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1. INTRODUCCIÓ 

Amb data 6 de juliol de 2016, la Consellera Delegada d’ACCIÓ va atorgar a l’Institut de Recerca i 

Tecnologia Agroalimentàries (en endavant IRTA) un ajut per dur a terme el projecte de 

coordinació de la comunitat i un ajut als projectes del pla d’actuacions. 

D’un total de nou projectes presentats, se’n van aprovar vuit, un dels quals va renunciar a l’ajut, 

tot just haver-se aprovat. 

 

 

 

 

2. OBJECTIUS DE LA COMUNITAT 

La comunitat INNOÀPAT es va crear el 2015 amb l’objectiu d’augmentar el nivell d’inversió en 

R+D+i de les empreses catalanes agroalimentàries, d’acord amb les demandes del consumidor, 

que reclama: 

- Productes més saludables. 

- Productes més segurs. 

- Productes més respectuosos amb el medi ambient. 
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3. PROJECTE DE COORDINACIÓ I GOVERNANÇA 

3.1. Projecte de coordinació. 

El projecte de coordinació consta de tres paquets de treball: 

- PT1: Gestió de la comunitat i seguiment del pla d’actuacions. 

- PT2: Comunicació i relacions externes. 

- PT3: Potenciació d’externalitats i transferència. 

 

3.2. Governança de la Comunitat. 

 

El grup de govern s’ha reunit 12 vegades durant la vida del projecte i s’han celebrat 4 assemblees 

generals.  
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4. PROJECTES DEL PLA D’ACTUACIONS 

 

 

         

CADENA DE VALOR 
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4.1. Projecte – 27 Q-PORK. 

Identificació Q-PORK COMRDI15-1-0027 15 entitats sòcies 

Títol  Alternatives de millora de la carn de porc i productes derivats. 

Resultats  Noves solucions tecnològiques: per al control i millora de la qualitat de la carn 

de porc (espectroscòpia NIRS); per al control de dejú de porcs a escorxador a 

fi de millorar la qualitat de la carn obtinguda; per a la detecció d’olor sexual en 

mascles sencers com a alternativa a la castració de garrins per assegurar la 

qualitat de la carn; sensors òptics in-line per augmentar el rendiment i la 

qualitat dels derivats carnis del porcí. 

Sistema Meat Code. Sistema de traçabilitat d’impressió sobre la carn basat en 

visió artificial que permet fer un seguiment automatitzat de peces de porcí, 

des de l’escorxador (canals) fins a l’elaborador i fins a la curació de pernils. 

Permet transferir la informació i ampliar-la en totes els etapes del procés. 

Sensor de control de qualitat de carn fresca. Sonda manual que incorpora un 

sistema de fibra òptica amb tecnologia NIRS que permet detectar els pernils 

PSE i fer-ne una classificació molt acurada. 

Interfície de predicció de la qualitat de la carn. Software que facilita la gestió 

de les dades i informació de peces de carn, amb l’automatització del procés de 

classificació i la millora del producte final adaptant el procés de cada tipologia 

de producte. 

Sistema en línia de pesatge i gestió de dades per al control del dejú en 

escorxadors de porcs. A adaptar a cada escorxador en funció del tipus 

d’animal que rep. 

Implementació de la tecnologia Human Nose a l’escorxador de CAGSA. El 

sistema Raman de detecció automàtica d’olor sexual en línia d’escorxador 

encara està en fase de validació  Nou projecte Q-Olor finançat amb Grups 

Operatius. 

Sensor òptic multifibra de sobretaula per a predir propietats d’emulsionats 

carnis. S’ha construït un sensor multifibra de sobretaula que ha donat 

excel·lents resultats i posteriorment s’ha construït un prototip amb el sensor 

que s’ha instal·lat a la línia de producció d’ARGAL (es troba en fase de 

validació)  Nou projecte “Sensors òptics” finançat amb Grups Operatius. 

Indicadors Nous productes, serveis o millores  6 

Noves marques creades o registrades  3 

Nous demostradors o plantes pilot  1 
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4.2. Projecte  - 31 SMARTPROD. 

Identificació SMARTPROD COMRDI15-1-0031 7 entitats sòcies 

Títol  Recerca, desenvolupament i implementació de nous productes per a la prevenció,  noves 

estratègies vacunals i eines sanitàries per a garantir el subministrament de proteïna animal de 

qualitat, augmentant la rendibilitat, la competitivitat i la seguretat alimentària. 

Resultats  Millora de la seguretat i qualitat alimentària i benestar animal, així com augment de la 

disponibilitat d’aliments: 

HIPRA i INBROLL: Dispositiu Hipraspray® revolucionari de vacunació (vacunes d'HIPRA 

elaborades amb microbis vius contra la coccidiosi en aus reproductores d'engreix i gallines 

ponedores) a la sala d'incubació, per polvorització densa, que garanteix l'exactitud, la precisió, 

la uniformitat, la fiabilitat i la traçabilitat de la vacunació. 

HIPRA SCIENTIFIC: Nova vacuna contra la salmonel·losi aviar (gallines ponedores). Nova 

vacuna per infecció vírica en llobarros. 

MIQUEL AVÍCOLA:  

Millora de la bioseguretat en les granges de reproductores implantant arcs de desinfecció per 

minimitzar el risc de contaminacions creuades, realització d’enquestes de bioseguretat per 

millorar i avaluar el maneig. 

Millora de la qualitat del pollet a la sala d’incubació: Monitorització de les dades de qualitat de 

l’ou incubable a l’entrada de la transferència als 18 dies de la seva incubació. Automatització 

de la separació de l’ou fèrtil previ a la vacunació in ovo, obtenint una productivitat i 

aprofitament màxim de la vacuna. 

LIDEROU: Nou sistema de ventilació per evitar canvis sobtats de temperatura i millorar el 

benestar animal. Control del desenvolupament de l’animal a través de l’evolució en el consum 

del pinso. Nou sistema de traçabilitat per controlar l’ou des de l’origen fins al destí, donant 

seguretat al client. 

