOVACC, el dia 7 de març de 2008.  
 
Els fundadors havien estat: 

o Sr. Lluís Sacrest (ex-alcalde d’Olot i primer president d’INNOVACC del 2008 al 2011) 
o Sr. Xavier Espuña (director general d’Esteban Espuña SA i vicepresident 

d’INNOVACC) 
o Sr. Josep Collado (secretari general de FECIC i vocal de la junta directiva 

d’INNOVACC) 
o Sr. Eduard Torrent (gerent de la Cambra de Comerç de Girona i vocal de la junta 

directiva d’INNOVACC) 
o Sr. Joan Piany (Director Financer de Noel Alimentaria SAU) 
o Sr. Basili Tresserras (gerent de Transports Tresserras SA) 

 
A continuació comença l’Assemblea General Ordinària i el Sr. Corominas explica que per 
facilitar el seguiment dels diferents punts de l’ordre del dia s’ha preparat una presentació 
(veure “0-Presentació AG 25juny2018”). 
 
 
1. Despatx de presidència 

El president Sr. Josep Maria Corominas explica la documentació de la carpeta entregada 
als assistents a l’Assemblea, on hi ha l’ordre del dia, explicació dels diferents punts a 
tractar i també la revista anual d’INNOVACC de juny de 2018. 
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El president Sr. Josep Maria Corominas explica la situació actual del clúster (socis, 
localització, cadena de valor, reconeixement del clúster) i les trobades més rellevants des 
de la darrera Assemblea General Ordinària del 26 de juny de 2017.  
 
Evolució dels associats a INNOVACC 
 

El Sr. Corominas destaca actualment INNOVACC compta amb 96 socis (80 empreses i 16 
institucions) de diferents àmbits de la cadena de valor del sector carni porcí. Una part 
important són del sector ramader, escorxadors i sales de desfer i elaboradors de 
productes carnis, però també hi tenen presència tot tipus de serveis auxiliars (genètica, 
pinsos, logística, maquinària, gestió de residus i subproductes, laboratoris sanitaris i 
solucions d’higiene, additius, enginyeries i consultories, universitats, centres d’R+D+i, 
associacions sectorials, cambres de comerç). La facturació agregada de les empreses 
associades és de 4.305 M € i donen feina directa a més de 17.000 treballadors. 
 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Total d’associats 61 57 57 58 64 72 78 84 91 96 96 
Empreses associades 44 40 40 41 47 56 61 67 73 78 80 
Institucions associades 17 17 17 17 17 16 17 17 18 18 16 
Personal propi 2* 2 2 2 2 2 2 2 2,5 3 3 
Facturació agregada 
empreses sòcies (M d’€) 

2120 2130 2213 2235 2275 2299 3094 3340 3568 4305* - 

Total treballadors 
empreses associades 

5515 5449 5613 6652 7019 9714 13336 14071 14643 17008 - 
 

(*) dades del darrer exercici tancat 
 

CCadena de valor adena de valor dd’’INNOVACCINNOVACC

Ramaderia

Elaboradors 
menjar preparat 

o precuinat

Elaboradors 

productes carnis

Sales de 

desfer
Escorxadors

Distribució:

• Grans 

superfícies

• Petites 

superfícies

Carnisseries

Restauració

Logística especialitzada

Enginyeries i consultories

Fabricants de maquinària 
industrial alimentària 

Triperia i subproductesAlimentació animal

Proveïdors 
components

Fabricants d’envasos 
i embalatges

Additius

Genètica, selecció i 
inseminació porcina

Universitats, centres de recerca i d’investigació aplicada, formació

Laboratoris sanitaris i solucions d’higiene
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Des de la darrera Assemblea General de 18 de desembre de 2017 s’han adherit 5 nous 
socis: 
 

� BASF Construction Chemicals España SL 
� Cubiertas y Frigoríficos SL 
� Plana Hurtós Enginyers SLP 
� Bogaderia Núria SL 
� Soprema Iberia SLU 

 

 

Reconeixement del clúster 
 
El president destaca el reconeixement del clúster, pels 10 anys de recorregut i la feina 
realitzada, i també perquè forma part del Programa Catalunya Clústers de la Generalitat 
de Catalunya, del Registre d’Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministeri 
d’Indústria i disposa de la certificació “Bronze Label-Cluster Management Excellence” de 
l’European Secretariat for Cluster Analysis.  
 
