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OOrdre del dia rdre del dia -- Assemblea GeneralAssemblea General

1. Despatx de presidència.

2. Comptes del 2018 i 2019. 

3. Principals novetats projectes col·lectius impulsats. 

4. Altres gestions i activitats realitzades.

5. Informacions sobrevingudes.

6. Precs i preguntes.

7. Aprovació de l’acta de la sessió.
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DDespatx de presidespatx de presidèènciancia

• Documents carpeta: ordre del dia jornada, punts 

assemblea, revista 2019

• Recordatori dels associats: nous socis, evolució. 

• Trobades/activitats rellevants: 

de 26-Juny-2018 a 10-Juny-2019

• Seminaris tècnics

• Premi INNOVACC



RRevista 2019evista 2019



IINNOVACC avuiNNOVACC avui

85 empreses

del sector carni porcí
i sectors auxiliars 

(68 PIMES, 17 GES)

16 institucions

101 associats



AAltes socis 2019ltes socis 2019



TTrobades rellevantsrobades rellevants
Comunitat RIS3CAT “INNOÀPAT”

Plenàries 

13-Feb-2019 (FCAC)

Comissió de Govern 

11-Oct-2018 (IRTA)

11-Gen-2019 (FCAC)

14-Maig-2019 (IRTA)

Reunió QPORK

11-Des-2018 (INNOVACC)

Projecte liderat per INNOVACC: 

“Alternatives de millora de la qualitat de la carn de 
porc i productes derivats (Q-PORK)”

INNOVACC com a líder del projecte1 associació/clúster

Universitat Autònoma de Barcelona1 agent de R+D+i

Boadas 1880 SA, Ramon Ventulà SA, Lenz Instruments SL, 
Timpolot SL, Engineria Informàtica Olot SL, Joaquim Albertí SA, 
Esteban Espuña SA, Noel Alimentaria SAU, Cárnica Batallé SA, 
Artigas Alimentària SAU, Corporación Alimentaria de Guissona 
SA, Mecàniques Pujolàs SL i Grupo Alimentario Argal SA

13 empreses

Comunitat 
coordinada per:



Immersió estratègica clústers catalans
(Sant Cugat del Vallès) 12-Jul-2018

Trobada amb el clúster agroalimentari de Navarra
NAGRIFOOD (Tudela) 27-Nov-2018

Reunió amb la Directora General d’Indústria            
Sra. Matilde Villaroya (Barcelona) 5-Març-2019

Formació clústers catalans sobre ajuts europeus 
(Barcelona) 12-Març-2019

TTrobades robades rellevants (clrellevants (clúústers)sters)

Xerrada amb delegació d’empreses càrnies de 
Rosario-Argentina (Barcelona) 22-Gen-2019

Reunió de clústers alimentaris catalans       
(Barcelona) 12-Feb-2019

Reunió amb el Clúster Nacional de Productores de Ganado Porcino (Lleida) 3-Maig-2019



Suport a Jornades

Sessió Smart Food dins de la plataforma Hub b30 de 
la UAB (Bellaterra), 29-Març-2019

Reunió amb la Federació Catalana de caça sobre la 
PPA i les qualitats de la carn de caça (Olot) 5-Oct-2018

Visita a INNOVACC d’un grup d’estudiants de la 
Cornell University de Nova York (Olot) 4-Abril-2019

Ajuts, Finançament i incentius fiscals per a la R+D+i 
(Olot) 8-Maig-2019

TTrobades rellevantsrobades rellevants



Seminari tècnic sobre DISSENY HIGIÈNIC (Monells)



Seminari tècnic sobre INDÚSTRIA 4.0 (Vic)



PPremi INNOVACC a la innovaciremi INNOVACC a la innovacióó tecnològica tecnològica 
en len l’à’àmbit carnimbit carni

1ª edició
Curs 2016-2017

2ª edició
Curs 2017-2018

Guanyador: 
Roger Vidal, 

estudiant de Biologia de la 
Universitat de Girona

3ª edició
Curs 2018-2019

Convocatòria oberta fins 26/7/2019

Guanyador: 
Pol Quintana, 

estudiant d’Enginyeria 
Alimentària de la 

Universitat de Girona

Premi Batxillerat/FP: 5.000 €
Premi Universitat: 5.000 €
Repartits al 50% entre l’estudiant i el 
centre educatiu que han realitzat el 
projecte.
Per als estudiants, contracte de treball 
en una empresa del sector carni català.

