
INNOÀPAT

IV ASSEMBLEA GENERAL - VIRTUAL
“Ajuda’ns a definir el nostre futur”

Divendres, 13 de març de 2020
APLICACIÓ WEBEX



PROGRAMA ASSEMBLEA INNOÀPAT VIRTUAL 13/03/2020
9:30h Registre

10:00h Benvinguda FCAC – ACCIÓ – IRTA

10:20h Resultats dels projectes. Nous productes, serveis o millores

11:20h Impacte de la comunitat INNOÀPAT

11:30h Visió sobre l’aliança INNOÀPAT-COTPA

11:45h Proposta de continuïtat.

12:00h Enquesta sobre el futur de la comunitat

12:30h Fi de la reunió



Benvinguda

Jordi Vives 
Director de la FCAC

Joan Comas
Gerent de l’Àrea de Projectes R+D i Innovació d’ACCIÓ

Josep Usall 
Director General de l’IRTA





Presentació de resultats: Q-PORK. 

Eudald Casas
Gerent d’INNOVACC



PROJECTE: Q-PORK

ENTITATS SÒCIES

INNOVACC
Boadas 1880

Ramon Ventulà
Lenz Instruments

Timpolot
Enginyeria Informàtica Olot

Joaquim Albertí
Espuña R&D

Noel Alimentaria
UAB

Mecàniques Pujolàs
Artigas Alimentaria

BonÀrea Agrupa (CAGSA)
Càrnica Batallé

Argal Alimentación

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

RESULTATS DEL PROJECTE Q-PORK

Validat el Sistema Meat Code de traçabilitat

Sensor de control de qualitat de carn fresca

Interfície de predicció de la qualitat de la carn

Sistema en línia de pesatge i gestió de dades en escorxadors

Implementació de la tecnologia Human Nose

Sistema Raman provat per a detecció sexual on-line

Sensor per a predir propietats d’emulsionats carnis

Pressupost: 1M€



Validat el Sistema Meat Code de traçabilitat

La nova tecnologia permet la 
impressió d’un codi sobre la carn 
per fer un seguiment 
automatitzat amb visió artificial 
de peces de porcí, des de 
l’escorxador fins a l’elaborador i 
fins a la curació de pernils. 



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 a cada producte.



Sistema en línia de pesatge i gestió de dades en escorxadors

Sistema en línia de pesatge i 
gestió de dades per al control 
del dejú en escorxadors de 
porcs. 
La nova tecnologia es pot 
adaptar a cada escorxador en 
funció del tipus d’animal que 
rep.



Implementació de la tecnologia Human Nose

Tecnologia implementada a 
l’escorxador de porcs de BonÀrea
amb persones entrenades per a 
detectar olor sexual. 
S’ha establert el mètode de 
preparació dels classificadors i el 
manual d’implementació en línia. 



Sistema Raman provat per a detecció sexual on-line

S’han fet les primeres proves 
de detecció automàtica d’olor 
sexual en carn de porc 
mitjançant un sistema Raman
amb resultats prometedors. 
S’està continuant el projecte en 
un Grup Operatiu del DARP. 



Sensor per a predir propietats d’emulsionats carnis

Sensor per a predir propietats 
d’emulsionats carnis, 
principalment salsitxes. Ha 
donat excel·lents resultats i 
s’està validant a la línia de 
producció d’Argal. S’està 
continuant el projecte en un 
Grup Operatiu del DARP



Presentació de resultats: SMARTPROD. 

Èlia Torroella
R&D and Regulatory Affairs - HIPRA



PROJECTE: SMARTPROD

Pressupost: 1,6M€

Títol: Nous productes, estratègies vacunals i eines sanitàries per a garantir el 
subministrament de proteïna animal de qualitat

RESULTATS DEL PROJECTE SMARTPROD
Nou dispositiu de vacunació per avicultura

Nova línia de vacunes per prevenir la Salmonel·losis aviar (en procés)

Millora benestar i resposta immunitària en aqüicultura i avicultura

Nova vacuna front al Nodavirus en llobarro 

Millora de la seguretat alimentària i qualitat de l’ou

Millora de la bioseguretat en la producció i la qualitat del pollet

Pollastre d’engreix lliure d’antibiòtic

ENTITATS SÒCIES

Hipra Scientific
Inbrooll Industries

Liderou
Miquel Avícola

BonÀrea Agrupa 
(CAGSA)

Laboratorios Hipra
UAB



Nou dispositiu de vacunació per avicultura

Recerca i desenvolupament de 
dispositius i equips per a la 
vacunació: HIPRASPRAY

Empreses participants:



Línia de vacunes per prevenir la Salmonel·losi aviar (en procés)

Recerca bàsica i aplicada pel 
desenvolupament d’una nova 
línia de vacunes per a la 
prevenció de Salmonel·la aviar. 

