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WP1 – Noves solucions tecnològiques per al control i millora de la qualitat de la carn de porc, 
incloent l‘espectroscòpia NIRS 

- Avaluació amb panels sensorials de: pernil cuit i pernil curat, llom fresc i llom 
curat.

- A través de panelistes, s’han determinat paràmetres de textura instrumental

del producte.

- S’han relacionat els resultats del panel sensorial amb paràmetres i categories 
de qualitat de la carn fresca pre-establertes.

- Resultats obtinguts:

Pernil cuit: bona correlació entre carn fresca i producte final.

Pernil curat: té més importància el processat que la qualitat de la matèria 
primera. Queden emmascarats els defectes de qualitat.

Llom fresc: la categoria de qualitat òptima ha obtingut mals resultats (efecte 
congelació producte).

Llom curat: bona correlació entre carn fresca i producte final.

“Q-PORK. Alternatives de millora de la qualitat de la 

carn de porc i productes derivats”

Amb el suport de: 



WP1 – Noves solucions tecnològiques per al control i millora de la qualitat de la carn de porc, 
incloent l‘espectroscòpia NIRS 

“Q-PORK. Alternatives de millora de la qualitat de la 

carn de porc i productes derivats”

- Elevada correlació en totes les empreses càrnies participants.

- S’han obtingut models de predicció de capacitat de retenció d’aigua 
de la carn, per determinar carns EXSUDATIVES i no EXSUDATIVES.

- La combinació de la utilització de la sonda + control del pH, són bones 
eines per a la classificació de la carn.

- Resultats prometedors mesurant activitat aigua i % sal en pernil curat

- S’ha dissenyat i construït una sonda manual d’espectroscopia NIR d’alta precisió. 

- S’ha fet mesures de qualitat en pernil fresc, pernil curat i pernil cuit, comparant els valors 
del NIR amb el criteri actual de cada empresa (visual, pH, altres).

Amb el suport de: 



WP1 – Noves solucions tecnològiques per al control i millora de la qualitat de la carn de porc, 
incloent l‘espectroscòpia NIRS 

“Q-PORK. Alternatives de millora de la qualitat de la 

carn de porc i productes derivats”

- Perfeccionament del sistema automatitzat de  traçabilitat 
de canals “Meatcode” a escorxador i etapes posteriors 
(sala de desfer, elaborador). 

- S’han fet proves amb l’injector que va marcant 
automàticament els codis sobre la canal i proves amb els 
equips de lectura automàtica (a escorxador, sala de 
desfer i curació de pernil).

- Resultats satisfactoris. Ràtio de lectura pràcticament del 
100% als 6 mesos de curació i 75-80% als 12 mesos 
(afecta capa greix). Ara es treballarà amb una nova tinta 
per aconseguir la ràtio del 100% als 12 mesos.

- Aconseguir treure etiquetes dels pernils i menys 
marques. Assegurar la traçabilitat.

Amb el suport de: 



WP2 – Noves solucions tecnològiques per al control del dejú de porcs a l’escorxador a fi de 
millorar la qualitat de la carn obtinguda i millorar l’eficiència del sistema productiu

“Q-PORK. Alternatives de millora de la qualitat de la 

carn de porc i productes derivats”

- 8 trials amb porcs dejunats i no dejunats, en diferents èpoques de l’any. 

- Altres variables importants: condicions transport i corrals d’escorxador.

- Mesures de paràmetres relacionats amb l’animal (Tª ulls, pes paquet 
intestinal, lactat...). El lactat no té gran incidència, en aquest cas.

- Mesures de la qualitat de la carn (pH, CE, color). El pH augmenta amb el dejú.

- Avaluació lesions. No hi ha diferències significatives entre porcs no dejunats i 
porcs dejunats.

- Cal reduir l’alta temperatura de la carn per disminuir % de carns PSE. 

- S’ha establert el llindar òptim per classificar porcs dejunats i no dejunats on-
line, amb un % de pes del paquet intestinal vs el pes de la canal (que depèn 
de cada empresa i tipus de porcs).

Amb el suport de: 
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WP3 – Noves solucions tecnològiques per a la detecció d’olor sexual en mascles sencers, com 
a alternativa a la castració dels garrins, per assegurar la qualitat de la carn obtinguda

“Q-PORK. Alternatives de millora de la qualitat de la 

carn de porc i productes derivats”

- Sistema classificació canals en funció de l’olor sexual 
amb HUMAN NOSE. S’ha fet:

� Protocol entrenament panelistes

� Manual d’implantació

� Proves als escorxadors amb grups de panelistes
(Test sensibilitat a l’escatol i androstenona)

� Proves on-line: hi ha algunes discrepàncies i s’ha 
d’avaluar viabilitat.

