
ASSEMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINÀRIA

18-DESEMBRE-2019



Ordre del dia - Assemblea General

1. Entrega del Premi INNOVACC a la innovació 

tecnològica en l’àmbit carni (3a edició 2018-2019).

2. Darreres novetats sobre el clúster.

3. Enquesta sobre reptes estratègics pels propers 4 anys.

4. Estat dels projectes col·lectius. 

5. Ratificació aprovació sol·licituds d'ajuts.

6. Estat de comptes del 2019 i pressupost pel 2020.

7. Informacions sobrevingudes.

8. Precs i preguntes.

9. Aprovació de l’acta de la sessió.



ENTREGA DEL PREMI INNOVACC A 
LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

ASSEMBLEA GENERAL

18-DESEMBRE-2019



• 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)



DARRERES NOVETATS DEL CLÚSTER

ASSEMBLEA GENERAL

18-DESEMBRE-2019



INNOVACC avui

88 empreses

del sector carni porcí                
i sectors auxiliars 

(71 PIMES, 17 GES)

15 institucions

103 associats



Altes de socis des de la darrera Assemblea 

Socis actuals
43 PE<50
18 ME<100
10 ME<250
17 GE
88 Empreses
15 Institucions

103 Total



Seminari tècnic sobre Seguretat Alimentària (Girona)



Jornada canvi estratègic clústers a IESE (Barcelona)

ACCIÓ/IESE han escollit com a cas d’estudi:
Costa Brava Mediterranean Foods – membre del clúster INNOVACC

El 12 de desembre de 2019 es va fer una jornada explicativa a IESE Barcelona



Jornades Immersió Estratègica (Olot i Vic)

Lloc:
Restaurant 

La Deu
(Olot)



Jornades Immersió Estratègica (Olot i Vic)

Lloc:
El Sucre

(Vic)



ENQUESTA SOBRE REPTES 
ESTRATÈGICS PELS PROPERS 4 ANYS

ASSEMBLEA GENERAL

18-DESEMBRE-2019



Enquesta reptes estratègics propers 4 anys 

live.voxvote.com

Enquesta 1: preguntes de 01 a 10
Enquesta 2: preguntes de 11 a 20
Enquesta 3: preguntes de 21 a 30

PIN 28839



Enquesta reptes estratègics propers 4 anys 

Valora la importància, que creus que tindrà per a les 
empreses/institucions, aquest àmbit d’actuació pels propers 4 anys

Molt 
alta

Alta Normal Baixa
Molt 
baixa

1 SEGURETAT ALIMENTÀRIA/MILLORA VIDA ÚTIL
2 MALALTIES ANIMALS/BIOSEGURETAT
3 MATÈRIES PRIMERES A PREUS ASSEQUIBLES
4 TRAÇABILITAT/TRANSPARÈNCIA
5 RELACIÓ ON-LINE AMB EL CLIENT/CONSUMIDOR
6 MILLORA QUALITAT
7 PRODUCTES MÉS SALUDABLES
8 NOUS PRODUCTES CARNIS TRADICIONALS
9 NOUS PRODUCTES AMB CARN CULTIVADA

10 NOUS PRODUCTES NO CARNIS
11 SENSORITZACIÓ, ROBOTITZACIÓ, AUTOMATITZACIÓ
12 MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC
13 NOUS ENVASOS
14 INTERNACIONALITZACIÓ
15 FORMACIÓ
16 INTEGRACIÓ PER GUANYAR DIMENSIÓ



Enquesta reptes estratègics propers 4 anys 

Valora la priorització, que creus que ha de donar INNOVACC, a 
aquest tipus d’accions pels propers 4 anys

Molt 
alta

Alta Normal Baixa
Molt 
baixa

17 IMPULS I COORDINACIÓ DE PROJECTES D’INNOVACCIÓ
18 IMPULS I COORDINACIÓ DE PROJECTES D’ R+D
19 LOBBY DAVANT L’ADMINISTRACIÓ
20 SEMINARIS TÈCNICS ESPECÍFICS
21 JORNADES GENERALISTES
22 MISSIONS INTERNACIONALS COMERCIALS
23 MISSIONS INTERNACIONALS TÈCNIQUES
24 FORMACIÓ
25 ORIENTACIÓ ESTRATÈGICA
26 POSICIONAMENT DE MARCA



Enquesta reptes estratègics propers 4 anys 

27. Com podem classificar els reptes estratègics pels propers 4 anys?

A
Per àmbits tradicionals (productes, processos, sostenibilitat, seguretat 
alimentària, packaging, internacionalització, formació)

B

Per àmbits transversals (Obrir les portes, Diàleg amb el consumidor, productes 
més saludables, noves oportunitats d’exportació, productes amb alt valor 
afegit, millora qualitat, evitar risc crisis alimentàries, augmentar vida útil, 
productes més funcionals)

C
Per un altre tipus de classificació. Quin tipus de classificació? Quins repte 
trobes a faltar? 