INNOVACC compleix els requisits i ha rebut d’acceptació per a formar part de: 
 

 

Des de 8-Maig-2014 
1a renovació: 19-Juny-2017 

 

Des de 22-Maig-2008 
1a Renovació: 11-Maig-2012 
2a Renovació: 23-Maig-2016 

 

Des de 13-Des-2013 
1a renovació: 2-Des-2015 

2a renovació: 16-Gen-2018 

 

El Sr. Corominas remarca el prestigi d’INNOVACC a nivell català però també la 
importància del sector que representa a nivell internacional. Finalment anima als 
assistents a continuar en aquesta aposta per innovar i cooperar, i insisteix que el clúster 
vol estar al seu costat en aquest camí, que els permetrà ser més competitius i estar més 
preparats per als possibles canvis que s’hagin de produir en el futur. 
 
El president dona la paraula al gerent d’INNOVACC Eudald Casas que explica:  

o Trobades més rellevants des de la darrera Assemblea General Ordinària  
o Premi INNOVACC a la innovació tecnològica 
o Propostes dels socis per a la millora del clúster 
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Trobades rellevants del període (27-Juny-2017 a 25-Juny-2018) 
 
Des de la darrera assemblea ordinària (17 de juny de 2016) s’han produït les següents 
trobades rellevants: 
 
� Assemblea General Extraordinària, a Olot: 18/12/17. 
� Reunions de Junta Directiva, a Olot: els dies 25/9/17, 18/12/17 i 26/3/18. 
� Reunions de Comissió Permanent, a Olot: 3/7/17, 4/9/17, 6/11/17, 4/12/17, 5/2/18, 

5/3/18, 7/5/18, 4/6/18. 
� Presentació 2a edició Premi INNOVACC a centres educatius: 25/10/17 (Institut 

Garrotxa), 26/10/17 (Kreas), 30/10/17 (EA Empordà), 2/11/17 (UdG). 
� Comunitat RIS3CAT “INNOÀPAT”: 

o Plenàries: 15/2/18 
o Comissió de Govern: 28/11/17, 23/1/18, 10/4/18. 

� Trobades clústers: 
o VII Immersió estratègica clústers catalans, a Castelldefels, 6 i 7/7/17.  
o Formació per a clústers catalans amb experts en “Shared Value”, a 

Barcelona, 19/10/17. 
o Reunió de “clústers.cat” amb Joan Romero, a ACCIÓ, 16/11/17. 
o Trobada clústers catalans amb clústers d’Euskadi i Navarra, a ACCIÓ, 

23/11/17. 
o Formació per a clústers catalans amb experts sobre tècniques en 

comunicació, a ACCIÓ, el 29/11/17. 
� Suport a jornades: 

o Fòrum Carni, a Vic, el 19/9/17. 
o “Desinfecció de camions de bestiar per sistema tèrmic innovador (DrySist)”, 

a IRTA-Monells, l’ 11/10/17. 
o “Seguretat alimentària i economia circular” amb el clúster Foodservice, al 

Fòrum Gastronòmic de Girona, el 21/11/17. 
o “Sessió de treball del projecte sobre nous productes de carn de porc i 

derivats amb avantatges sobre la salut dels consumidors” a Olot, el 
28/11/2017. 

o “Tecnologies Blockchain aplicades a la cadena agroalimentària” en el 
marc de l’assemblea INNOÀPAT, a Bellaterra, el 15/2/18. 

o “Sessió de treball del projecte sobre nous productes de carn de porc i 
derivats amb avantatges sobre la salut dels consumidors” a Girona, el 
20/3/18. 

o “Casos d’èxit en Bioeconomia circular” on es va explicar el projecte 
“Valorització de proteïnes de baix valor comercial procedents de sub i co-
productes d’escorxadors” a l’Alimentària Hub, el 16/4/18. 