Empreses participants:



Millora benestar i resposta immunitària en aqüicultura i avicultura

Empreses participants:

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.

Peixos no vacunats Peixos vacunats



Nova vacuna front al Nodavirus en llobarro

Recerca i desenvolupament 
d’una nova vacuna injectable 
per a la prevenció de Nodavirus
en llobarro

Empreses participants:



Millora de la seguretat alimentària i qualitat de l’ou

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.

Empreses participants:



Millora de la bioseguretat en la producció i la qualitat del pollet

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.

Empreses participants:



Pollastre d’engreix lliure d’antibiòtic

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.

Empreses participants:



Presentació de resultats: UMBILICAL. 

Marçal Verdú
Responsable d’R+D a BonÀrea Agrupa (CAGSA)



PROJECTE: UMBILICAL

ENTITATS SÒCIES

BonÀrea Agrupa 
(CAGSA)

Granja Murucuc
Granja Carla Albareda

Títol: Maneig innovador de vedells

RESULTATS DEL PROJECTE D’INNOVACIÓ 
UMBILICAL
El sistema productiu alternatiu Umbilical 
plantejat és difícilment viable des del punt 
de vista econòmic.

Pressupost: 0,2M€



Conclusions projecte d’innovació UMBILICAL

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. Per tant, és un
sistema difícilment viable des del punt de
vista econòmic.

Umbilical - Resultats productius (2018)

Número vedells criats 755

Pes viu inicial, kg 41,3

Pes viu final, kg 98,1

Dies de granja 91,2

Guany mig diari, kg/dia 0,62

Mortalitat, % 20,1

Índex de conversió, kg/kg 2,71

Alimentació (llet i pinso), kg 1,69



Presentació de resultats: KETRENOVIN. 

Teresa Hechavarría
Responsable de R+D a Andrés Pintaluba



PROJECTE: KETRENOVIN

ENTITATS SÒCIES

Andrés Pintaluba
Boadas 1880

EURECAT
Desmarca Tecnologies

Indulleida
MANREMYC

Laboratorios Ordesa
PAYMSA

Embotits Salgot
Unió Nuts

BonÀrea Agrupa (CAGSA)

Títol: Recerca i aplicació experimental de la biotecnologia

Pressupost: 2,1M€

RESULTATS DEL PROJECTE KETRENOVIN

Efecte de les microalgues en alimentació animal

Nova gamma de productes saludables

Identificació d’extractes vegetals

Desenvolupament de probiòtics

Productes deshidratats millorats (extractes de fibra) 

Nou complement alimentari

Nous ingredients amb propietats funcionals

Ingredients alternatius als sulfits

Aprofitament de polpa de garrofa en alimentació animal



Efecte de les microalgues en alimentació animal

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.



PINTALUBA/CAGSA: Microalgues en alimentació animal

L’ús de la microalga en 
alimentació porcina, en la 
fase de deslletament, com a 
potencial alternativa als
antibiòtics que permet
millorar la productivitat i 
mantenir l’estat sanitari.



S’ha 
desenvolupat 
part de la nova 
gamma de 
productes 
saludables i s’ha 
creat una nova 
marca per 
aquests 
productes: “TE 
CUIDA”.

Nova gamma de productes saludables



Identificació d’extractes vegetals

Identificats extractes vegetals, 
procedents d’espècies 
mediterrànies, amb propietats 
estimuladores de la capacitat 
cognitiva.



Productes deshidratats millorats (extractes de fibra) 

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.



Desenvolupament de probiòtics

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.



Nou complement alimentari

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.



Ingredients amb propietats funcionals

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.



PAYMSA 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.

Ingredients alternatius als sulfits.



Aprofitament de polpa de garrofa 

El projecte ha permès generar activitat 
en R+D+i en economia circular, amb 
l’aprofitament d’un subproducte com 
ara la polpa de garrofa i ha donat la 
possibilitat d’ampliar la gamma de 
productes “Premium” i entrar en un 
nou níxol de mercat de consumidors 
que segueixen dietes cardiosaludables i 
tenen compromís mediambiental. 

Salgot continua la recerca dels efectes 
beneficiosos de la polpa de garrofa en 
l’alimentació de porc ecològic.



Presentació de resultats: MICROBIOTA. 