Enquesta reptes estratègics propers 4 anys 

28. Cal augmentar l’àmbit d’actuació del clúster?

A
No. Millor que es mantingui principalment amb empreses i institucions del 
sector carni porcí

B
Sí. Caldria incorporar noves empreses i institucions d’altres sectors carnis 
(vaquí, oví, caprí)

C
Sí. Caldria incorporar noves empreses i institucions d’altres sectors carnis 
(vaquí, oví, caprí, aus, conills, ...)

D
Sí. Caldria incorporar noves empreses i institucions d’altres sectors alimentaris 
en general.



Enquesta reptes estratègics propers 4 anys 

29. Cal canviar el nom del clúster?

A
No. És representatiu del que esperen els socis del clúster: INNOVACIÓ i 
COOPERACIÓ, principalment al sector CARNI PORCÍ

B Sí. Caldria definir un nou nom que ampliï l’àmbit sectorial. 

C Sí. Caldria definir un nou nom que ampliï l’àmbit d’activitat. 

D Sí. Caldria definir un nou nom que ampliï l’àmbit d’activitat i sectorial. 



Enquesta reptes estratègics propers 4 anys 

30. Quin tipus d’animal creus que et descriu millor?

A. MUSSOL (SAVIESA)

B. GOS (FIDELITAT)

C. ÀLIGA (PODER)

D. GORIL·LA (LIDERATGE)

E. ÓS (FORTALESA)

F. DOFÍ (GENEROSITAT)



ESTAT DE PROJECTES COL·LECTIUS

ASSEMBLEA GENERAL

18-DESEMBRE-2019



Projectes en 
desenvolupament



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.

- 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: 



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). S’està treballant 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).

- S’ha instal·lat el sistema automatitzat a escorxador.

Amb el suport de: 



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 fet 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: 80-90% d’avaluació ok. Permet distingir zona del porc. 

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’ha instal·lat un prototipus on-line a Argal.

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.

- Any 2019: instal·lació del prototipus a Noel i proves.

- 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’ha treballat amb melses, fetges i cors. 

- 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 (fins a un 15%) en preparats carnis.

- 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.

- S’estan fent proves a Carinsa-Paymsa com a possible gestor dels subproductes.

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 era la millora del perfil lipídic 
dels embotits a través de la modificació de 
l’alimentació de truges 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 embotit el 
canvi no és significatiu. S’han fet estudis 
sensorials per cada lot. 

- S’ha fet anàlisi de cicle de vida en funció 
del pinso.

Amb el suport de: 

perfil lipídic en cansalada fresca



“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).

- S’han posat a punt els equips de determinació de sal en llescats.

- S’han fet proves de diagnòstic tècnic del procés de salat actual.

- S’han detectat opcions de millora del procés de salat. Els pernils amb un contingut de greix 
més alt tenen un contingut de sal més baix i a l’inrevés. Una bona correcció dels dies de salat 
segons el contingut de greix podria disminuir la dispersió dels continguts de sal.

- S’està fent la validació industrial de les millores proposades.

Amb el suport de: 



“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: 



“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

- S’han recomanat els nous envasos a provar a cada empresa.

- S’està fent una validació dels materials mitjançant la vida útil de diferents productes carnis.

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?
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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: 



“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 desenvolupa 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.



Ajuts IRC 2019 obtinguts

Projecte Participants Pressupost / Ajut sol·licitat Pressupost / Ajut concedit

Pla d’actuacions del clúster carni porcí 
INNOVACC 2019

Execució: 1/1/2019 a 31/12/2019
Justificació: fins a 30/5/2020

Beneficiaris: 
INNOVACC 

Altres participants: 
Tots els socis

Pres.total: 25.716,23 €
Ajut total: 19.287,17 €

Pres.total: 25.716,23 €
Ajut total: 14.465,38 €

Desenvolupament d’un prototipus d’un 
sistema automatitzat per a extracció de 
cervells de porcí Execució: 1/1/2019 a 

30/06/2020
Justificació: fins al 29-8-2020

Beneficiaris: 
Norfrisa, INNOVACC
Altres participants: 

TÈMIC

Pres.total: 33.627,80 €
(Innovacc: 6.577,80 €)
Ajut total: 25.220,85 €
(Innovacc: 4.933,35 €)

Pres.total: 33.627,80 €
(Innovacc: 6.577,80 €)
Ajut total: 9.840,98 €
(Innovacc: 1.924,95 €)