o “Producció lliure d’antibiòtics: és factible?”, a la Fira Food Tech, el 8/5/18. 
o “Biofilms Summit” a la Fira Food Tech, el 9 i 10/5/18. 
o Seminaris del DMRI, a l’Hospitalet, el 9 i 10/5/18. 
o “Casos d'innovació alimentària Empresa-Eurecat en tecnologia, producte i 

procés”. a l’Alimentària Hub, el 18/4/18. 
� Seminari tècnic organitzat per INNOVACC: 

o "Tendències i innovació en fred industrial per al sector carni", a Olot, el 
25/5/18. 
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Premi INNOVACC a la innovació tecnològica en l’àmbit carni 
 
1a edició (curs 2016-2017) 
El guanyador de la primera edició del Premi INNOVACC a la innovació tecnològica en 
l’àmbit carni porcí (curs 2016-2017) va ser en Roger Vidal Cardós estudiant de Biologia de 
la Universitat de Girona pel seu projecte final de grau “Identificació, mitjançant nous 
indicadors de benestar, de materials manipulables adequats per a les necessitats 
exploratòries del porc i aplicables en explotacions intensives de porcí” que va realitzar 
amb les tutores Maria Dolors Briz González (UdG) i Emma Fàbrega Romans (IRTA). Es va 
entregar el premi de 5.000 € a Roger Vidal i 5.000 € a la Universitat de Girona. Els altres dos 
finalistes varen ser Jaume Dilmé (UPC) i Zulay Estefanía González (UAB). 
 
2a edició (curs 2017-2018) 
Es manté el premi de 5.000 € per l’alumne i 5.000 € pel centre educatiu. 
Es va fe difusió per mail i nota de premsa i entrevistes a mitjans de comunicació, però 
també visites a centres educatius amb xerrades amb tutors i, en alguns casos, també 
alumnes que podrien presentar-se. 
La convocatòria està oberta fins al 27 de juliol de 2018. 
El Jurat previst és: 

1. Jacint Arnau (IRTA, secretari d’INNOVACC). Director del jurat.  
2. Xavier Espuña (Esteban Espuña SA, vicepresident d’INNOVACC). 
3. Narcís Cañigueral (Embutidos Monter SAU, tresorer d’INNOVACC). 
4. Josep Collado (FECIC, vocal d’INNOVACC). 
5. Llorenç Freixanet (Metalquimia, vocal d’INNOVACC). 
6. Jaume Sió (DARP). 
7. Alberto Pezzi (ACCIÓ).  
8. Ricard Parés (PORCAT).  
9. Narcís Grèbol (ex-secretari d'INNOVACC) 

 
 
La Junta Directiva va aprovar les propostes dels socis per a la millora del clúster 

 
Després de 10 anys de funcionament, el clúster ha decidit, a través de les visites anuals 
dels socis i els seus punts de vista, aplicar propostes de millora per seguir avançant i 
continuar donant suport a tots els socis d’INNOVACC. 
 
A continuació us mostrem les propostes que va aprovar la Junta Directiva d’INNOVACC 
el dia 26 de març de 2018, i que s’estan portant a terme des del mes d’abril de 2018. 
 
Innovació en productes i serveis:  
• La majoria d’associats ens heu comentat que en general ja veieu bé el funcionament 

d’INNOVACC i l’enfocament centrat en innovació. La realització de projectes d’R+D+i 
és el puntal fonamental pel funcionament del clúster i cal seguir-hi treballant. 

 
Accés a ajuts i cerca de finançament:  
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• La majoria d’associats veieu bé que seguim buscant línia de finançament i l’accés a 
ajuts per tal de desenvolupar els projectes d’R+D+i interessants pel sector. També s’ha 
comentat que es rep bona informació a través dels butlletins i de la pàgina web.  

• Es publicarà a principis d’any un dossier o un butlletí específic de convocatòries 
d’ajuts explicant les principals característiques i la previsió de publicació de la 
convocatòria. El dossier del 2018 es va fer i difondre el mes d’abril. A partir del 2019 ja 
es farà el mes de gener.  
També donarem suport a una jornada anual organitzada per socis sobre les línies 
d’ajut previstes per convocar-se i sobre deduccions fiscals en projectes d’R+D+i. 