GUISSONA: L’evolució anual de la producció de pollastre d’engreix lliure d’antibiòtic ha 

incrementat considerablement en els darrers anys degut a un pla integral de reducció 

d’antibiòtics basat en la millora d’instal·lacions, maneig, bioseguretat, sanitat i alimentació. 

UAB: 

Aqüicultura: Peixos vacunats per injecció amb formulacions vacunals diferents presenten la 

major part de la reacció inflamatòria al teixit adipós perivisceral. La resposta inflamatòria es 

redueix netament a partir del dia 90 post-injecció.  

Avicultura: L’anàlisi dels nivells de corticosterona en plomes d’aus és una eina útil d’avaluació 

de l’estat d’estrès i benestar i podria estar en relació amb l’estat immunitari de resposta davant 

una vacunació. 

Indicadors Nous productes, serveis o millores 9 

Nous models de negoci desenvolupats  3 

Noves marques creades o registrades  3 

Llocs de treball creats vinculats al projecte  14 
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4.3. Projecte  - 32 UMBILICAL. 

 

Identificació UMBILICAL COMRDI15-1-0032 3 entitats 

sòcies 

Títol  PROJECTE D’INNOVACIÓ: PROXIMITY BEEF MEAT-VITAL 

Resultats  
El sistema productiu alternatiu Umbilical plantejat comporta uns 
majors costos de producció associats (preu de compra, 
alimentació, mà d’obra i mortalitat) que el mercat del vedell 
d’engreix català actual no pot assumir per qüestions de rendibilitat 
econòmica del negoci. Per tant, és un sistema difícilment viable 
des del punt de vista econòmic.   

Indicadors Núm. innovacions introduïdes per reduir el 

consum de recursos 

1 

Llocs de treball creats vinculats amb el projecte  1 
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4.4. Projecte – 28 KETRENOVIN. 

Identificació KETRENOVIN  COMRDI15-1-0028 11 entitats sòcies 

Títol  Recerca i aplicació experimental de la biotecnologia com a KET clau en l’obtenció 

de nous ingredients d’alt valor afegit pel sector agroalimentari català. 

Resultats  a) Promoure una alimentació més saludable tant pel consumidor humà com 

en les explotacions ramaderes:  

PINTALUBA: La suplementació amb microalgues en pinsos per a pollastres 

estimula el sistema immune de la mucosa intestinal, amb la reducció de l’efecte 

negatiu de la infecció per Clostridium. 

BOADAS: S’ha desenvolupat part de la nova gamma de productes saludables i s’ha 

creat una nova marca per aquests productes: “TE CUIDA”.  

ORDESA: S’ha creat una llibreria d’extractes vegetals pròpia i s’han caracteritzat i 

identificat diversos ingredients amb propietats funcionals que són candidats a 

futurs productes. 

MANREMYC: S’ha desenvolupat un complement alimentari amb efectes 

beneficiosos per la salut de les persones que té com a component principal un 

micobacteri natural, provinent de l'aigua, amb capacitats immunomoduladores. 

EURECAT: S’ha dissenyat una dieta d’elevada adherència als patrons de la dieta 

Mediterrània, amb ingredients amb efectes beneficiosos sobre la capacitat 

cognitiva.  

b) Promoure una alimentació més segura a partir d’ingredients naturals 

amb efectes en la salut animal i substituir l’ús de medicaments 

veterinaris:  

CAGSA/PINTALUBA: Ús de la microalga en alimentació porcina, en la fase de 

deslletament, com a alternativa a l’ús dels antibiòtics que permet millorar la 

productivitat i mantenir l’estat sanitari.  

DESMARCA: S’han generat 2 productes amb bon potencial i 1 nou servei de 

desenvolupament de probiòtics. Sol·licitud de patent lligada al probiòtic aviar 

relacionada amb les característiques de les soques i de la seva aplicació en 

alimentació animal. S’han generat 2 nous models de negoci, un relacionat amb la 

metodologia per transferir extractes vegetals o els seus ingredients actius a un 

registre additiu zoosanitari i/o estabilitzador de la microbiota intestinal i l’altre en 

un format d’identificació, selecció i desenvolupament en models concrets de 

bacteris àcid làctic. 

INDULLEIDA: Parametrització del procés d’obtenció d’extractes de fibra (pell i 

polpa de préssec, poma, mandarina i taronja) amb major valor nutricional. El valor 

nutricional millora i també  l’energia que aporta el producte deshidratat. 
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PAYMSA: S’ha augmentat el portfolio dels productes de l’empresa per al sector 

dels ingredients i preparats en l’alimentació. L’ús de microorganismes naturals i 

olis essencials que substitueixen completament l’ús de sulfits en productes carnis 

és una millora tecnològica amb potencial per impactar en el mercat dels elaborats 

carnis. 

c) Promoure una alimentació que contribueixi a l’economia circular, 

implementant protocols biològics per explotar i aprofitar residus dels 

sectors agroalimentaris: 

UNIÓ: L’ús de la pell d’ametlla (PINTALUBA) i la polpa de garrofa (SALGOT) en 

alimentació animal per a millorar la qualitat de la carn de porc no ha donat els 

resultats esperats.  

SALGOT: El projecte ha permès generar activitat en R+D+i i innovació en economia 

circular en l’àmbit de la economia verda, ja que l’aprofitament d’un subproducte 

com ara la polpa de garrofa (UNIÓ), permet millorar al mateix temps els resultats 

econòmics de les empreses i reduir l’ús de recursos i residus. Ha permès també la 

possibilitat d’ampliar la gamma de productes ‘Premium’ saludables i sostenibles 

amb productes de format tradicional, que al mateix temps permeten accedir 

l’empresa a un nou nínxol de mercat representat per consumidors que segueixen 

dietes cardiosaludables i amb compromís mediambiental.  Pel què fa a la possible 

funcionalitat de la carn de porc ecològica obtinguda a partir d’animals que han 

consumit garrofa, Salgot seguirà investigant per poder consolidar la marca Salgot 

com a referent de qualitat organolèptica i nutricional en els mercats on ja és 

present. A més, la incorporació de la garrofa com a ingredient astringent 

antidiarreic té un especial interès en un context de supressió de l’ús de 

medicaments al·lopàtics en la producció ramadera.  

