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• Objectiu: incentivar projectes d’innovació tecnològica dins l’àmbit educatiu català
enfocat al sector carni i reconèixer la tasca realitzada per l’estudiant
i pel tutor i departament del centre educatiu al qual pertany.

• Podien participar al premi estudiants de Batxillerat, Formació Professional i
Universitat, matriculats a un centre educatiu de Catalunya, que estiguessin
estudiant l’últim curs dels estudis, durant el període 2017-2018, i que estiguessin
preparant el Projecte Final d’estudis.

• Era imprescindible que el projecte estigués dirigit al sector carni, i suposés una
innovació tecnològica tangible i aplicable

*Inclou tota la cadena de valor principal del porcí (granges, escorxadors, sales de

desfer, elaboradors de productes carnis) com de tots els serveis auxiliars

(genètica, pinsos, additius, maquinària, automatització, solucions d’higiene,

envasos i embalatges, logística, energia, gestió de residus i subproductes, etc.).

També s’admetien projectes relacionats amb altres especies animals o productes

anàlegs “sense carn”.

PREMI INNOVACC A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 
EN L’ ÀMBIT CARNI 
TERCERA EDICIÓ (CURS 2018-2019)



Dotació del premi: 10.000 €

Els premis consisteixen en:

Premi Batxillerat/FP: 5.000 €

Premi Universitat: 5.000 €

També s’ofereix a l’estudiant un contracte de treball en una empresa del sector 
carni porcí català.

Composició del Jurat del Premi

Jacint Arnau (IRTA), Esteve Espuña (ESPUÑA), Narcís Cañigueral (MONTER), 

Ignasi Pons (FECIC), Llorenç Freixanet (METALQUIMIA), Ricard Parés (PORCAT), 

Joan Martí (ACCIÓ), Jaume Sió (DARP) i Narcís Grèbol (ex secretari d’INNOVACC)

Finalistes del premi

Premi Batxillerat/FP: Xavier Puigdevall (Escola Agrària de l’Empordà), Georgina 
Molero i Mariona Porta (Institut El Cairat d’Esparreguera)

Premi Universitat: Bruna Guix (UPC), Gerard Masferrer (UVic) Imma Argemí (UdL)

PREMI INNOVACC A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 
EN L’ ÀMBIT CARNI 
TERCERA EDICIÓ (CURS 2018-2019)

50% alumne
50% centre educatiu



Projecte Nom del finalista Nom del tutor/s

Ús d’un cultiu iniciador en un producte curat. Diferències entre 
l’absència o la presència d’un “starter” en el fuet.

Xavier Puigdevall 

(Escola Agrària de 
l’Empordà)

Sergi Altarriba

Resum

Un dels factors més importants a l’hora de comercialitzar el producte és la 
seguretat alimentària. Existeixen molts tractaments que ens permeten tenir 
un producte segur i en molts casos, poder allargar la seva vida útil.

Una de les observacions d’aquest projecte, vers el fuet, va ser la seva 
variabilitat organolèptica. Entre lots es va poder observar com es podien 
apreciar diferències de gust, textura i color. Es va voler estudiar alguna opció 
per reduir aquesta variabilitat (curacions descontrolades, colors poc 
atractius, excés d’acidesa, etc.) i fer que el fuet fos més atractiu.

L’objectiu d’aquest projecte era determinar si existeixen diferències 
significatives entre un fuet tradicional tal i com s’ha fet sempre i aquest 
mateix fuet però amb la inoculació d’un cultiu “Starter”, concretament el 
Staphylococus xylosus, per tal d’assegurar el creixement d’una microbiota 
desitjada i així intentar fer un fuet més atractiu a nivell organolèptic.

Una part experimental va constar en el procés d’elaboració de dos tipus de 
fuets i fer-ne el seguiment i control dels paràmetres corresponents per tal 
que el tractament de les dades obtingudes sigui el mateix pels dos tipus de 
fuet. Es va determinar si existeixen diferències substancials entre els 
productes a través d’un panell de degustadors. 

Amb l’ús de S.Xylosus s’ha vist que no afecta aw, pH i minva de curació. La 
curació és més atractiva pel consumidor i més estable un cop tallat. Aporta 
més intensitat d’olor, calor i sabor.