� Proves al laboratori: reclassificació de les mostres.

- S’han començat proves amb tecnologia Raman (Alemanya). No és 
invasiva, resultats immediats, es pot automatitzar.

- S’ha utilitzat  greix classificat per Human Nose (IRTA i escorxadors) i greix 
avaluat químicament amb nivells d’androstenona i escatol coneguts.

- Resultats fins al moment: 80-90% d’avaluació ok. Permet distingir zona 
del porc. Cal augmentar núm. mostres.

Amb el suport de: 



WP4 – Noves solucions tecnològiques de sensors òptics in-line per augmentar el rendiment i 
la qualitat dels derivats carnis

“Q-PORK. Alternatives de millora de la qualitat de la 

carn de porc i productes derivats”

- S’han determinat els materials per a construir l’equip-sensor, perquè
puguin utilitzar-se en contacte amb l’aliment.

- S’ha dissenyat i construït un sensor de sobretaula (primer monofibra
i després multifibra).

- S’han elaborat derivats carnis (amb diferents composicions i 
diferents tipus de picat) per a proves. 

- S’han obtingut dades de composició (abans i després de la cocció) i 
de qualitat, així com dades de reologia i textura.

- S’han fet assaigs òptics amb el sensor de sobretaula i s’han obtingut 
algoritmes de predicció de qualitat de producte final a partir de la 
mesura òptica abans de cocció.

- S’està acabant el prototipus per tal d’implantar-lo on-line a Argal.

Amb el suport de: 
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- S’ha dissenyat un envàs 96% PET. Envàs monomaterial.

- Manté les condicions d’envasat i vida útil del productes elaborats

- Augmenta el grau de reciclabilitat dels residus: valorització residus plàstics 
que actualment van a abocador (millora punt verd i valorització retall)

- Minimització impacte ambiental d’un 83%

- Cost del nou envàs és lleugerament superior (0,0512 €/u – 0,0587 €/u)

- Interessant fomentar l’envàs: és més sostenible; d’acord amb estratègia
europea sobre plàstics exigint reciclabilitat (abans 2030).

“Envàs monomaterial reciclable per a productes carnis”

Amb el suport de: 



“Sistema integral de neteja i desinfecció en continu de cintes de 

transport de carn”

- S’ha dissenyat i s’ha construït el prototipus per a fer-se les 
proves amb totes les tecnologies de tractament escollides pel 
Grup Operatiu.

- S’estan fent les proves a nivell de planta pilot a IRTA i més 
endavant es faran en condicions reals de treball a Noel.

- Els assaigs previs de laboratori han donat reduccions de més 
de 4 unitats logarítmiques dels patògens d’interès 
(Salmonella, Listeria) en temps curts de tractament (4 segons). 

Amb el suport de: 



“Valorització de proteïnes de baix valor comercial d’escorxadors de 

porcí”

- S’ha treballat amb melses i fetges. Es continuarà fent proves amb altres òrgans.

- S’ha aconseguit un concentrat de proteïna insoluble de color clar i olor neutre que s’ha 
utilitzat com a substitutiu de la soja en pasta fina, donant bons resultats. També s’ha 
utilitzat com a substitutiu de carn magra en preparats carnis amb resultats prometedors.

- S’ha obtingut un pigment natural vermell i estable (ZnPP) amb alta concentració. S’ha vist 
que l’obtenció augmenta en fetges amb més temps de congelació.

- S’ha fet un estudi de consumidors sobre el consum d’aquestes vísceres i els seus extractes.

Amb el suport de: 



“Selecció de l’alimentació de truges no reproductores per a la 

millora del perfil lipídic dels embotits curats d’alta qualitat”

- L’objectiu és estudiar els efectes de la modificació en alimentació animal a nivell de perfil 
lipídic de la carn i la viabilitat de la carn de porc.

- Avaluar les propietats nutricionals i sensorial dels embotits.

- Determinar la textura i color dels embotits.

- Els animals objecte d’estudi són llavores i truges reproductores.

- S’han fet 4 lots de treball.

- S’han fet panells de tast amb consumidors per comparar els productes dels diferents lots.

Amb el suport de: 



“Optimització de la homogeneïtat de producte i reducció de 

salmorres residuals en indústria elaboradora de pernils curats”

- S’han realitzat proves de caracterització de 
producte final llescat i sencer (amb os i sense os).

- Posada a punt dels equips de determinació de sal 
en llescats.