Indicadors Nous productes, serveis o millores 15 

Patents 2 

Nous models de negoci desenvolupats 4 

Noves marques creades o registrades  2 

Llocs de treball creats vinculats amb el projecte  6 
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4.5. Projecte  - 29 MICROBIOTA. 

Identificació MICROBIOTA COMRDI15-1-0029 11 entitats sòcies 

Títol  Identificació de nous ingredients moduladors de la microbiota humana i 

animal fent ús de la biotecnologia industrial, les tecnologies òmiques i les 

tecnologies big data. 

Resultats  a) Establir una correlació entre el patró de la microbiota i un estat 

d’alteració de l’homeòstasi determinat. 

ANAXOMIX: Incorporació de relacions conegudes entre microbioma i hoste a 

les bases de dades pròpies.  

BLANCA: Identificació de la relació entre la microbiota del rumen de les vaques 

de llet amb l’eficiència alimentària i la ingesta. Animals més eficients, 

relacionat amb produir menor quantitat de metà. La determinació de la 

composició del metagenoma podria ajudar com a Proxy fenotípic per 

l’eficiència alimentària en bestiar lleter. Extrapolació a altres models animals. 

Estudi publicat a Nature (Scientific Reports). El projecte podria continuar si es 

trobés el finançament adequat. 

b) Avaluar com el consum de probiòtics, prebiòtics i/o simbiòtics afecta 

positivament la salut de l’individu. 

ORDESA: Identificació, caracterització i validació de noves soques probiòtiques 

contra patògens en la dona embarassada. El projecte podria continuar si es 

trobés el finançament adequat. 

CARINSA: Caracterització del probiòtic Lp3547 patentat per l’empresa, amb 

una nova aplicació en la microbiota a través de la seva incorporació en matriu. 

Avaluació d’un nou simbiòtic per a la prevenció dels efectes adversos sobre la 

microbiota. 

AB-BIÒTICS: S’ha pogut definir la formula simbiòtica (fibra prebiòtica + 

probiòtic), finalment composta per la combinació de 3 soques bacterianes i 4 

fibres diferents per a la Malaltia Renal Crònica, mitjançant experiments in-vitro 

i ex-vivo. S'ha dut a terme una producció pilot de la fórmula i s'està estudiant 

la seva estabilitat. Actualment també s'està cursant l'assaig clínic, ja amb 

diversos pacients reclutats.  

ANAXOMIX: Ampliació del “portfolio” de prebiòtics i probiòtics per a la salut 

de les persones. Protecció secret industrial, aplicació immediata. 

EURECAT: Identificats dos subproductes industrials, amb alt potencial 

prebiòtic, per la millora de la microbiota intestinal i el perfil lipídic en situació 

d’obesitat. 

CUÉTARA 1951: Desenvolupament de dos productes de pastisseria, un pa de 

pessic i un producte tipus braç de gitano,  amb fibra prebiòtica aconseguint 

diferents funcionalitats. 
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LA PIARA: Desenvolupament de dues mousses, una de marisc i l’altra de 

pollastre “al chilindrón”, riques en fibres prebiòtiques, adreçades a la gent 

gran. Fruit del coneixement adquirit durant el projecte, en el processat de 

verdures, també s’han desenvolupat i llançat al mercat tres nous productes de 

la gamma “L’Hort de La Piara”: Mezcla de Verduras para Tostadas y Otros 

Platos (Rojo); Mezcla de Verduras para Tostadas y Otros Platos (Verde); Mezcla 

de Tomate Seco y Verduras Para Tostadas y Otros Platos. 

UNIÓ NUTS: L’aprofitament de la pell d’ametlla com a prebiòtic millora el 

benestar digestiu i la salut intestinal en situació d’obesitat.  

c) Estendre els plantejaments del projecte al sector de la nutrició animal 

(aviram i porcí). 

PINTALUBA: L’activitat antimicrobiana de les microalgues i extractes vegetals 

com a additiu en alimentació animal no ha donat els resultats esperats. 

d) Consolidar i ampliar l’ús de la bioinformàtica en el camp de 

l’alimentació per ajudar a optimitzar la gestió del Big Data. 

IBERMÁTICA: Desenvolupament d’una plataforma amb possibilitat d’allotjar-

hi múltiples bases de dades per potenciar una millor anàlisi dels resultats de la 

recerca de les empreses. En procés de redacció d’un “paper” amb PINTALUBA. 

Indicadors Nous productes, serveis o millores  19 

Patents  3 

Nous models de negoci desenvolupats  4 

Noves marques creades o registrades  1 
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4.6. Projecte  - 30 PERFILS. 

 

Identificació PERFILS COMRDI15-1-0030 8 entitats sòcies 

Títol  Aliments amb perfils nutricionals millorats adreçats a poblacions amb requeriments 

nutricionals específics. 

Resultats  a) Ampliar la versatilitat d’ingredients, de preparats base i de productes finals 

de 4a i 5a gamma per a la població amb factors de risc de patologies 

metabòliques com ara l’obesitat, hipertensió i síndrome metabòlica. 

CARINSA: Desenvolupament d’un anàleg de greix en substitució del greix animal 

convencional per millorar el perfil nutricional de matrius càrniques. Reducció d’un 

50% del valor energètic de la matriu càrnica reformulada i millora del valor del 

paràmetre NutriScore.  

EURECAT: Validació d’un pèptid que estimula la percepció del gust salat, com a 

alternativa a la sal mineral (aplicació en brou de pollastre). Com a continuïtat del 

projecte, es pretén obtenir el pèptid de fonts naturals.  

ALIFARMA: Millora del perfil nutricional dels aliments per a reduir el contingut de 

sal, sucre, greix, eliminació d’al·lèrgens i addició d’ingredients funcionals. 