Objectiu: incentivar projectes 
d’innovació tecnològica dins l’àmbit 
educatiu català enfocat al sector carni i 
reconèixer la tasca realitzada per 
l’estudiant i centre educatiu.
Poden participar al premi estudiants de 
Batxillerat, Formació Professional i 
Universitat, matriculats a un centre 
educatiu de Catalunya i que estiguin 
preparant el Projecte Final de cicle/grau
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Pèrdues i guanys



Pèrdues i guanys / Estructura



Pèrdues i guanys / Projectes i Resultats



Balanç de Situació



ESTAT DE PROJECTES EN ESTAT DE PROJECTES EN 
DESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENT
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Projectes en 
desenvolupament



PPononèències projectesncies projectes

Àlex Brossa (Packaging cluster) 

Francesc Egea (IPE) 

Estudi de viabilitat de sensors tecnològics per a envasos alimentaris aplicats a un 
etiqueta intel·ligent (Foodsensing) 

Elsa Lloret (IRTA)Materials plàstics més sostenibles a la indústria càrnia 

David Garcia-Gassull (Splendid 
Foods)

Disseny d'un robot per a empènyer i arrossegar gàbies de transport d'embotits 
guiats a través d'un sistema de rails aeris

Jordi Coll (Energy Tools) Sistema integral de gestió i monitorització energètica en el sector carni porcí

Elena Fulladosa (IRTA)Optimització de la homogeneïtat de producte i reducció de salmorres residuals 
en indústria elaboradora de pernils curats 

Martín Buffa (UAB) 

Xavier Serra (IRTA)

Solucions innovadores per a reduir l’ús de nitrificants en elaborats carnis cuits 
mantenint la seguretat alimentària i la qualitat organolèptica



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

- 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.

- Actualment s’està treballant en el desenvolupament d’una plataforma de 
predicció de la qualitat de carn fresca en funció dels paràmetres de qualitat 
tecnològica. S’ha realitzat a partir de les dades obtingudes de les mostres dels 
diferents elaborats carnis.

“Q-PORK. Alternatives de millora de la qualitat de la 
carn de porc i productes derivats”

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”

- El pes dels budells + estómac en 
relació al pes de la canal, permet 
distingir una animal dejunat o no 
dejunat

- El % que representen budells + 
estómac sobre el total pes canal dels
animals no dejunats va ser molt 
estable en tots els lots.

- En general, l’àcid làctic a la sang és 
més alt en animals no dejunats

- En general, el pH final és més baix en 
els no dejunats.

Amb el suport de: 

Nivell àcid làctic en sang en el moment de degollat



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’està acabant el 
prototipus a Pujolàs i en 
breu s’implantarà a Argal.

- La tecnologia emprada ha 
permès establir excel·lents 
prediccions de les pèrdues 
per cocció a partir de 
mesures òptiques 
obtingudes fora de línia a 
partir d’emulsions càrnies.

Amb el suport de: 
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“Sistema integral de neteja i desinfecció en continu de cintes de 
transport de carn”

- Disseny i construcció prototipus per neteja i desinfecció en 
continu de cintes de transport de carn. 

- Es van fer proves a nivell de planta pilot a IRTA.

- Mimasa va realitzar modificacions sobre el prototipus segons 
els avenços aconseguits.

- Primavera 2019: instal·lació del prototipus a Noel i durant 3 
mesos s’està provant i al final s’acabarà validant.

- Proquimia: estudi i selecció de productes de neteja i 
desinfecció òptims.

- UAB: posada a punt del protocol de treball amb radiacions 
electromagnètiques, com a tecnologia de desinfecció de 
cintes.

- Esbelt: realització d’un estudi del comportament de les cintes
i l’avaluació de la seva idoneïtat.

Amb el suport de: 



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

- S’han establert condicions òptimes per a la formació de la zinc-protoporfirina en fetges.

- Colorant insoluble (difícil extracció). S’està fent proves per extreure i solubilitzar el pigment 
i també permetre el seu consum.

- Obtenció ingredient funcionals: possible substituir fins a un 15% de la carn per ingredient 
proteic de melses, sense perjudicar la qualitat del producte carni final.

- Estudi de les condicions idònies per extraure proteïnes solubles del cor.

- Conclusions: es poden obtenir ingredients a partir de les visceres de porcs amb 
funcionalitats tecnològiques diferents. L’actitud del consumidor no presenta limitacions 
importants.