 
Cooperació empresarial i networking:  
• Continuarem donant suport a les jornades organitzades pels socis d’INNOVACC, fent 

difusió a través dels mitjans habituals (web, butlletí, mailing), ajudant a buscar ponents, 
ajudant a buscar l’espai, etc. 

• S’ha creat l’espai “el racó del soci” a la web d'INNOVACC i al butlletí mensual, per a 
poder informar als altres socis de novetats/innovacions o estands en fires o altres 
temes rellevants. Ens podeu fer arribar tot allò que vulgueu publicar a 
innovacc@olot.cat amb un text d’un màxim de mitja pàgina i una imatge 
representativa. 

• Es faran dos seminaris tècnics anuals organitzats directament per INNOVACC, per 
tractar temes concrets i en clau d’innovació. Seran de curta durada (2-3 hores) amb 
ponències rellevants i amb parades per parlar entre assistents. Aquest any 2018 es 
realitzaran dues jornades, on la majoria de ponents seran socis del clúster: 

- Tendències i innovació en fred industrial per al sector carni. Celebrat el 25 de 
maig. 

- Disseny higiènic de maquinària i instal·lacions d’indústria càrnia. Es preveu per 
octubre. 

• Per a organitzar des d’INNOVACC més endavant (o per a organitzar-se a través 
d’algun soci) tenim anotats temes que ens han proposat durant la visita anual, que 
són: 

- Reutilització d’aigües en escorxadors, indústria càrnia i/o granges.  
- Sostenibilitat (energia, emissions, residus, aigües, distintius ambientals, canvi 

climàtic…). 
- Valorització de subproductes. 
- Indústria 4.0 i Big data (sensors als processos productius, internet de les coses, 

gestió massiva de dades, digitalització gestió organitzativa, etc)  
- Automatització i robotització de processos en escorxadors i sales de desfer.  
- Empreses de base tecnològica de primer nivell (a nivell local i internacional). 
- Seguretat en màquines. 
- Manteniment en indústria càrnia (electrònica, mecànica, informàtica). 
- Innovació en traçabilitat. 
- Avantatges per a una empresa al rebre el suport d’un centre d’R+D+i extern. 
- Mètodes d’innovació a l’empresa. 
- Certificacions alimentàries. 
- Reducció d’antibiòtics en animals. Productes lliures d’antibiòtics. 
- Etiquetatge, reptes de millora, frau alimentari, seguretat alimentària, etc.  
- Listèria i botulisme. 
- Tendències alimentàries: productes sense carn, dietes per a flexiterians, …. 
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- Com reduir el risc de crisis alimentàries (per malalties d’animals, per problemes 
en benestar animal, per fraus, etc).  

- Vendes per a sales de desfer.   
- Gestió empresarial, gestió d’equips, etc., amb algun ponent de renom (d'ESADE 

o IESE). 
- RSC o Shared Value. 
- LOPD. 

 
Coneixement i intel·ligència de mercat:  
• Continuarem fent difusió de les formacions organitzades pels socis d’INNOVACC a 

través dels mitjans habituals (web, butlletí, mailing). 
• INNOVACC no organitzarà directament formació, però sí que recollirà les necessitats 

dels socis per a fer-ho arribar als agents del clúster que poden oferir la formació 
concreta sol·licitada, i posar-los en contacte. 

 
Orientació estratègica:  
• INNOVACC no oferirà directament orientació estratègica, però sí que recollirà les 

necessitats dels socis per a fer-ho arribar als altres socis del clúster que poden oferir 
l’assessorament sol·licitat, i posar-los en contacte.  

 
Internacionalització 
• Continuarem fent difusió de les activitats d’internacionalització organitzades pels socis 

d’INNOVACC a través dels mitjans habituals (web, butlletí, mailing). 
• INNOVACC no oferirà directament orientació estratègica, però sí que recollirà les 

necessitats dels socis per a fer-ho arribar als altres socis del clúster que poden oferir 
l’assessorament sol·licitat, i posar-los en contacte.  

• INNOVACC intentarà afavorir la internacionalització tècnica/tecnològica a través de: 
Projectes europeus d'R+D+i; Sessions de networking amb altres clústers europeus; 
Missions tècniques internacionals (aprofitant sinergies amb socis que tenen seus en 
altres països del món). 