Els propers passos a realitzar són:

- Proves de modificació del procés actual de salat

- Validació industrial

- Avaluació del producte final

Amb el suport de: 



“EMBOT-ITs. Utilització de tecnologia avançada i gestió de Big Data 

per a optimitzar assecadors d'embotits curats”

- L’objectiu del projecte és la millora de l’eficiència en el procés de curació d’embotits 
mitjançant l’analítica avançada de dades i sistemes intel·ligents d’ajuda a la decisió.

- Les activitats que es realitzaran són les següents:

� Estudi dels processos d’assecatge

� Monitorització assecadors

� Integració, estandarització i emmagatzematge de dades

� Analítica i presa de decisions

Amb el suport de: 



“Materials plàstics més sostenibles a la indústria càrnia (MAT-SOS)”

- Objectiu: desenvolupar noves estructures de materials plàstics més sostenibles pel sector 
carni per a:

� Reduir la quantitat de matèria primera (resines)

� Reduir el residu post-consum

� Millorar reciclabilitat

Es farà una validació dels materials mitjançant la vida útil de diferents productes carnis.

De moment s’han realitzat formacions sobre materials plàstics a les diferents empreses 
elaboradores participants. S’han recomanats els nous envasos a provar a cada empresa.

Amb el suport de: 



“Solucions innovadores per a reduir l’ús de nitrificants en elaborats 

carnis cuits mantenint la seguretat alimentària i la qualitat 

organolèptica”

- Objectius del projecte:

� Què cal fer perquè no es perdi tan nitrit funcional 
durant el procés? Quan i com s’afegeix. Quins 
paràmetres ajuden a preservar-ne la funcionalitat.

� Quins adjuvants (químics i tecnològics) potencien 
la funcionalitat del nitrit residual?

De moment s’han fet reunions per determinar: 

� Quins elaborats de cada empresa es mostrejaran.

� Com es prepararan les mostres.

� Com es faran els mostrejos i quins paràmetres es 
determinaran.

Amb el suport de: 



“Obtenció d'estàndards d'engreix de porc Ral d'Avinyó per a una 

òptima qualitat de la carn”

- Objectiu: millorar el sistema productiu porcí basat en la genètica 
Ral d’Avinyó.

Es tindran en compte diferents paràmetres:

� Dejuni i transport d’animals. Trials a diferent èpoques de 
l’any.

� Reducció antibiòtics.

� Adaptació a l’estrès tèrmic.

I veure com incideixen sobre la qualitat de la carn fresca:

� Mesura de paràmetres: pH, color, textura, greix 
intramuscular.

� Avaluacions sensorials a partir d’un panell entrenat.

� Avaluació de productes elaborats: llom curat i pernil cuit.

Amb el suport de: 



Els objectius del projecte són:

� Trobar una alternativa real als rodenticides per al control de rosegadors 
en explotacions ramaderes. 

� A la vegada es pretén dotar als equips de captura, una supervisió
telemàtica (reduint el nombre de visites i beneficiant temes de 
bioseguretat).

� Reducció de contaminació del medi ambient amb rodenticides, i el risc 
de que aquests puguin afectar també a la qualitat de la carn. 

Amb el suport de: 

“Estudi pilot d’implementació de sistemes de desratització sense 

rodenticides, amb control telemàtic, en explotacions ramaderes (rat-

eco)”



Amb el suport de: 

“Control de qualitat de contingut de greix en formulacions càrnies 

mitjançant un sistema NIR low cost connectat al núvol”

� Objectiu: Estudiar la viabilitat de la tecnologia NIR low cost 
(de butxaca) i connectat al núvol, quan s’utilitza en l’entorn 
industrial d’elaboració de productes carnis per a la 
determinació de paràmetres d’interès pel control de 
qualitat. 

� Es pretén determinar el contingut de greix, proteïna i 
humitat de les masses càrnies durant el procés 
d’elaboració per reduir la variabilitat d’aquests paràmetres 
en els diferents lots d’elaboració d’una mateixa formulació.

� El mes de març es començaran les proves a entorn 
industrial.



Amb el suport de: 

“Sistema integral de gestió i monitorització energètica en el sector 

carni porcí”

Els objectius del projecte són: 
� Conèixer la distribució energètica de la indústria.
� Definir propostes de millora en l’eficiència energètica dels 

equips productors d’altres energies:
- Equips de fred industrial
- Equips d’aire comprimit
- Equips de producció d’ACS o vapor (calderes)
- Sistemes d’il·luminació

� Quantificar l’impacte en reducció de tones de CO2 amb 
l’aplicació de les millores proposades.

� Valorar inversions per a les millores en l’àmbit de l’eficiència 
energètica.

� Calcular períodes de retorn de les inversions proposades.
� Disposar d’un Benchamarking (millors pràctiques) respecte 

dades sectorials.