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 la millora del perfil lipídic
dels embotits a través de la 
modificació de l’alimentació del bestiar 
porcí amb la finalitat de millorar l’estat 
nutricional dels consumidors.

- Incorporació ingredients d’alts nivells 
d’àcids grassos insaturats.

- Model productiu: més espai pel bestiar 
i estabulats en patis exteriors.

- Resultats del perfil lipídic en carn 
fresca: reducció dels àcids grassos 
saturats i augment dels insaturats en 
els lots de prova (respecte el control)

- Estudis sensorials i organolèptics (s’ha 
fet només amb 2 lots dels 4).

Amb el suport de: 

perfil lipídic en cansalada fresca



“EMBOT-ITs. Utilització de tecnologia avançada i gestió de Big Data 
per a optimitzar assecadors d'embotits curats”

- 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.

- Captació de dades per generació
de mapes d’informació del 
comportament dels embotits 
dins els assecadors.

- A partir de sensors de 
temperatura, humitat, evolució
aire i sistemes de pesatge: 
obtenció dades i anàlisi que 
permet arribar a patrons de 
comportament: Noves 
estratègies d’assecatge.

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.

- Resultats obtinguts fins al moment referents a la 
càrrega i descàrrega d’animals durant el 
transport molta variabilitat entre granges. Es va 
tenir en compte:

• Relliscades, retrocessos, caigudes

• Presència de coixeses

• Lesions a la canal

Es van definir punts de millora.

- Dejuni: es poden distingir els animals dejunats 12 
h respecte els no dejunats, a través del pes dels 
intestins+estómac en relació al pes de la canal.

- S’està fent avaluació temperatura ambiental
(granja, transport, escorxador) per veure l’efecte 
de l’estrés tèrmic sobre la qualitat del producte.

- Pendent d’inici l’efecte de reducció d’antibiòtics.

Amb el suport de: 



- Equips de captura múltiple 
sense productes tòxics i 
nocius. Amb sistema mecànic, 
ecològic i connectat al núvol.

- Disseny de les proves amb 
l’equip de captura a les 
empreses Salgot i Patel.

- Actualment s’està fent proves 
en una granja de Salgot.

- En breu, es realitzaran proves 
a l’escorxador Patel.

Amb el suport d’:

“Estudi pilot d’implementació de sistemes de desratització sense 
rodenticides, amb control telemàtic, en explotacions ramaderes 
(RAT-ECO)”



Amb el suport d’:

“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. 

� S’han fet proves a Boadas per 
determinar contingut de greix, proteïna i 
humitat a les masses càrnies. S’han 
obtinguts els models matemàtics.



- Sistema que representa un pas més en 
comparació al sistema ERP.

- Software específic que no només preveu 
producció, inventaris, facturació etc. com 
un ERP convencional, sinó que a més a 
més calcula quin és el mix de producció
òptima per tal de rendibilitzar el marge 
comercial i definir com ha de ser la 
seqüència de producció per aconseguir-
ho. 

“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”

� S’ha aconseguit la digitalització del procés 
productiu: des de la granja, el transport i fins
a l’escorxador.

� S’aconsegueix millor traçabilitat i de forma 
més àgil en comparació als sistemes actuals.

� Resultat: aplicatiu web, que es pot 
connectar a les webs dels governs, on es van 
confirmant les operacions assignades.

� El blockchain permet: transparència i 
immutabilitat de les dades del procés.

Amb el suport de: 

DTI Spain SL



“Estratègies sectorials per a la prevenció de la 
caudofàgia i per evitar l’escuat rutinari en porcí”

Amb el suport de: 

Objectiu principal: 

- Estudiar l’eficàcia de diferents estratègies per prevenir la 
caudofàgia.

- Avaluar l’adequació dels sistemes d’avaluació de riscos.

- Donar eines als ramaders de porcí catalans per respondre a 
un requeriment legal.

- Augmentar el benestar animal.

Proves pilot a granges comparant porcs escuats i no escuats.



“Sistemes innovadors per a classificar de manera 
objectiva productes carnis o preparats carnis”

Amb el suport de: 

Objectiu general:

- Desenvolupar una eina de presa de decisions per a la 
classificació de derivats carnis segons la legislació vigent.

Objectius específics

- Avaluació tecnologies analítiques i paràmetres de procés 
que permetin classificar: preparats de carn o productes 
carnis.

- Eina per a la presa de decisions: facilitar adaptació
tecnològica dels derivats i classificació segons legislació.