 
Esperem que aquestes novetats ens ajudin a créixer com a entitat i aconseguir 
augmentar l’impacte dels nostre servei cap als socis en relació a cadascun d’aquests 
àmbits. 
 
 
2. Ratificació aprovació sol·licituds d'ajuts 

El Sr. Eudald Casas explica els ajuts que s’havien sol·licitat des de l’última Assemblea 
General celebrada el 18 de desembre de 2017, segons la taula següent: 
 

Títol 
Organisme 
concedent 

Data 
sol·licitud 

Ajut 
sol·licitat 

Despesa 
subv. 

prevista 

Data 
resolució 

SUSTAINFOOD  
Noves cadenes de valor industrial 

per a aliments innovadors, 
saludables, de precisió i sostenibles 

H2020 
INNOSUP 
2018-2020 

12/4/2018 
100.000 € 

(*) 
100.000 € 

(*) 
Pendent 

(*) 

 

(*) Nota: S’ha sol·licitat només la 1a fase. Si es passa el tall de la 1a fase, en la 2a fase de sol·licitud 
caldrà definir amb precisió el pressupost i ajut sol·licitat. 
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Resum del projecte: 
 
Amb l’objectiu d’afavorir la internacionalització tècnica/tecnològica dels socis 
d’INNOVACC, el clúster treballa cercant les millors relacions amb altres clústers o 
organismes europeus, per a presentar propostes de Projectes d'R+D+i dins les línies d’ajut 
Horizon 2020. 
 
Per això, es va presentar la proposta del projecte SUSTAINFOOD “Noves cadenes de valor 
industrial per a aliments innovadors, saludables, de precisió i sostenibles” dins de la línia 
“H2020-INNOSUP-2018-2020 (For a better innovations support to SMEs)”. 
 
El consorci el formen 8 organitzacions sense 
ànim de lucre: 

• Danish Food Cluster (Dinamarca) 
• Food Processing Initiative (Alemanya) 
• Stichting Food Valley (Holanda) 
• Nutravita (França) 
• Innovativ Elelmiszeripari Klaszter (Hungria) 
• Aristotelio Panespistimio Thessalonikis 

(Grècia) 
• EURECAT (Catalunya) 
• INNOVACC (Catalunya) 

 
Partint d'un fort consorci i de la participació de 
diferents sectors, aquest projecte fomentarà les 
oportunitats de provar i desenvolupar nous 
processos i productes amb un alt potencial per 
crear noves cadenes de valor industrial en 
aquests àmbits: 

• aliments nutritius enriquits 
• dels aliments tradicionals als disruptius 
• tecnologies innovadores per optimitzar els processos alimentaris 

 
Els sectors implicats són: Agroalimentari, Tecnologia Alimentària, Nutrició i Salut, 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació. En la interacció amb aquests sectors el 
projecte tindrà un enfocament comercial que inclogui la perspectiva de l'usuari final amb 
l'oportunitat de fer proves al mercat. 
 
En un món amb més atenció als aliments personalitzats i la interconnexió entre la nutrició i 
la salut humana, hi ha un fort camp emergent dins del sector alimentari: una necessitat 
d'aliments innovadors, saludables, de precisió i sostenibles per atendre les necessitats i 
preferències personalitzades específiques dels consumidors. A més, a la societat en 
general hi ha una demanda creixent d'enfocament actiu de les empreses cap a 
l’economia circular i la sostenibilitat. Per tant, les empreses alimentàries busquen noves 
oportunitats i una nova utilització dels equips i recursos existents per crear més de menys. 
Per a nous ingredients i compostos es disposa de noves matèries primeres que 
anteriorment es consideraven "productes de rebuig". 
 

Food 

Tech 
ICT 

Agro 

Food 

Nutrition 

& Health 

Precision 

Nutrition 

& 

Alternative 

proteins 
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El projecte SUSTAINFOOD explotarà aquestes tendències emergents i donarà suport a les 
empreses agroalimentàries a Europa per iniciar noves col·laboracions i valorar noves 
oportunitats en noves àrees de negoci. Es centrarà en maneres alternatives d'alimentar 
l'augment de la població mundial a partir de les competències i fortaleses a Europa, com 
els nous productes funcionals basats en alternatives de proteïnes sostenibles. El projecte 
donarà suport a activitats que van des de la internacionalització, la prova i la 
demostració fins a activitats de recerca i participació del consumidor. 
 