CASA MAS: Millora de plats preparats per fer-los més sans (menys conservants, 

proteïna vegetal, baixos en greix, etc.). Millora de salsa bolonyesa, mandonguilles 

amb suc, brou de peix de fideuà, cremes d’estiu, salsa beixamel, croquetes, amanides 

(taboulé i pasta), arrossos i fideuà. 

b) Obtenir nous ingredients i noves formulacions per generar productes de 

consum alimentari amb perfil nutricional modificat i que, sense afectar les 

propietats organolèptiques del producte siguin aptes i beneficiosos per a 

individus amb intolerància a la histamina o a la lactosa.  

DR HEALTHCARE: Noves estratègies dietètiques pel tractament de la intolerància a 

la histamina per dèficit de DAO (enzim diamino oxidasa). 

UAB: Elaboració de formatges semi curats i curats sense lactosa i amb reduït 

contingut de sal acceptable pel consumidor. 

c) Cercar ingredients que modifiquin el perfil nutricional dels aliments i 

formulació d’aliments o suplements per a individus amb insuficiència renal 

crònica.  

LGF: Nou producte a punt de comercialitzar (falten els registres finals). FontActiv 

Renal HP. Beguda específica per a persones amb insuficiència renal que cobreix totes 

les necessitats nutricionals. 

d) Crear una aplicació tecnològica que esdevingui una eina de treball per a la 

col·laboració entre les empreses distants geogràficament.    
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SOSTECA: Nou Software per optimitzar la formulació de receptes. Calcula la 

combinació d’ingredients que optimitza el cost del producte, complint els rangs 

d’ingredients de la fórmula i els requeriments nutricionals fixats.. 

Indicadors Nous productes, serveis o millores  31 

Patents o secret industrial 3 

Nous models de negoci desenvolupats  2 

Noves marques creades o registrades  3 

Llocs de treball creats vinculats amb el projecte  3 
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4.7. Projecte  - 35 AUTENFOOD. 

Identificació AUTENFOOD COMRDI15-1-0035 6 entitats sòcies 

Títol  Autenticació, traçabilitat i seguretat alimentària. 

Resultats  Metodologies analítiques que permeten l’autenticació d’aliments en diversos punts de la 

cadena de producció, vàlides en el control del frau. 

Ingredients per a la producció de granulats pel vending - SIMAT: S’han desenvolupat i 

establert protocols tant per a l’autenticació de les matèries primeres utilitzades en la 

fabricació de granulats com de producte acabat. D’aquesta manera, en cas de frau per part 

del proveïdor, es pot arribar a detectar en els controls de matèria primera establerts. En el 

cas del producte acabat, permet garantir la qualitat del producte durant la seva fabricació.  

Carn de porc ecològic - SALGOT: S’han posat a punt i validat diferents metodologies 

analítiques basades en isòtops estables i en comportament de perfils tèrmics per tal de poder 

discriminar la carn de porc ecològic de la de porc convencional tant en producte fresc com 

elaborat. S’ha pogut comprovar que la dieta en la qual es basa aquest concepte no és prou 

diferenciada i per tant tampoc ho són els teixits. En part això es degut a la pràctica habitual 

a Catalunya de fertilitzar els camps de forma orgànica (purins) envers a altres indrets on 

l’alimentació no ecològica dels porcs prové de camps on s’apliquen fertilitzants sintètics. 

Aquest fet fa descartar aquestes tecnologies analítiques que a altres països havien estat 

exitoses. Aquesta oportunitat ha permès re-orientar la recerca cap a nous projectes que ja 

està desenvolupant Salgot amb l’objectiu de cercar altres estratègies d'autenticació i poder 

elaborar protocols d’actuació que discriminin entre porc ecològic i porc convencional. 

Cervesa - MAHOU: S’han desenvolupat diversos protocols d’anàlisi isotòpica per a diferents 

elements dels ingredients de la cervesa (amb i sense alcohol) que han servit per caracteritzar 

totes les cerveses mostrejades a l’estudi. D’aquesta manera, en cas de frau, si s’utilitzen les 

diferents tècniques combinades, es pot arribar a diferenciar de manera inequívoca la marca 

pròpia de totes les cerveses del mercat utilitzades en l’estudi. 

Oli d’oliva - COOPERATIVES: Cas d’èxit en l’autenticació de l’oli d’oliva. Verificació de l’origen 

geogràfic mitjançant el fingerprint de sesquiterpens, que permet distingir olis verges de les 

DOPs catalanes així com diferenciar olis catalans d’olis produïts en altres zones geogràfiques. 

Detecció de la presència d’olis de llavors en olis d’oliva mitjançant l’anàlisi de triacilglicerols, 

que permet detectar olis de llavors, rics tan en àcid linoleic com en oleic, a baixes 

concentracions (2-5%). Finalment, s’ha generat un protocol d’actuació de screening per a 

verificar l’absència d’adulteracions i l’origen geogràfic dels olis d’oliva.  

A partir dels resultats obtinguts, s’ha posat en marxa una plataforma web de serveis 

d’autenticació d’aliments per tal que altres empreses del sector puguin aprofitar els avenços 

assolits a través del Projecte: https://autenfoodcat.wordpress.com/  

En cas del trobar el finançament adequat, es podria plantejar un Autenfood II  

Indicadors Nous productes, serveis o millores 1 

Llocs de treball creats vinculats al projecte 4 
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5. IMPACTE DE LA COMUNITAT 

 

Indicador COORDINACIÓ Q-PORK SMARTPROD UMBILICAL KETRENOVIN MICROBIOTA PERFILS AUTENFOOD TOTAL 

Nous productes, serveis o millores  - 6 9 - 15 19 31 - 81 

Patents  - - - - 2 3 3 - 8 

Nous models de negoci 
desenvolupats  

- - 3 - 4 4 2 - 13 

Noves marques creades o 
registrades  

- 3 3 - 2 1 3 - 12 

Nous demostradors o plantes pilot - 1 - 1 - - - - 2 

Llocs de treball creats vinculats al 
projecte  

2 - 14 1 6 - 3 4 30 
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6. COMUNICACIÓ I RELACIONS EXTERNES 

6.1. Twitter. 

El compte de Twitter de la comunitat INNOÀPAT es va activar al gener de 2017 i amb 2 anys ha 

passat a tenir més de 450 seguidors, a seguir més de 1100 proveïdors d’informació rellevant en 

el sector agroalimentari i a emetre més de 2.300 tuits. 