Finalistes Premi INNOVACC – Batxillerat/FP 



Projecte Nom del finalista Nom del tutor/s

Elaboració d’un complex bioindicador colorimètric per evitar el 
malbaratament d’aliments a les nostres llars

Georgina Molero i 
Mariona Porta

(Institut El Cairat 
d’Esparreguera)

Lucía Giménez

Resum

El projecte volia tractar de minimitzar i presentar una possible solució al colossal 
malbaratament d’aliments per part de la indústria i el consumidor.

La causa d’aquest malbaratament és una mala gestió per part de la indústria 
alimentària, una sobreproducció i la inexactitud de la data de caducitat.

El projecte es va fonamentar en la investigació, feta amb carn de pollastre, sobre 
com trobar una forma més exacta de determinar la caducitat dels aliments que fos 
accessible a tota la població.

Els objectius del projecte eren: 

1.- Tractar d'esbrinar si la població es capaç de detectar correctament a través de 
les seves capacitats sensorials l'estat d'aptitud per al consum de la carn de 
pollastre. 

2.- Elaborar un instrument que permeti al consumidor detectar amb major 
exactitud i amb particularitat la qualitat microbiològica de la carn de pollastre.

Les conclusions foren:

1- La gent detectava com dolenta mostres en bon estat, concretament les del 6é i 
7é dia. Podem així afirmar que la nostra hipòtesi inicial és correcta, es a dir, la 
població tendeix a llançar productes alimentaris en bon estat microbiològic basant-
se en la seva percepció organolèptica.

2- La utilització de determinats compostos químics són indicatius de la qualitat 

microbiològica real d’un aliment i per tant, és possible la creació d’un dispositiu 
bioindicador de l’aptitud d’un producte pel consum humà.

Finalistes Premi INNOVACC – Batxillerat/FP 



Projecte Nom del finalista Nom del tutor/s

Disseny d’un vestidor pel personal de granges porcines

Bruna Guix 

(UPC Vilanova i la 
Geltrú)

Juan José Aliau

Resum

El terme bioseguretat es refereix en sentit ampli al conjunt de mesures
(d’infraestructura i de pràctiques de maneig) posades en marxa amb la finalitat
d’evitar o reduir el risc d’entrada de malalties infecto-contagioses i la seva
posterior difusió dins d’una explotació o cap a altres granges. Es poden diferenciar
dos tipus de bioseguretat, essent els vestidors un element important en ambdós
conceptes: Bioseguretat externa i Bioseguretat interna.

En el projecte s’ha redissenyat un vestidor modular prefabricat: una instal·lació
que proporciona a tot el personal les condicions higièniques necessàries pel
desenvolupament de la seva feina, a més de ser un lloc on dipositar objectes
personals, objectes de seguretat laboral, roba de treball i de carrer, farmaciola de
primers auxilis i medicaments... La instal·lació estratègica del vestidor a l’entrada
del tancat perimetral de la granja fa que sigui una zona de pas obligat per entrar-
hi, essent una barrera de desinfecció útil per prevenir tant la importació com la
exportació de problemes sanitaris entre l’exterior i l’interior de les instal·lacions
porcines. En el desenvolupament del disseny s’han tingut en compte estratègies
d’ecodisseny i els estàndards antropomètrics humans i de l’entorn físic per ajustar
l’espai al mínim necessari. Com a base d’aquest projecte s’ha analitzat un antic
model de vestidor dissenyat prèviament per l’empresa PORINOX SL que no va
tenir l’eficiència esperada, aplicant les millores al nou model.

El disseny final és un vestidor de 4m2 format per una robusta estructura fabricada
amb peces de planxa d’acer inoxidable (AISI 304), totalment equipat amb pas
obligatori per dutxa, lavabo i inodor i a punt per ser instal·lat a qualsevol granja.

Finalistes Premi INNOVACC - Universitat 



Projecte Nom del finalista Nom del tutor/s

Optimització del procés industrial d’escorxadors utilitzant tècniques 
de modelització, tractament de dades i classificació automàtica

Gerard Masferrer

(UVIC)

Pere Martí 

Moisés Serra

Resum

Els escorxadors de porcí disposen d’una gran quantitat de dades a conseqüència 
del volum de caps sacrificats diàriament. Aquesta informació inclou per una 
banda dades intrínseques dels animals (sexe, raça, i pes), i per altra dades 
provinents de sistemes de classificació de canals. 