Es preveu donar suport econòmic a PIMEs, a través de bons per a fer estudis de viabilitat o 
de mercat, desenvolupament de productes i desenvolupament de processos. El 
pressupost global previst és de gairebé 5 M € amb 3,7 M € de bons per a uns 70 
subprojectes, que podrien ajudar unes 220 PIMEs de tot Europa durant els anys 2019 i 
2020. També podran participar-hi grans empreses o institucions, com a subcontractats o 
com a participants junt amb PIMEs.  
 
Caldrà que els subprojectes tinguin relació amb els següents Temes i Reptes: 
 
Temes Reptes 
Nous ingredients 
alimentaris 

1. Trobar i provar noves fonts de proteïnes per a l'alimentació 
humana / alimentació animal 

2. Augmentar l'acceptació dels consumidors en relació amb els 
nous ingredients procedents de residus i subproductes 

3. Reduiri la petjada de carboni i la petjada d'aigua 
Producció 4.0 4. Produir 'més amb menys' 

5. Preservar i millorar el valor nutritiu en el processament, 
distribució i venda 

6. Desenvolupar i mantenir habilitats, coneixements i "eines" en la 
fabricació, venda i servei d'aliments 

7. Involucrar els consumidors al llarg de la cadena de valor 
alimentari (coneixement de producció, procés, producte i 
packaging) 

8. Crear nous sensors i automatismes per optimitzar 
l'homogeneïtat del producte i la seva qualitat, per tal de reduir 
el malbaratament d'aliments i augmentar el valor afegit. 

9. Utilitzar anàlisi de dades “Big Data” 
e-Nutrició 10. Mesurar la salut i la nutrició 

11. Prevenció de malalties a través de la nutrició correcta 
12. Construir la confiança alimentària cap al consumidor 
13. Realització de productes nutritius personalitzats que satisfacin 

les necessitats alimentàries individuals 
Vida saludable 14. Exercici físic en relació amb la ingesta d'aliments 

15. Desenvolupament d'aliments funcionals 
Interacció 
transfronterera (b2b) 

16. Construir col·laboracions fortes i noves solucions  
17. Diferències culturals 
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3. Comptes del 2017 i 2018 

El Sr. Eudald Casas exposa els comptes del 2017 per a INNOVACC (veure “3.1-Pèrdues i 
Guanys 2017 i 2018.pdf” i “3.2-Balanç de situació 2017 i 2018.pdf”). En destaca els 
aspectes següents: 

 
El resultat final del 2017 suposa un guany de 4.981,75 €, millor que els -12.806,28 € 
pressupostats. 
 
Les despeses d’estructura del 2017 han acabat amb una xifra total de 137.247,10 €, 
lleugerament inferior a la prevista per pressupost (139.086,53 €) i també superior a la xifra 
del 2016 (119.939,64 €). L’increment respecte del 2016 s’ha degut a la consolidació de la 
tercera persona treballant a INNOVACC a jornada completa (Sandra Dalfó gener-juny; 
Eva Dorca juliol-desembre). Al pressupost del 2017 ja es preveien 3 persones treballant a 
jornada completa tot l’any. Les altres despeses han estat molt semblants a allò 
pressupostat. Les despeses d’estructura del 2018 (50.358,78 € fins a 31-maig) s’estan 
executant segons el que estava previst al pressupost. 
 
Els ingressos d’estructura del 2017 són bàsicament:  

- Quotes dels associats. S’observa que la xifra final del 2017 és de 76.937,51 €, per 
sobre d’allò pressupostat (69.750 €) i per sobre de la xifra del 2016 (73.250 €). Això 
ha estat degut a l’entrada de nous socis.  