Desenvolupament de tecnologia òptica 
no destructiva per anàlisi de proporció 

magre vs greix en carns fresques i 
descongelades

Execució: 1/1/2019 a 30/06/2020
Justificació: fins al 29-8-2020

Beneficiaris: 
Splendid Foods, 

INNOVACC
Altres participants: Lenz 

Instruments

Pres.total: 25.193,67 €
(Innovacc: 3.159,81 €)
Ajut total: 18.672,36 €
(Innovacc: 2.369,86 €)

Pres.total: 25.193,67 €
(Innovacc: 3.159,81 €)
Ajut total: 12.596,84 €
(Innovacc: 1.579,91 €)

Desenvolupament d’un capçal per a 
neteja interior de camions de transport 

de bestiar
Execució: 1/1/2019 a 30/06/2020

Justificació: fins al 29-8-2020

Beneficiaris: 
Transp. Quintana, 

INNOVACC
Altres participants: 

Gepork, Gedpro

Pres.total: 24.855,60 €
(Innovacc: 3.195,75 €)
Ajut total: 18.639,31 €
(Innovacc: 2.396,81 €)

Pres.total: 24.855,60 €
(Innovacc: 3.195,75 €)
Ajut total: 11.642,97 €
(Innovacc: 1.498,17 €)

Sistema de control de producció de 
llescats carnis amb tecnologia 4.0
Execució: 1/1/2019 a 30/06/2020

Justificació: fins al 29-8-2020

Beneficiaris: 
Vila Rovira, INNOVACC

Altres participants: 
eSynapsing

Pres.total: 23.779,00 €
(Innovacc: 3.142,82 €)
Ajut total: 17.812,12 €
(Innovacc: 2.357,12 €)

Pres.total: 23.779,00 €
(Innovacc: 3.142,82 €
Ajut total: 11.333,07 €
(Innovacc: 1.497,87 €)

Estudi comparatiu de drenatge 
convencional vs drenatge amb disseny 
higiènic en una sala de processat carni 

Execució: 1/1/2019 a 30/06/2020
Justificació: fins al 29-8-2020

Beneficiaris: 
Cárnica Batallé, ACO, 

INNOVACC

Pres.total: 16.190,78 €
(Innovacc: 2.603,98 €)
Ajut total: 11.952,99 €
(Innovacc: 1.952,99 €)

No concedit

Amb el suport d’: 



Ajuts Grups Operatius 2019 demanats

Amb el suport de: 

Projecte Participants
Pressupost/ajut

Sol·licitat

C3

Beneficiaris: Granjas Ecológicas SLU, Splendid Foods SAU, Nutrex
Pinsos SL
Equip tècnic/redactor i investigador: Fundació Eurecat
Coordinador: INNOVACC

Pressupost: 151.987,92 € 
Ajut: 108.972,47 €

Extensió de la vida útil de derivats carnis de 
certificació ecològica, procedents de porcí i de 
boví (ECOCARN)

Beneficiaris: Carns de Confiança SL, Embotits Salgot SA
Equip tècnic/redactor i investigador: IRTA
Coordinador: INNOVACC

Pressupost: 140.964,52 € 
Ajut: 101.068,90 €

Autentificació de productes porcins de raca 
Duroc mitjançant l’ús de marcadors genètics. 
(GENDUROC)

Beneficiaris: Seleccion Batalle SA, Josep Puigdollers i Família SL
Equip tècnic/redactor i investigador: UdL
Coordinador: INNOVACC

Pressupost: 106.000,00 € 
Ajut: 76.000,00 €

Sistemes innovadors per a l’ obtenció de la 
LegHemoglobina per a productes anàlegs de la 
carn (INNOLEG)

Beneficiaris: Esteban Espuña SA, Coopecarn Girona SLU
Equip tècnic/redactor i investigador: UAB
Coordinador: INNOVACC

Pressupost: 212.000,00 € 
Ajut: 152.000,00 €

Nous productes més saludables segons el nivell 
Nutriscore A,B,C,D,E. (NUTRISCORE)

Beneficiaris: Joaquim Albertí SA, Boadas 1880 SA, Embutidos Caula 
SL, Embotits Espina SAU, Rafael Baró SA
Equip tècnic/redactor i investigador: Fundació Eurecat, IRTA, FECIC. 
Coordinador: INNOVACC

Pressupost: 212.000,00 € 
Ajut: 152.000,00 €

Tecnologies no invasives en porcs vius per a 
l’optimització del rendiment productiu i la 
determinació de la qualitat de les peces nobles i 
el nivell d’infiltració de la carn (PREDICTPORK)