Nom del compte de Twitter de la Comunitat @GestorInnoàpat 

Seguidors 456 

Seguint 1.124 

Tuits totals 2.339 

Tuits últim mes 36 

Visualitzacions de tuits l’últim mes 8.740 

Visites al perfil l’últim mes 29 

Mencions l’últim mes 7 

 

  



                                                                                                           
 

                                                                                                              18 
 

 

6.2. Pàgina web 

Malgrat que inicialment els membres del grup de govern van descartar la necessitat de disposar 

d’una pàgina web de la Comunitat, posteriorment s’ha activat una pàgina web de la Comunitat 

per emplaçar-hi, principalment, un espai per a startups destinades a donar solucions a la cadena 

agroalimentària:  

Innoàpat Startup Community ( https://innoapat.irta.cat/startup-community/ ) 
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6.3. Indicadors de comunicació. 

 

a) Llista d’activitats i actes públics. 

DATA ACTIVITAT O ACTE ENTITAT PROJECTE 

19/05/2016 Jornada “La bioeconomia en el futur de la 
producció d’aliments”: cas d’èxit de 
Laboratorios Ordesa 

ORDESA KETRENOVIN, 
MICROBIOTA 

25/01/2017 I Assemblea General INNOÀPAT INNOÀPAT INNOÀPAT 

01/02/2017 Jornada Tècnica sobre reducció de sucre: 
texturitzants, enzims i edulcorants 

ALIFARMA PERFILS 

03/02/2017 Jornades de Reflexió: dinàmiques de transició 
per a un món més sostenible 

IRTA INNOÀPAT 

17/03/2017 Seminari Anual de Formació Unió Corporació 
Alimentària 

UNIÓ KETRENOVIN 

04/05/2017 Esmorzars d’innovació d’ACCIÓ (Tortosa): 
“Unió ja innova, i tu?” 

UNIÓ KETRENOVIN 

11/05/2018 10th European Symposium of Porcine Health 
Management in Barcelona (ESPHM2018) 

PINTALUBA, 
BONÀREA 

KETRENOVIN 

26/06/2017 Presentació del projecte Q-PORK a 
l’Assemblea General d’INNOVACC 

INNOVACC Q-PORK 

03/07/2017 Jornada sobre valorització de l’oli d’oliva a Bot UB AUTENFOOD 

25/10/2017 Jornada Tècnica sobre reducció de sucre: 
texturitzants, enzims i edulcorants 

ALIFARMA PERFILS 

18/12/2017 Estat del projecte Q-PORK en el marc de 
l'Assemblea General Extraordinària 
d'INNOVACC 

INNOVACC Q-PORK 

19/01/2018 Jornada sobre el projecte a IRTA INNOVACC Q-PORK 

25/01/2018 Jornada sobre el projecte a IRTA INNOVACC Q-PORK 

15/02/2018 II Assemblea General INNOÀPAT INNOÀPAT INNOÀPAT 

20/06/2018 Ponència sobre autenticació d’aliments a 
Santiago de Compostela 

UB AUTENFOOD 

25/06/2018 Presentació a l’Assemblea General 
d’INNOVACC 

INNOVACC Q-PORK 

26/06/2018 Ponència sobre l’oli d’oliva a Barcelona UB AUTENFOOD 

28/06/2018 Ponència sobre l’oli d’oliva a l’ACCA (BCN) UB AUTENFOOD 

10/07/2018 Jornada tècnica sobre els olis de Catalunya a 
Constantí 

UB AUTENFOOD 

27/08/2018 Conferència “El metaboloma de la còrtex 
cerebral s’altera en la dieta rica en greixos: 
efecte potencial dels probiòtics en un model 
biomèdic porcí prepuberal femení”  

ORDESA KETRENOVIN 

27/09/2018 Jornada sobre el projecte a IRTA INNOVACC Q-PORK 

08/11/2018 Jornada sobre el projecte a IRTA INNOVACC Q-PORK 

11/12/2018 Jornada sobre el projecte a INNOVACC INNOVACC Q-PORK 

19/12/2018 Presentació a l’Assemblea General 
d’INNOVACC 

INNOVACC Q-PORK 
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13/02/2019 III Assemblea General INNOÀPAT INNOVACC Q-PORK 

21/03/2019 Taula d’experiències empresarials sobre 
Economia Circular (Reus) 

UNIÓ KETRENOVIN 

01/04/2019 International Agribusiness Study Trip: 
Catalonia, Spain amb estudiants de la 
Universitat de Cornell (NY, USA) 

UNIÓ KETRENOVIN 

11/04/2019 XLVII Fòrum INIA de col·laboració público-
privada 

ORDESA KETRENOVIN, 
MICROBIOTA 

10/05/2019 Jornada “Cap a on va l’R+D en economia 
circular?” 

UNIÓ KETRENOVIN 

29/05/2019 Ponència sobre l’oli d’oliva a Santa Coloma de 
Gramenet 

UB AUTENFOOD 

10/06/2019 Presentació a l’Assemblea General 
d’INNOVACC 

INNOVACC Q-PORK 

27/06/2019 IRTA - Dia Internacional del Microbioma. "La 
microbiota Humana: inquilinos útiles, y 
necesarios" 

ORDESA MICROBIOTA 

11/10/2019 Conferència en el tancament del Màster 
Universitari en Gestió d’Empreses Pharma-
Biotech de la Universitat de Navarra 

ORDESA KETRENOVIN, 
MICROBIOTA 

13/11/2019 Ponència “Intolerància a la histamina: 
evidència experimental de l’efecte d’altres 
amines” en el marc del V Workshop Anual 
INSA/UB: Al·lèrgies i intoleràncies 
alimentàries: de la sospita a la taula 

DR.HEALTHC, 
ORDESA 

PERFILS 

28/11/2019 Conferència internacional a Portugal 
“Valorització de subproductes agrícoles, 
agroalimentaris i forestals 

UNIÓ KETRENOVIN 

04/12/2019 XII Jornada ACCA 40è Aniversari . Què 
esperem de la microbiota? 