- Com a subvenció directa per a estructura, el 2017 hi ha hagut els 10.000 € que va 
concedir la Diputació de Girona i 15.271,18 € d’ACCIÓ (IRC 2017). El 2018 l’ajut 
concedit per la Diputació de Girona ha estat de 15.000 €. 

 
El resultat d’estructura del 2017 ha estat de -33.179,80 €, força millor d’allò pressupostat (-
57.236,43 €) i una mica inferior al del 2016 (-25.728,49 €). Es manté la importància dels 
projectes per a poder cobrir totes les despeses d’estructura. 
 
En relació als ingressos i despeses per projectes cal destacar: 

- Aquesta és la partida que genera beneficis i permet compensar les pèrdues de la 
part d’estructura. El resultat del capítol de projectes per al 2017 és de 38.161,55 €, 
inferior als 44.430,25 € pressupostats, i superior al 2016 (29.717,22 €). S’han 
comptabilitzat ajuts rebuts (48.161,55 €) del MINECO (AEIs 2017), DARP (GO 2015, 
GO 2016), ACCIÓ (COMRIS3CAT, IRC 2016).  

- Tot i que ja s’han començat a executar els projectes corresponents, no s’han 
comptabilitzat dins l’exercici 2017 ajuts concedits d’ACCIÓ (IRC 2017) i ARC 
(Economia Circular 2016).  

- Dins dels ingressos per projectes del 2018 (fins a 31-maig) s’han comptabilitzat ajuts 
rebuts (11.945,49 €) del MINECO (AEIs 2017) I d’ACCIÓ (IRC 2017). Falta 
comptabilitzar la majoria dels ajuts concedits. 

- Només s’ha inclòs com a despesa els 10.000 € del Premi INNOVACC edició 2016-
2017, que es considera com a un projecte i que, de moment, no genera cap 
ingrés. 

 
En relació al balanç de situació hi destaca: 
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- Que hi ha un bon coixí de tresoreria, amb dipòsits al banc de 102.275,50 € a 31 de 
desembre de 2017, que permetran anar satisfent les obligacions de l’associació. A 
31-maig-2018 la tresoreria al banc ha baixat lleugerament (96.017,36 €) però cal 
tenir en compte que les quotes de socis està previst de cobrar-les el mes de juliol 

- El resultat acumulat a final de 2017 quedaria en 170.342,51 €. 
- L’HP Deutora era força elevada a 31-12-2017 (135.600,03 €). Es tractava de 

subvencions pendents de rebre de la Diputació de Girona 2017 (10.000 €), ACCIÓ 
COMRIS3CAT (29.238,28 €), ACCIÓ IRC 2016 pla actuacions (9.254,41 €), ACCIÓ IRC 
2016-2017 projectes (6.402,89 €), DARP GO 2016 (36.000 €), ARC Economia Circular 
(4.432,14 €), MINECO AEI 2017 (21.747 €). L’HP Deutora a 31-5-2018 (105.777,59 €) 
baixa principalment degut al cobrament dels ajut del MINECO AEI 2017. 

 
S’aplica el resultat del 2016 a reserves tal com s’ha fet sempre en cada exercici que hi ha 
hagut guanys. 
 
Els assistents aproven per unanimitat la ratificació del comptes 2017 d’INNOVACC. 
 
 
4. Principals novetats sobre els projectes col·lectius impulsats 

El Sr. Casas cedeix la paraula als ponents que expliquen els següents projectes: 
 

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 

Ignasi Papell (Eurecat) 
José Juan Rodríguez (UAB) 
Xavier Salamó (333) 

Anàlisi metodològic de l’ús d’instruments miniaturitzats NIR “low 
cost” per al control en planta de paràmetres de qualitat i de 
procés en productes carnis fermentats i assecats 

Josep Comaposada (IRTA) 

Envàs monomaterial PET reciclable per a productes carnis Núria Hernàndez (Lavola)  
Determinació de l’activitat aigua i del contingut de sal en pernil 
curat mitjançant FO-NIRS 

Jacobo Álvarez (Lenz) 
Manel Torrent (Ramon Ventulà) 

Altres projectes desenvolupats Eudald Casas (INNOVACC) 
 
Nota: S’adjunten les presentacions de cada ponència.  
 