Beneficiaris: Sergal Gestió Ramadera SL, SAT Granja Godall 
Equip tècnic/redactor i investigador: IRTA
Coordinador: INNOVACC 

Pressupost: 202.711,01 € 
Ajut: 145.339,97 € 

Solucions innovadores de reducció de 
contaminació ambiental per a millorar el 
benestar animal en granges de porcí 
(PORC-CAMB)

Beneficiaris: Grup de Sanejament Porcí de Girona, Vilram SLU, 
Explotacions Artigas SLU
Altres participants: EMA Depuració i Enginyeria de l’Aigua
Equip tècnic/redactor i investigador: UVic
Coordinador: INNOVACC

Pressupost: 205.863,66 € 
Ajut: 147.600,36 €

Validació amb visió artificial del transport 
automatitzat de producte carni envasat 
(VISPACK)

Beneficiaris: Splendid Foods SAU, Esteban Espuña SA
Altres participants: Delsys Sistemes Informàtics SL 
Equip tècnic/redactor i investigador: Fundació Eurecat
Coordinador: INNOVACC

Pressupost: 212.000,00 € 
Ajut: 152.000,00 €



Grups Operatius (resum 2017-2019)

GO 2017
Pressupost concedit Ajut concedit

Total Empreses INNOVACC Total Empreses INNOVACC
Alim. Truges 93.383 € 88.097 € 5.286 € 66.954 € 61.668 € 5.286 € 
Reduc. Sal 173.098 € 163.300 € 9.798 € 124.108 € 114.310 € 9.798 € 
Embot-ITs 212.000 € 200.000 € 12.000 € 152.000 € 140.000 € 12.000 € 
Mat. Plàstics 181.339 € 171.075 € 10.264 € 130.016 € 119.752 € 10.264 € 
Reduc. Nitrif. 125.003 € 117.927 € 7.076 € 89.625 € 82.549 € 7.076 € 
Ral Avinyó 164.247 € 154.950 € 9.297 € 117.762 € 108.465 € 9.297 € 
CO2 EDAR 197.848 € 197.848 € 0 € 138.494 € 138.494 € 0 € 
Total 1.146.918 € 1.093.197 € 53.721 € 818.959 € 765.238 € 53.721 €

GO 2018
Pressupost concedit Ajut concedit

Total Empreses INNOVACC Total Empreses INNOVACC
Caudofàgia 212.000 € 200.000 € 12.000 € 152.000 € 140.000 € 12.000 € 
Preparats carnis 212.000 € 200.000 € 12.000 € 152.000 € 140.000 € 12.000 € 
Autom. tall 190.800 € 180.000 € 10.800 € 136.800 € 126.000 € 10.800 € 
5-PROTEG 198.234 € 187.013 € 11.221 € 142.130 € 130.909 € 11.221 € 
Q-OLOR 188.786 € 178.100 € 10.686 € 135.356 € 124.670 € 10.686 € 
RODAPORK 193.268 € 182.328 € 10.940 € 138.569 € 128.630 € 10.940 € 
Sensors on-line 212.000 € 200.000 € 12.000 € 152.000 € 140.000 € 12.000 € 
Total 1.407.088 € 1.327.441 € 79.647 € 1.008.855 € 930.209 € 79.647 €

GO 2019
Pressupost sol·licitat Ajut sol·licitat

Total Empreses INNOVACC Total Empreses INNOVACC
C3 151.987,92 € 143.384,83 € 8.603,09 € 108.972,47 € 100.369,38 € 8.603,09 €
ECOCARN 140.964,52 € 132.985,40 € 7.979,12 € 101.068,90 € 93.089,78 € 7.979,12 €
GENDUROC 106.000,00 € 100.000,00 € 6.000,00 € 76.000,00 € 70.000,00 € 6.000,00 €
INNOLEG 212.000,00 € 200.000,00 € 12.000,00 € 152.000,00 € 140.000,00 € 12.000,00 €
NUTRISCORE 212.000,00 € 200.000,00 € 12.000,00 € 152.000,00 € 140.000,00 € 12.000,00 €
PORC-CAMB 205.863,66 € 194.211,00 € 11.652,66 € 147.600,36 € 135.947,70 € 11.652,66 €
PREDICTPORK 202.711,01 € 191.236,80 € 11.474,21 € 145.339,97 € 133.865,76 € 11.474,21 €
VISPACK 212.000,00 € 200.000,00 € 12.000,00 € 152.000,00 € 140.000,00 € 12.000,00 €
Total 1.443.527,11 € 1.361.818,03 € 81.709,08 € 1.034.981,70 € 953.272,62 € 81.709,08 €

Amb el suport de: 
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