“Automatització de tall de carn o derivats carnis 
per eliminar riscs d’accidents laborals i millorar 
productivitat i higiene”

Amb el suport de: 

Objectius del projecte:

- Automatitzar talls de carn fresca i congelada i 
productes carnis.

- Alta capacitat i màxim rendiment a l’efectuar els talls.

- Millora de seguretat de les persones. Reduir risc 
accidents.

- Disseny higiènic adequat per evitar contaminacions 
creuades i millorar seguretat alimentària.



“Aliments de 5a gamma amb base de proteïna 
càrnia per a la Gent gran (5-PROTEG)”

Amb el suport de: 

Objectiu principal:

- Desenvolupar plats de 5a gamma que aportin 
requeriments nutricionals necessaris per a persones de 
la 3a edat amb bon estat de salut.

- Estudi de la valorització d’ingredients (retalls de porc, 
xai i vedella) possibilitant l’aplicació d’una declaració
de salut sobre plats de 5a gamma.



“Estratègies per obtenir carn de porc lliure d’olor 
sexual (Q-OLOR)”

Amb el suport de: 

Objectiu general:

- Avaluar alternatives a la castració quirúrgica per 
obtenir carn de porc de qualitat i lliure d’olor 
sexual: 

• Immunocastració

• Selecció genètica de mascles enters

- Innovar en la classificació per nivells d’olor 
sexual (sensor Raman).



“Selecció de Duroc per a un model productiu de 
carn de porc tradicional i diferenciada 
(RODAPORK)”

Amb el suport de: 

Objectiu:

- Dissenyar, desenvolupar i validar un model 
productiu (selecció genètica de Duroc) per obtenir 
un animal òptim, proporcionant carn diferenciada 
d’alta gamma: matèria primera per a xarcuteria 
tradicional i possibilitat de nous talls de carn per a 
franja gourmet o restauració.

- Els productes obtinguts s’adaptaran al Programa
d’Autocontrol de l’Etiquetatge Duroc (PAED).



“Millora de la qualitat de productes carnis amb 
sensors òptics on-line”

Amb el suport de: 

Es desenvoluparà en 3 grups de treball:

- WP1: disminució pèrdues per cocció en la fabricació de 
salsitxes de Frankfurt mitjançant sensor òptic en línia.

- WP2: NIR low cost per determinar paràmetres de 
qualitat i seguretat alimentària en embotits crus curats.

- WP3: optimització i millora dels procés d’elaboració de 
pernil cuit extra amb sensor òptic FO-NIRS.



� Nous productes més saludables segons el nivell Nutriscore A,B,C,D,E. 
� Producte carni de composició ideal, combinant carn i vegetal, perquè sigui més saludable i no per 

baixar el preu.
� Validació del procés per allargar la vida útil dels llescats incorporant una cabina de flux laminar. 
� Nous gasos per a allargar la vida útil de productes curats envasats. 
� Millora del dessagnat del pernil per a producte curat i del dessagnat de gall dindi i pollastre.
� Com evitar el vel blanc (tirosina) en bloc de pernil. 
� Nous equips de robotització en escorxadors.
� Recuperació/estalvi d’aigua al sector carni (software gestió i monitorització, productes de neteja, 

bandes, nova maquinària més eficient, etc).
� Eines de mesura i control del benestar animal i accions de millora.
� Monitorització de granja i anàlisi Big data.
� Noves eines de millora de la bioseguretat en granges.
� Estudis comparatius de diferents tipus de paviments i sistemes de drenatge a granges i indústria 

càrnia.
� Estudis comparatius de depuració amb o sense separador de greixos.
� Noves cobertes plàstiques més resistents per a granges.
� Opcions d’automatització de neteja de camions.
� Opcions d’utilització d’envasos biodegradables.
� Innovació amb el teixit de la roba que permeti facilitar el rentat.
� Sistemes innovadors i més econòmics de classificació de magre i greix per a les formulacions 

d’embotits.
� Nous sistemes de control de produccíó de llescats amb tecnologia 4.0.

AAltres projectes en preparaciltres projectes en preparacióó



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



ALTRES GESTIONS I ACTIVITATSALTRES GESTIONS I ACTIVITATS
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AAltres activitatsltres activitats

Enquestes d’ACCIÓ als socis del clúster



� Participació a la Comunitat RIS3CAT “INNOÀPAT” (coordinada per IRTA), on 
som membres del Grup de Govern en representació del projecte Q-PORK. 