ORDESA MICROBIOTA 

18/12/2019 Presentació a l’Assemblea General 
d’INNOVACC 

INNOVACC Q-PORK 

17/01/2020 Ponència sobre el frau en oli d’oliva a Lleida UB AUTENFOOD 

13/03/2020 IV Assemblea General INNOÀPAT INNOÀPAT INNOÀPAT 
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b) Publicacions externes (obligatorietat pàgina web). 

DATA PUBLICACIÓ / NOTÍCIA ENTITAT PROJECTE 

Gener 2016 Notícia a la pàgina web SALGOT  SALGOT KETRENOVIN, 
AUTENFOOD 

20/06/2016 Notícia a la pàgina web FCAC FCAC AUTENFOOD 

01/07/2016 Notícia a la pàgina web BLANCA BLANCA MICROBIOTA 

15/10/2016 Notícia a la pàgina web CARINSA CARINSA PERFILS, 
MICROBIOTA, 
KETRENOVIN 

14/11/2016 Notícia a la pàgina web FBG FBG AUTENFOOD 

15/12/2016 Notícia a la pàgina web INBROLL INBROLL SMARTPROD 

20/03/2017 Notícia a la pàgina web LENZ LENZ Q-PORK 

01/07/2017 Publicació a la pàgina web CASA MAS CASA MAS PERFILS 

22/09/2017 Notícia a la pàgina web ARGAL ARGAL Q-PORK 

09/04/2018 Publicació a la pàgina web EURECAT EURECAT PERFILS, 
MICROBIOTA, 
KETRENOVIN 

15/05/2018 Notícia a la pàgina web BATALLÉ C.BATALLÉ Q-PORK 

24/05/2018 Notícia a la pàgina web NOEL NOEL Q-PORK 

14/02/2019 Notícia a la pàgina web L. Grand Fontaine  LGF PERFILS 

10/04/2019 Notícia a la pàgina web INNOVACC INNOVACC Q-PORK 

02/05/2019 Notícia a la pàgina web PUJOLÀS PUJOLÀS Q-PORK 

Activa  Notícia a la pàgina web HIPRA HIPRA SMARTPROD 

Activa  Publicació a la pàgina web LIDEROU LIDEROU SMARTPROD 

Activa  Publicació a la pàgina web M.AVÍCOLA M.AVÍCOLA SMARTPROD 

Activa  Publicació a la pàgina web UAB UAB Q-PORK, 
PERFILS, 
SMARTPROD 

Activa  Publicació a la pàgina web ALIFARMA ALIFARMA PERFILS 

Activa  Publicació a la pàgina web SOSTECA SOSTECA PERFILS 

Activa  Publicació a la pàgina web UNIÓ NUTS UNIÓ KETRENOVIN, 
MICROBIOTA 

Activa  Publicació a la pàgina web INDULLEIDA INDULLEIDA KETRENOVIN 

Activa  Publicació a la pàgina web PINTALUBA PINTALUBA KETRENOVIN 

Activa Publicació a la pàgina web ANAXOMICS ANAXOMICS MICROBIOTA 

Activa Publicació a la pàgina web BONÀREA CAGSA KETRENOVIN, 
Q-PORK, 
SMARTPROD, 
UMBILICAL 

Activa Publicació a la pàgina web LA SELVA J.ALBERTÍ Q-PORK 

Activa Publicació a la pàgina web BOADAS BOADAS Q-PORK 

Activa Publicació a la pàgina web EIO EIO Q-PORK 

Activa Publicació a la pàgina web ESPUÑA ESPUÑA Q-PORK 

Activa Publicació a la pàgina web ARTIGAS ARTIGAS Q-PORK 

Activa Publicació a la pàgina web R.VENTULÀ R.VENTULÀ Q-PORK 

Activa Publicació a la pàgina web TIMPOLOT TIMPOLOT Q-PORK 

Activa Publicació a la pàgina web SIMAT SIMAT AUTENFOOD 

Activa Publicació a la pàgina web DR HEALTH DR HEALTH PERFILS 
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Activa Publicació a la pàgina web MANREMYC MANREMYC KETRENOVIN 

Activa Publicació a la pàgina web LA PIARA LA PIARA MICROBIOTA 

Activa Publicació a la pàgina web AB-BIOTICS AB-BIOTICS MICROBIOTA 

Activa Publicació a la pàgina web MAHOU MAHOU AUTENFOOD 

Activa Publicació a la pàgina web UB UB AUTENFOOD 

Activa Publicació a la pàgina web ORDESA ORDESA MICROBIOTA, 
KETRENOVIN 

Activa Publicació a la pàgina web IBERMÁTICA IBERMATICA MICROBIOTA 

Activa Publicació a la pàgina web DESMARCA DESMARCA KETRENOVIN 

 

c) Publicacions externes (altres). 

DATA PUBLICACIÓ / NOTÍCIA ENTITAT PROJECTE 

30/10/2015 Publicació al butlletí d'INNOVACC  INNOVACC Q-PORK 

29/07/2016 Publicació al butlletí d'INNOVACC  INNOVACC Q-PORK 

26/07/2016 Notícia sobre l’aprovació INNOÀPAT al web i a 
la Memòria Anual 2016 

IRTA INNOÀPAT 

29/07/2016 Publicació al butlletí d'INNOVACC INNOVACC Q-PORK 

05/10/2016 Nota de premsa al Diari de Sabadell CARINSA PERFILS, 
MICROBIOTA, 
KETRENOVIN 

25/01/2017 Notícia al web ECCP (European Cluster 
Collaboration Cluster) 

INNOVACC Q-PORK 

30/01/2017 Publicació al butlletí d'INNOVACC INNOVACC Q-PORK 

07/02/2017 Notícia projecte AUTENFOOD al web FCAC AUTENFOOD 

26/06/2017 Publicació a la revista anual d’INNOVACC 2017 
i notícia al web  

INNOVACC Q-PORK 

30/06/2017 Publicació al butlletí d'INNOVACC i notícia al 
web  

INNOVACC Q-PORK 

20/11/2017 Notícia al web – Fòrum Intercomunitats CARINSA PERFILS 

28/12/2017 Publicació al butlletí d'INNOVACC i notícia al 
web 

INNOVACC Q-PORK 

27/02/2018 Notícia sobre la II Assemblea General 
INNOÀPAT i resultats parcials Q-PORK al web  