Dr. José Antonio Moreno
Responsable de recerca bàsica a Laboratorios Ordesa



PROJECTE: MICROBIOTA

ENTITATS SÒCIES

Laboratorios Ordesa
CARINSA

AB-biòtics

Anaxomics Biotech

Andrés Pintaluba
Blanca From the Pyrenees

EURECAT

Cuétara 1951
Ibermática

La Piara

Unió Nuts

Títol: Nous probiòtics, prebiòtics i simbiòtics

Pressupost: 2,4M€

RESULTATS DEL PROJECTE MICROBIOTA

Identificació i validació de soques probiòtiques contra patògens.

Nou simbiòtic: prevenció efectes adversos sobre la microbiota.

Fórmula simbiòtica per a malaltia renal crònica.

Avaluació molecular prebiòtics/ probiòtics.

Identificació dels principis actius responsables de l’actitivitat antimicrobiana de 
la microalga front Clostridium perfringens

Relació microbiota del rumen de vaques amb l’eficiència alimentària i ingesta. 

Subproductes industrials amb propietats prebiòtiques.

Dos nous productes de pastisseria amb fibra prebiòtica.

La bioinformàtica en l’alimentació.

Desenvolupament de nous productes amb fibra prebiòtica per a gent gran.

Efectes de la pell d’ametlla en alimentació humana.



Identificació i validació de noves soques probiòtiques 

ORDESA ha identificat, 
caracteritzat i validat in vivo 
noves soques probiòtiques
contra patògens en la dona 
embarassada i també noves 
soques immunomoduladores per 
a nadons.



Resultats CARINSA amb probiòtic Lp3547 (patentat)

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



Fórmula simbiòtica per a malaltia renal crònica

AB-Biotics SA ha pogut definir la formula simbiòtica, 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 varis pacients reclutats.

Fórmula:



Avaluació molecular de prebiòtics i probiòtics 

Avaluació molecular dels efectes de prebiòtics i 
probiòtics mesurats en l’hoste emprant eines basades en 

biologia de sistemes.



Identificació dels principis actius de la microalga

La identificació dels principis actius 
d’una microalga responsables de la seva 
activitat antimicrobiana és un avanç cap 
a l’ús de productes naturals com a 
additius per a pinso en el tractament de 
malalties en animals de granja en 
substitució dels antibiòtics.

APSA114-308 APSA114-308 APSA114-308

EXT 1 EXT 2 EXT 3

FRACCIÓ 1

FRACCIÓ 2

FRACCIÓ 3



Resultats BLANCA

Identificació i caracterització (a 
nivell genòmic) dels
microorganismes presents en el 
rumen de vaques lleteres d'alta i 
baixa eficiencia. El perfil de 
microbiota permet diferenciar entre 
eficiències.Associació entre grups taxonòmics rellevants

i eficiència alimentària. 

Classificació de les espècies microbianes per 
animal en funció de l’abundància
taxonómica.



Subproductes industrials amb propietats prebiòtiques

Identificats dos 
subproductes 
industrials, amb 
alt potencial 
prebiòtic, per la 
millora de la 
microbiota 
intestinal i el 
perfil lipídic en 
situació 
d’obesitat.



Dos nous productes de pastisseria

Desenvolupament de dos 
productes de pastisseria, un pa 
de pessic i un producte tipus 
braç de gitano, amb fibra 
prebiòtica aconseguint diferents 
funcionalitats.



La bioinformàtica en l’alimentació

Desenvolupament d’una nova plataforma d’anàlisi bioinformàtica basada en AI i 
Big Data per a l’anàlisi de dades de microbiota i microbioma.



Desenvolupament de nous productes per a gent gran

Desenvolupament de dues
mousses, una de marisc i l’altra
de pollastre “al chilindrón” 
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
amb una base de mescla de 
verdures de la gamma “L’Hort
de La Piara”. 



Efectes de la pell d’ametlla en alimentació humana

La pell d’ametlla presenta 
propietats prebiòtiques, 
millorant la salut intestinal. 

El seu consum pot augmentar 
la massa muscular (d’interès 
per esportistes i gent gran) i 
reduir la digestibilitat 
energètica (estratègia per 
prevenir l’obesitat).



Presentació de resultats: PERFILS. 