Aquest projecte està format per un conjunt de publicacions on s'explora l'ús de 
tècniques de reconeixement de patrons en escorxadors. Aquestes tècniques 
s’utilitzen amb l'objectiu d'optimitzar el sistema productiu a través de la 
classificació de les canals segons característiques del pernil. El projecte es centra 
en la classificació de pernil, ja que és una de les peces més valuoses en la 
industria càrnia. 

Dels resultats obtinguts se’n conclou que l’ús de models de reconeixement de 
patrons en escorxadors pot ser una eina útil per millorar els sistemes de 
classificació de canals, concretament per classificar pernils segons l’espessor de 
greix subcutani en el pernil i segons el pes. A més a més, aquests mètodes 
podrien permetre reduir personal, reduir errors deguts a la fatiga dels operaris, 
optimitzar processos posteriors a les sales d’especejament i incrementar la 
velocitat de la cadena de l’escorxador.

Finalistes Premi INNOVACC - Universitat 



Projecte Nom del finalista Nom del tutor/s

Actitud dels consumidors, alternatives d’alimentació i efecte del 
tipus genètic sobre la qualitat de la canal i de la carn en el porc 

ecològic.

Imma Argemí 

(UdL)
Javier Álvarez

Resum

Els objectius del projecte eren: 

1. Avaluar l’impacte de l’habilitat culinària del consumidor sobre el factors que alteren la 
voluntat de compra de carn de porc de qualitat diferenciada, en consumidors de dos països 

2. Estudiar la viabilitat tècnica i econòmica en la formulació de racions 100% ecològiques, 
utilitzant matèries primeres locals

3. Analitzar l’efecte del sistema de producció (convencional vs. ecològic) en diferents variables 
de canal de porc (pes, espessor de grassa, contingut magre i ingressos) i la prevalença de 
decomisos a l'escorxador 

4. Avaluar l’impacte del tipus genètic i percentatge de magre, sobre el creixement diari, la 
qualitat de la canal i la carn de porc (aspectes tecnològics com el color i la duresa, i aspectes 
químics com la composició en àcids grassos i compostos volàtils) en producció ecològica.

Es va realitzar una enquesta a 974 consumidors de carn que van respondre en línia sobre: els 
seus hàbits de compra, fidelitat en el producte i atributs intrínsecs i extrínsecs o de confiança, i 
també s'expressava la voluntat de compra per a diferents escenaris d’ aparença i origen del llom 
de porc.

Es va seleccionar una mostra representativa de matèries primeres ecològiques de fàbriques de 
pinsos i productors de Catalunya: cereals, subproductes de cereals i concentrat de proteïnes 
vegetals. A partir d’ aquestes matèries primeres, les dietes de porcí es van realitzar per les 
diferents fases fisiològiques, ajustades a les necessitats nutricionals, sense soja i utilitzant fonts 
proteiques mediterrànies, en base les recomanacions espanyoles (FEDNA) i franceses (ITAB). 

Finalment es va dur a terme una avaluació dels impactes ambientals de les dietes, mitjançant la 
base de dades ECOALIM i a través d’un anàlisi del cicle de vida.

Finalistes Premi INNOVACC - Universitat 



Projecte guanyador – Categoria Batxillerat/FP

Ús d’un cultiu iniciador en un producte curat. 

Diferències entre l’absència o la presència d’un “starter” 

en el fuet.

Alumne / Centre educatiu

Xavier Puigdevall – Escola Agrària de l’Empordà

Tutors

Sergi Altarriba

PREMI INNOVACC A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA EN 
L’ ÀMBIT CARNI 
TERCERA EDICIÓ (CURS 2018-2019)



Projecte guanyador – Categoria Universitat

Optimització del procés industrial d’escorxadors utilitzant tècniques 
de modelització, tractament de dades i classificació automàtica 

Alumne / Centre educatiu

Gerard Masferrer – Universitat de Vic

Tutors

Pere Martí i Moisés Serra

PREMI INNOVACC A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA EN 
L’ ÀMBIT CARNI 
TERCERA EDICIÓ (CURS 2018-2019)



Dotació dels premis

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.

Termini presentació candidatures

Del 27 de juliol de 2019 al 24 de juliol de 2020

Tots els alumnes han d’estar matriculats en un centre educatiu de Catalunya.

Avaluació i entrega dels premis

2n semestre de 2020

PREMI INNOVACC A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 
EN L’ÀMBIT CARNI 
QUARTA EDICIÓ (CURS 2019-2020)