INNOVACC Q-PORK 

20/03/2018 Notícia al web sobre la nova sonda òptica  INNOVACC Q-PORK 

07/05/2018 Notícia al web - Entrevista de La Xarxa de 
Comunicació Local a Lenz Instruments sobre la 
nova sonda òptica  

INNOVACC Q-PORK 

Juny 2018 Publicació a la revista anual d’INNOVACC 2018 INNOVACC Q-PORK 

12/06/2018 Notícia sobre l’oli al web AGROACTIVITAT FCAC AUTENFOOD 

05/09/2018 5th European Congress of Immunology. 
Amsterdam. "inmunomodulatory activity of 
Lactobacillus isolated from Human milk and 
Baby stools 

ORDESA MICROBIOTA 

06/10/2018 SEINAP. Investigación en probióticos con 
capacidad inmunomoduladora 

ORDESA MICROBIOTA 

08/02/2019 Publicació al web – projectes nacionals EURECAT PERFILS 

12/02/2019 Publicació al web – projectes nacionals EURECAT MICROBIOTA 

15/02/2019 Publicació al web – projectes nacionals EURECAT KETRENOVIN 
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26/02/2019 Notícia sobre la III Assemblea General 
INNOÀPAT al web 

INNOVACC INNOÀPAT 

28/02/2019 Publicació al butlletí d'INNOVACC INNOVACC Q-PORK 

01/04/2019 Notícia Q-PORK al web – resultats finals INNOVACC Q-PORK 

09/04/2017 Notícia AUTENFOOD al web FCAC AUTENFOOD 

07/05/2019 Notícia al web ARGAL ARGAL Q-PORK 

Juny 2019 Publicació a la revista anual d’INNOVACC 2018 INNOVACC Q-PORK 

18/09/2019 Publicació vídeo HIPRASPRAY a Youtube HIPRA SMARTPROD 

30/09/2019 Publicació al butlletí d'INNOVACC INNOVACC Q-PORK 

28/11/2019 Notícia al web - Mentoring  INNOVACC INNOÀPAT 

21/02/2020 Entrevista a l’Agustí Fonts a INNOVASPAIN IRTA INNOÀPAT 

Activa  Publicació nou dispositiu HIPRASPRAY al web 
Eimeria 

HIPRA SMARTPROD 

Activa  Publicació nou dispositiu HIPRASPRAY al web 
HIPRA 

HIPRA SMARTPROD 

Activa Publicació al web UAB UAB Q-PORK 

Activa  Publicació al web de SOSTECA SOSTECA PERFILS 
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6.4. Presentació INNOÀPAT en jornades o seminaris. 

DATA ESDEVENIMENT LOCALITZACIÓ PONENT 

17/05/2017 Jornada ACCIÓ. Cap a una economia 
circular: Innovació en el sector 
agroalimentari. Ponència experiències 
empresarials innovadores. 

Barcelona Agustí Fonts 

06/11/2017 ConnectEU - Jornada Intercomunitats. 
Presentació de la Comunitat 

Barcelona Agustí Fonts 

14/09/2018 Reunió ACCIÓ – COMUNITAT INNOÀPAT: el 
futur del sector de l’alimentació a l’Horizon 
Europe 

Barcelona Agustí Fonts 

19/09/2018 Reunió junta ACCA. Presentació de la 
Comunitat. 

Barcelona Núria 
Canamasas 

22/01/2019 Jornada sobre l’instrument PRIMA a ACCIÓ. 
Presentació de la Comunitat. 

Barcelona Núria 
Canamasas 

08/04/2019 Reunió semestral de Foodforce celebrada a 
la Universitat de Hohenheim. Presentació 
de la Comunitat com a cas d’èxit de 
col·laboració público-privada a Catalunya. 

Alemanya Eliecer López 
(IRTA) 

10/05/2019 Jornada Intercomunitats Economia Circular 
a ACCIÓ. Presentació de la Comunitat i 
producte desenvolupat. 

Barcelona Joan Ruiz 
(UNIÓ NUTS) 

29/05/2019 4 Edició Workshop Oli d’Oliva. Blockchain a 
la cadena alimentària – Estratègies per a la 
detecció i prevenció del frau. Presentació 
de la Comunitat. 

Barcelona Agustí Fonts 

29/05/2019 Segona Assemblea General de la Comunitat 
Aigua a ACCIÓ. Presentació de la Comunitat 
i els reptes de l’aigua. 

Barcelona Núria 
Canamasas 

06/06/2019 Jornada INNOVI. Innovació en el sector 
vitivinícola. Presentació de la Comunitat. 

Poblet Agustí Fonts 

16/10/2019 Presentació del Programa Generació 
d’Idees – PRUAB. Presentació de la 
Comunitat i els reptes del sector. 

Cerdanyola 
del Vallès 

Domènec Vila 
(FCAC) 

25/10/2019 Dinamització del bloc Elevator Pitch en la 
jornada AgTech de FEMAC. Presentació de 
la Comunitat. 

Barcelona Agustí Fonts 

28/10/2019 Blockchain com a instrument de traçabilitat 
i lluita contra el frau al sector 
agroalimentari. Presentació de la 
Comunitat.  

L’Hospitalet 
de Llobregat 

Agustí Fonts 

05/11/2019 Reunió amb la Direcció General de l’INIA 
Chile i tots els directors funcionals i de 
programa. Presentació de la Comunitat 
com a cas d’èxit de col·laboració público-
privada a Catalunya. 

Xile Agustí Fonts 
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7. ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ 

7.1. Startup Community. 

L’equip de coordinació d’INNOAPAT ha treballat durant aquests tres anys per ajudar les 

empreses de la comunitat a conèixer millor la part de l’ecosistema d’innovació que 

protagonitzen les empreses de base tecnològica i més concretament les startups que ofereixen 

solucions als actors de la cadena. S’ha elaborat un directori amb més de 600 empreses 

classificades per diferents criteris a fi de facilitar la seva explotació.  La següent figura mostra la 

distribució geogràfica de les startups identificades i els seu àmbit temàtic d’actuació: 
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7.2. Plataforma de mentoring. 