Marta Pascual
Coordinadora de Projectes d’RD Alimentació
Grup Carinsa



PROJECTE: PERFILS

ENTITATS SÒCIES

CARINSA
Alimentación y Farmacia
Casa Mas Alimentación

EURECAT
Laboratories Grand Fontaine

UAB
Sosteca Euroservices

DR Healthcare España

Títol: Nous aliments per a població amb perfils nutricionals específics

RESULTATS DEL PROJECTE PERFILS

Desenvolupament d’un anàleg de greix

Identificats ingredients per a productes més sans

Millora de plats preparats més sans

Identificada una alternativa a la sal

Nova beguda per a persones amb insuficiència renal

Elaboració de formatges sense lactosa i reduïts en sal

Nou Software per optimitzar la formulació de receptes

Noves estratègies dietètiques

Pressupost: 1M€



Nou anàleg de greix

S’ha desenvolupat un anàleg de 
greix com a preparat alimentari 
que permet substituir el greix 
animal en embotits cuits i curats 
sense modificar les 
característiques organolèptiques 
de l’embotit tradicional, 
millorant el perfil nutricional i 
lipídic dels embotits.



Nous ingredients per a productes més sans

Millora del perfil nutricional dels aliments per a reduir el contingut 
de sal, sucre, greix, eliminació d’al·lèrgens i addició d’ingredients 
funcionals. 

Patates reduïdes en sal i 
bastonets sense gluten i 
enriquits amb minerals

Iogurt desnatat 
sense sucres

Truita de patata 
sense ou

Formatge vegà



Millora de plats preparats més sans

Nous plats preparats de forma 
sana, amb receptes casolanes i
una millora del procés, la 
matriu o la qualitat: 
- Reducció d’additius
- Millora organolèptica
- Allargar vida útil 

Mandonguilles guisades Paella marinera

Amanida Taboulé Amanida de pasta amb tonyina



Identificada una alternativa a la sal

Identificat un substitut de la 
sal, viable i exitós en 
processos industrials. 



Nova beguda per a persones amb insuficiència renal

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.



Formatges sense lactosa i reduïts en sal 

Obtenció d’un formatge semi 
curat sense lactosa reduït en sal i 
acceptat pels consumidors.

Obtenció d’un formatge curat 
sense lactosa reduït en sal i 
acceptat pels consumidors.



Resultats SOSTECA: Les TIC en l’alimentació

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.



Resultats DR HEALTHCARE: Noves estratègies dietètiques

Noves estratègies dietètiques pel 
tractament de la intolerància a la 
histamina per dèficit de DAO. 



Presentació de resultats: AUTENFOOD. 

Màrius Simon
Tècnic R+D+i a FCAC 



PROJECTE: AUTENFOOD

ENTITATS SÒCIES

FCAC
UB
FBG

Embotits Salgot
Mahou – San Miguel

Preparados Alimenticios Simat

Títol: Autenticació d’aliments

RESULTATS DEL PROJECTE AUTENFOOD

Autenticació de l’oli d’oliva

Autenticació de porc ecològic

Autenticació de la cervesa

Autenticació d’ingredients per a granulats pel vending

Pressupost: 1M€

Pàgina web de serveis d’autenticació d’aliments 
https://autenfoodcat.wordpress.com



Autenticació de l’oli d’oliva

OLI D’OLIVA – Universitat de Barcelona - FCAC:
• Autenticació origen geogràfic amb fingerprint de sesquiterpens distingint olis verges

de les DOPs catalanes i diferenciant olis catalans dels produïts en altres zones.
• Detecció d’adulteracions (olis de llavors en olis d’oliva) amb anàlisi de triacilglicerols.
• S’ha creat protocol de screening per a verificar l’absència d’adulteracions i l’origen

geogràfic dels olis d’oliva.

Big Data



Resultats SALGOT: Autenticació de porc ecològic

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 tampoc ho són els teixits. En part 
això és degut a la pràctica habitual a Catalunya de 
fertilitzar els camps de forma orgànica (purins) a 
diferència d’altres indrets on l’alimentació no 
ecològica dels porcs prové de camps on 
s’apliquen fertilitzants sintètics. 



Autenticació de cervesa 

S’han desenvolupat protocols 
d’anàlisi isotòpica per a diferents 
elements dels ingredients de 6 
cerveses del mercat, amb i sense 
alcohol. En cas de frau, si s’utilitzen 
diferents tècniques combinades, es 
pot arribar a diferenciar de manera 
inequívoca la marca pròpia de la 
resta. 



Autenticació d’ingredients per a granulats pel vending

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. 



Impacte de la comunitat INNOÀPAT. 

Agustí Fonts
Coordinador de la comunitat INNOÀPAT



INDICADORS D’EXECUCIÓ
Nous productes, serveis o millores 81
Patents 8
Nous models de negoci desenvolupats 13
Noves marques creades o registrades 12
Nous demostradors o plantes pilot 2
Llocs de treball creats vinculats al projecte 30

INDICADORS DE COMUNICACIÓ
@GestorInnoapat (tuits/any) 1.150
Activitats i actes públics 39
Publicacions externes (obligació web) 43
Publicacions externes (altres) 36
Presentació INNOÀPAT en jornades 14
Reunions amb altres comunitats 20



Visió sobre l’aliança INNOÀPAT-COTPA. 