Finalment el gerent Eudald Casas, explica altres projectes en desenvolupament que 
s’estan portant a terme amb diferents empreses i institucions associades a INNOVACC 
(veure “4.2-projectes en desenvolupament” i “0-Presentació AG 25juny2018”). 
 
A la revista número 9, de juny de 2018, hi ha una taula resum on s’informa del nivell 
d’implicació d’INNOVACC i el grau d’èxit de cada projecte. També s’hi expliquen alguns 
projectes com a exemples de casos d’èxit. 
 
A partir de la visita anual a tots els socis s’aniran preparant noves activitats amb els socis i 
nous projectes col·laboratius a desenvolupar. Es  dona les gràcies a tots els socis per la 
seva col·laboració i la seva amable atenció durant les visites. 
 
S’informa que INTENTAREM QUE TOTS ELS SOCIS PUGUIN PARTICIPAR EN UN O MÉS 
PROJECTES COL·LABORATIUS.  
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5. Altres gestions i activitats realitzades 

El Sr. Eudald Casas exposa les gestions i activitats més significatives realitzades el darrer 
any (a part de la feina realitzada per a la dinamització i impuls dels projectes): 
• Col·laboració en la coordinació de diversos projectes restringits impulsats des 

d’INNOVACC i en alguns casos en l’elaboració de memòries i sol·licituds d’ajut. 
• Participació a la Comunitat RIS3CAT “INNOÀPAT” (coordinada per IRTA), on som 

membres del Grup de Govern en representació del projecte Q-PORK.  
• Col·laboració amb INTERPORC per al desenvolupament de proves pilot d’implantació 

de programes de control de salmonel·losi porcina. 
• Participació activa en les trobades inter-clúster organitzades per ACC1Ó. 
• Participació activa a la Xarxa de Clústers Catalans (www.clusters.cat) 
• Participació a la Plataforma ECCP (European Cluster Collaboration Platform). 
• Suport a diversos projectes europeus, alguns en la seva fase de desenvolupament i 

d’altres en el moment de la sol·licitud d’ajut. 
• Participació en consorcis per a la preparació de sol·licitud d’ajuts Horizon 2020. 
• Participació en el Comitè Organitzador de la Fira Alimentària Food Tech 2018 de 

Barcelona. 
• S’ha fet difusió dels projectes i activitats de l’entitat, i algunes notícies han aparegut a 

diferents mitjans de televisió, ràdio, premsa escrita, internet, etc. 
• Col·laboració en la difusió de jornades i activitats formatives organitzades per socis 

d’INNOVACC. 
• Enviament del butlletí electrònic mensual. 
• Preparació i edició de la revista anual 2018. 
 
El Pla de Treball 2018-2019 previst és el següent: 
 
� Procurar la continuïtat i desenvolupament de projectes 

col·lectius iniciats fins ara. 
� Preparació dels nous projectes per iniciar.  

o a partir dels proposats al Pla Estratègic 2016-2019  
o a partir de les visites anuals als socis 
o a partir d’altres propostes que puguin sorgir 

� Potenciació de la web: www.innovacc.cat 
� Organització d’un seminari tècnic cada semestre. 
� Col·laboració en la difusió de jornades, formació, missions 

internacionals, etc.  
� Participació en elaboració de plans estratègics, taules 

sectorials. 
� Augmentar el nombre de socis del clúster. 

 
6. Informacions sobrevingudes 

No n’hi ha. 
 
 
7. Plecs i preguntes 

No n’hi ha. 
 

Per a cada projecte: 
o organització de 

trobades 
o tramitació ajuts 
o seguiment del 

calendari 
o seguiment dels 

objectius previstos 
o altres gestions 
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8. Aprovació de l’acta de la sessió 

Els socis assistents aproven per unanimitat l’acta de la sessió. 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. Josep Maria Corominas (president d’INNOVACC) 
agraeix l’assistència de tothom. A les 13:45 dóna per acabada l’Assemblea General. 
 
Posteriorment el Sr. Oriol Amat (Catedràtic de la UPF) fa la conferència “L’economia i 
l’empresa catalana: Present i futur” (veure “Oriol Amat - Situació actual i perspectives del 
teixit empresarial català”).  