 

En el moment de redacció d’aquest informe, 9 investigadors de diferents entitats s’han apuntat 

a la plataforma, la continuïtat de la qual queda lligada a la continuïtat de la dinamització de la 

comunitat. L’objectiu d’aquesta plataforma seria la de disposar de 20 mentors al juny de 2020 i 

40 al juny de 2021; així com la realització de com a mínim 0,5 mentories per membre i any.  
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7.3. Sinergies amb altres comunitats. 

 

DATA COMUNITAT MOTIU REUNIÓ 

28/04/2017 NEXTHEALTH (SALUT) 
– BIOCAT 

Presentació comunitats i cerca de sinergies 

09/05/2017 NEXTHEALTH (SALUT) 
– BIOCAT 

Assemblea General comunitat Nexthealth 

12/06/2017 ENERGIA - IREC Presentació comunitats i cerca de sinergies 

22/06/2017 ENERGIA - IREC Assemblea General comunitat Energia 

18/09/2017 Comunitats 2015 Preparar Fòrum Intercomunitats 

21/09/2017 ENERGIA Possibilitats de col·laboració IRTA - Edenway 

10/10/2017 ENERGIA Possibilitats de col·laboració IRTA – Electra Caldense 

17/10/2017 Comunitats 2015 Preparar Fòrum Intercomunitats 

24/10/2017 NEXTHEALTH (SALUT) 
- BIOCAT 

Sinergies entre l’Hospital Sant Joan de Déu i el 
projecte PERFILS 

06/11/2017 Comunitats 2015 Fòrum Intercomunitats 

31/01/2018 BBCAT - UAB Presentació de la comunitat BBCAT en preparació 

08/02/2018 ENERGIA - IREC Cerca de sinergies i organització d’activitats 
conjuntes 

26/07/2018 NEXTHEALTH (SALUT) 
- BIOCAT 

Reunió IRTA-BIOCAT-XARTA. Preparació Open 
Innovation Forum 

29/10/2018 COTPA – UDL Presentació comunitats i cerca de sinergies 

05/12/2018 NEXTHEALTH (SALUT) 
- BIOCAT 

Presentació Open Innovation Forum a BCN 

18/12/2018 NEXTHEALTH (SALUT) 
- BIOCAT 

Primera reunió de la Comissió de reptes de l’Open 
Innovation Forum 

10/05/2019 Comunitats 2015 i 
2016 

Jornada Intercomunitats – Economia Circular 

29/05/2019 AIGUA - EURECAT Assemblea General comunitat Aigua 

30/11/2019 COTPA – UDL Avaluació de la continuïtat i futur de les comunitats 
agroalimentàries 

11/12/2019 ENERGIA - IREC Acte final comunitat Energia 

 

  



                                                                                                           
 

                                                                                                              28 
 

 

8. PROPOSTA DE CONTINUÏTAT 

Per tal de conservar l’actiu de relació entre els membres de la comunitat que s’ha anat 

reforçant durant tots aquests anys,  

- Ampliar membres a través d’una aliança o fusió amb COTPA.  

- Promoure activitats entre els socis que actualment no estan duent a terme els diferents 

CLUSTERS agroalimentaris de Catalunya: 

o Promoure l’emprenedoria en el sector agroalimentari (35%): 

 Suport a startups a través de mentoring i altres iniciatives. 

 Apropament de les solucions que les startups aporten a les empreses 

de la cadena agroalimentària.  

o Impulsar els processos d’Open Innovation entre els socis de la Comunitat i amb 

socis de fora de la comunitat (25%): 

 Participació al Open Innovation Forum, fent que aquest s’especialitzi 

més en temes d’interès pels socis. 

 Promoure la participació en iniciatives com Clusters Challenge,  etc. 

 Promoure Ideatons en temes d’interès concret del sector. 

o Transmetre les prioritats del sector agroalimentari a l’administració (25%): 

 Impuls d’una Catalan Food Alliance.  

 Millorar l’oferta formativa de les Universitats i la PF (noves 

tecnologies, Long Live training, etc.). 

 Impulsar un Pla Estratègic de Digitalització de l’Agroalimentari, un 

Observatori sobre el mateix, etc. 

o Actuar com a element d’interlocució amb altres actors, estructures i programes 

de Govern o privats que afecten directament al sector agroalimentari (15%):  

 Smart Catalonia  

 Desenvolupament de la PAC  

 Desenvolupament dels programes del FSE a Catalunya  

 Grups Focals de la EIP Agricultura Sostenible  

 Catalunya Emprèn  

 BIB 

 Altres 

 
- Mantenir la gestió de la Comunitat en l’àmbit d’entitats públiques. 

o Conservar i millorar la Startup Community (mantenir les tasques de scouting, 
mantenir l’enviament d’informació sobre oportunitats de finançament per 
a startups, oportunitats de showcasing, facilitar accés a la base de dades des 
del web, etc.)   

o Conservar el programa de mentoring: objectiu 25 mentors al 2020 / 40 
mentors al 2021 / 50 mentors al 2022.  

o Aquestes dues activitats ocuparien el 30% del temps d’una persona, aprox.  
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- Els OPIS continuen facilitant a les indústries la formulació i presentació de projectes a 

programes de finançament públic i privat. En la mesura del possible, l’oferta de 
solucions a les indústries es farà de forma col·laborativa entre diferents OPIS que 
treballin en àmbits complementaris (Open Innovation) per tal d’abordar els reptes que 
es plantegen les empreses de la forma més multidisciplinar possible.  
 

- Conservar dues persones per a la gestió de la Comunitat a temps complert. 
o Sol·licitar un suport al Govern (ACCIO, DARP i/o altres) pel finançament de la 

gestió de la Comunitat. 
o Sol·licitar una petita quota als membres per a fer front a despeses operatives. 

 
 