Olga Martín
Vicerectora de Transferència i Foment de la Innovació





La Comunitat de Tecnologies de la Producció Agroalimentària (COTPA) orienta
la seva estratègia en el sector de la producció i tecnologia agroalimentàries,
amb una atenció especial a la innovació en base a l'aprofitament de les
tecnologies com a eina de transformació del sector.

+ 33 
socis

+ 100 
participant

s
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projecte
s

I+D+i









• Cerca de noves oportunitats de col·laboració R+D+i



• Col·laboració INNOÀPAT – COTPA



• Promoció d’activitats i iniciatives conjuntes



ris3.cotpa@gmail.com

@RIS3_COTPA

www.cotpa.org

Universitat de Lleida

25003 - Lleida



Proposta de continuïtat.

Agustí Fonts
Coordinador de la comunitat INNOÀPAT



RESULTATS CONSULTA CONTINUÏTAT INNOÀPAT 
(OCTUBRE 2019)



NOVES LÍNIES DE RECERCA I INNOVACIÓ 

CONTINUÏTAT LÍNIES INNOÀPAT ALTRES LÍNIES



NUTRICIÓ I SALUT

- Alimentació i salut (II)
- Salut animal/Probiòtics (II)
- Nous aliments
- Productes carnis saludables
- Reducció antibiòtics (RAM)
- Aliments funcionals
- Microbiota intestinal/Sistema immune
- Alimentació funcional
- Nous ingredients nutrició animal

SOSTENIBILITAT

- Economia circular (III)
- Medi ambient
- Allarga vida útil fruita pinyol
- Envasos sostenibles

CONSUMIDOR

- Autenticació d’aliments 
- Traçabilitat

NOVES TECNOLOGIES

- AI àmbit agroalimentari (II)
- Eines diagnosi (ramaderia)
- Aplicació de biologia de sistemes
- Tecnificació sector ramader

NOVES LÍNIES DE RECERCA I INNOVACIÓ 



INTERÈS EN STARTUPS



POSSIBLE PARTICIPACIÓ EN UN LABORATORI D’IDEES



POSSIBLE BUTLLETÍ INFORMATIU DE PAGAMENT



COMENTARIS ADDICIONALS SOBRE LA CONTINUÏTAT INNOÀPAT

- Seguir, donar-hi contingut amb ajuda de clústers, OPIs i empreses.

- Seguir, amb l’ajuda de tots, potenciant proximitat, cultura innovadora, OPIs.

- Seguir, cercar programa ACCIÓ per finançar 100% una mínima estructura.

- Caldria eixamplar-la en el nombre de membres.

- Caldria formalitzar-la com a associació (tipus clúster agroalimentari català), sempre 
que hi hagués un mínim d'empreses i institucions interessades.

- Falta un "Open innovation forum" materialitzat en unes jornades dedicades a la R+D.



PROPOSTA DE CONTINUÏTAT

Activitats principals

Promoure l’emprenedoria - STARTUPS

Impulsar els processos d’ Open Innovation

Impuls d’una Catalan Food Alliance

Interlocució entre actors RDI de l’agroalimentari
Ampliar membres

a través d’una
aliança amb

Els OPIs treballen conjuntament per donar suport a les 
empreses en la recerca de finançament públic/privat

Activitats a conservar

Startup Community

Programa de Mentoring

Conservar 2 persones gestores de la comunitat

Sol·licitar suport públic pel finançament de la gestió

Sol·licitar una petita quota als membres per despeses operatives



Enquesta sobre el futur d’INNOÀPAT.

Agustí Fonts
Coordinador de la comunitat INNOÀPAT



ENQUESTA ASSEMBLEA GENERAL

1. INNOÀPAT II promou l’emprenedoria agroalimentària i el 
contacte entre empreses consolidades i startups.

2. INNOÀPAT II facilita el procés d’OPEN INNOVATION al sector 
agroalimentari català.

3. INNOÀPAT II duu a terme la interlocució amb la resta 
d’agents del sistema per a donar veu a les prioritats del 
sector.

4. Creus que per assolir els objectius anteriors és convenient 
fusionar-se amb la Comunitat COTPA?

5. Defineix amb 4 paraules què creus que hauria de ser 
l’INNOÀPAT del futur (verbs en infinitiu o substantius en 
català)



https://www.menti.com/



Torn obert de paraula.



Moltes gràcies.