� Participació activa en les trobades inter-clúster organitzades per ACCIÓ.
� Participació activa a la Xarxa de Clústers Catalans (www.clusters.cat).
� Col·laboració amb altres clústers estatals o internacionals.
� Participació a la Plataforma ECCP (European Cluster Collaboration Platform).
� Participació en el Comitè Organitzador de la Fira Alimentària Food Tech

2020 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.
� Organització de seminaris tècnics a partir de temes escollits pels socis.
� Gestió i difusió del “Premi INNOVACC a la innovació tecnològica en l’àmbit 

carni”.
� Enviament del butlletí electrònic mensual.
� Preparació i edició de la revista anual 2019.

AAltres activitatsltres activitats



PPla de treball 2019la de treball 2019--20202020

• Procurar la continuïtat i desenvolupament de projectes 
col·lectius iniciats fins ara.

• Preparació dels nous projectes per iniciar. 

� a partir dels proposats al Pla Estratègic 2016-2019

� a partir de les visites anuals als socis 

� a partir d’altres propostes que puguin sorgir

• Potenciació de la web: www.innovacc.cat

• Organització d’un seminari tècnic cada semestre.

• Organització de les Jornades d’Immersió Estratègica.

• Elaboració del Pla Estratègic 2020-2023.

• 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.

Per a cada projecte:

�organització de 
trobades

�tramitació ajuts
�seguiment del 

calendari
�seguiment dels 

objectius previstos
�altres gestions



PPropers seminaris i jornadesropers seminaris i jornades

NO HI FALTEU ! 

ANOTEU-VOS-HO A L’AGENDA, SI US PLAU

Ajuntament d’Olot18/12/2019
Assemblea General Extraordinària i 
entrega Premi INNOVACC 3a edició

Castell de Montesquiu 
17/10/2019 i 
18/10/2019

Jornades Immersió Estratègica del 
sector carni català (cada 4 anys)

Girona-UdG27/09/2019
Seminari tècnic sobre Seguretat 
alimentària al sector carni

LlocDataActe



SSeminari teminari tèècnic SEGURETAT ALIMENTcnic SEGURETAT ALIMENTÀÀRIARIA

Data: 27/09/2019

Lloc: Girona-UdG

Possibles ponències:
• Control de Listèria (requisits dels països més estrictes).
• Exigències de seguretat alimentària en determinats mercats sobre 

productes catalans.
• Pernil curat sense nitrificants per evitar el risc de botulisme. És 

segur?
• Control de Toxoplasmosi, per a gamma de productes “segurs”.
• Detecció de cossos estranys. Límits de radiació sobre producte.
• Anàlisi de riscos alimentaris/assegurances.
• Com es pot millorar la higiene i estalviar aigua en una indústria 

càrnia?
• Bandes antimicrobianes per a reduir contaminacions creuades.



JJornades Immersiornades Immersióó EstratEstratèègica 2019gica 2019

Data: 17/10/2019 i 18/10/2019

Lloc: Castell de Montesquiu (Osona - Barcelona)

Possibles blocs de ponències:
• Tendències de consum de productes carnis pels propers anys a nivell 

mundial.
• Bioseguretat a granges, una necessitat individual i sobretot 

col·lectiva .
• Com afrontar les campanyes animalistes, contraris al sacrifici 

d’animals i al consum de carn 
• Com afrontem el reglament Nutriscore? 
• Estratègia de nous productes amb vegetals.
• El futur de l’economia catalana.
• Propostes de projectes per a impulsar des d’INNOVACC 2020-2023



INFORMACIONS SOBREVINGUDESINFORMACIONS SOBREVINGUDES

ASSEMBLEA GENERALASSEMBLEA GENERAL

1010--JUNYJUNY--20192019



PRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTES

ASSEMBLEA GENERALASSEMBLEA GENERAL

1010--JUNYJUNY--20192019



APROVACIAPROVACIÓÓ DE LDE L’’ACTA DE LA SESSIACTA DE LA SESSIÓÓ

ASSEMBLEA GENERALASSEMBLEA GENERAL

1010--JUNYJUNY--20192019



CLOENDA A CCLOENDA A CÀÀRREC RREC DELDEL
SR. DOMSR. DOMÈÈNECNEC ESPADALESPADALÉÉ

ASSEMBLEA GENERALASSEMBLEA GENERAL

1010--JUNYJUNY--20192019