Els objectius principals del projecte són:

� Agilitzar el treball d’organització de la producció de l’empresa elaboradora 
d’embotits mitjançant l’automatització del llançament d’ordres de fabricació, 
augmentant l’eficiència en planta del temps destinat a l’informe de dades per part 
dels operaris.

� Establir un nou mètode de planificació de la fabricació dels productes per a 
optimitzar els recursos utilitzats. Estratègicament l’empresa elaboradora d’embotits 
podrà decidir setmanalment quin mix de productes és més rentable produir i què
comercialitzar (comprant a un tercer i venent).

“Càlcul del mix de productes a fabricar mitjançant sistemes 

d’informació 4.0 per a optimitzar el procés de fabricació d’una 

empresa elaboradora d’embotits”

Amb el suport de: 



“Traçabilitat en blockchain pel transport d’animals vius i sacrifici”

� Actualment des de les granges fins als escorxadors, tots els processos de 
comunicació, logística, certificació i traçabilitat es fan de forma manual amb 
documents impresos, amb el conseqüent risc de pèrdua de documents, error en 
l'entrada de dades, i possibilitat de manipulació o falsificació.

� El present projecte pretén substituir els documents i així fer més fàcil el control de 
la traçabilitat i la verificació de tots els agents implicats durant el procés.

Amb el suport de: 

DTI Spain SL



“Disseny d’un robot per empenta i arrossegament de gàbies de 

transport d’embotits guiats a través d’un sistema de rails aeris”

� Objectiu principal: avaluació de la implementació d’un sistema robotitzat de 
transport aeri de gàbies d'embotits mitjançant la tecnologia AGV a través de guiat 
magnètic. 

� El projecte inclou el disseny i desenvolupament d’un prototip capaç de realitzar 
transports aeris de gàbies d’embotits de forma automàtica.

� Es realitzarà:

- Disseny de la instal·lació completa d'un circuit de proves amb el prototip

- Proves d'enganxament i desenganxament

- Proves de circulació per trams rectes i corbes 

- Proves d'entrega d'una gàbia en un assecador i de canvi d'ubicació de la gàbia.

Amb el suport de: 



“FOODSENSING – Estudi de viabilitat de sensors tecnològics per a 

envasos alimentaris aplicats a una etiqueta intel·ligent”

� Objectiu principal: mesurar variables a l’interior de l’envàs alimentari (gasos, 
temperatures, etc) que serveixin com a indicadors de qualitat i seguretat alimentària.

� El projecte inclou un estudi de viabilitat de teconologies de sensors intel·ligents en 
envasos  per a la seva integració en una etiqueta a l’interior de l’envàs.

Amb el suport de: 

� S’utilitza el sensor Colorsensing, que permet fer 
lectures automàtiques amb càmara o smartphone, 
vinculades a un software que dona les mesures.   
Es fan proves amb diferents tipus de tintes, 
adequades per a cada variable a mesurar, que 
s’incorporen a etiquetes intel·ligents (prototipus).

� Les empreses càrnies han de validar el prototipus 
per a diferents productes carnis. INNOVACC farà
una enquesta sobre l’ús d’aquesta tecnologia. 



“Estratègies sectorials per a la prevenció de la 

caudofàgia i per evitar l’escuat rutinari en porcí”

Amb el suport de: 



“Sistemes innovadors per a classificar de manera 

objectiva productes carnis o preparats carnis”

Amb el suport de: 



“Automatització de tall de carn o derivats carnis 

per eliminar riscs d’accidents laborals i millorar 

productivitat i higiene”

Amb el suport de: 



“Aliments de 5a gamma amb base de proteïna 

càrnia per a la Gent gran (5-PROTEG)”

Amb el suport de: 



“Estratègies per obtenir carn de porc lliure d’olor 

sexual (Q-OLOR)”

Amb el suport de: 



“Selecció de Duroc per a un model productiu de 

carn de porc tradicional i diferenciada 

(RODAPORK)”

Amb el suport de: 



“Millora de la qualitat de productes carnis amb 

sensors òptics on-line”

Amb el suport de: 



A partir de la visita anual a tots els socis:
� s’aniran preparant noves activitats amb els socis 

(com els seminaris tècnics 2019 o altres)
� nous projectes col·laboratius a desenvolupar.

INTENTAREM QUE TOTS ELS SOCIS PUGUIN PARTICIPAR EN 
UN O MÉS PROJECTES COL·LABORATIUS. 

PER QUALSEVOL IDEA, DUBTE, ETC. 

CONTACTEU AMB NOSALTRES, SI US PLAU!

NNous Projectesous Projectes


