
ASSEMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINÀRIA

21-JUNY-2021
Amb el suport d’: 



Ordre del dia - Assemblea General

1. Despatx de presidència.

2. Comptes del 2020 i 2021

3. Ratificació de sol·licituds d’ajuts d’INNOVACC

4. Proposta de creixement del clúster

5. Principals novetats sobre els projectes col·lectius 

impulsats

6. Altres gestions i activitats realitzades

7. Informacions sobrevingudes

8. Precs i preguntes

9. Aprovació de l’acta de la sessió



DESPATX DE PRESIDÈNCIA

ASSEMBLEA GENERAL

21-JUNY-2021



Despatx de presidència

• Recordatori dels associats: socis actuals, nous socis.

• Personal del clúster

• Revista 2021. 

• Reconeixement del clúster.

• Trobades/activitats rellevants.

• Premi INNOVACC 5a edició.



INNOVACC avui

92 empreses

del sector carni porcí                
i sectors auxiliars 

(74 PIMES, 18 GES)

14 institucions

106 associats



(*) dades del darrer exercici tancat

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total d’associats 61 57 57 58 64 72 78 84 91 96 97 103 101 106

Empreses sòcies 44 40 40 41 47 56 61 67 73 78 81 88 87 92

Institucions sòcies 17 17 17 17 17 16 17 17 18 18 16 15 14 14

Personal propi 2 2 2 2 2 2 2 2 2,5 3 3 3,5 4 5

Facturació empreses 
sòcies (M d’€)

2120 2130 2213 2235 2275 2299 3094 3340 3568 4305 5743 6720* - -

Total treballadors 
empreses sòcies

5515 5449 5613 6652 7019 9714 13336 14071 14643 17008 18828 20459 - -
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Facturació agregada de les

empreses associades (M€)

Total de treballadors de les

empreses associades

Evolució d’INNOVACC

SECTOR Treballadors M €
Ramaderia 4.462 2.360,47 €
Escorxadors i sales de desfer 5.722 2.624,83 € 
Elaboradors carnis 5.173 1.265,81 € 
Maquinària, equips i instal·lacions 1.402 222,40 €
Altres serveis auxiliars 3.700 246,30 €
TOTAL 20.459 6.719,82 € 



Altes socis 1S-2021



Personal del clúster

Des d’1-Març-2021: 5 persones treballant a INNOVACC

Mariona 
Pratdesaba 
Directora Àrea 
Projectes
Enginyeria Tècnica 
Agrícola
Màster en Medi 
Ambient

Júlia Sala

Responsable de 
Projectes
Grau en Ciència i 
Tecnologia dels 
Aliments

Júlia Batlle 

Responsable de 
Projectes
Grau en 
Biotecnologia 
Grau en Biologia

Eva Dorca 

Responsable de 
Comunicació
Tècnica Superior 
en Arts Aplicades

Eudald Casas

Gerent

Enginyeria 
Superior 
Industrial



Revista 2021

• Disponible a la web.

• Enviarem versió 
impresa juliol 2021.

https://issuu.com/innovaccrevista
digital/docs/disseny_revista_innov
acc_2021_disseny_final



Reconeixement del clúster

Des de 13-Des-2013
1a Renovació: 2-Des-2015
2a Renovació: 16-Gen-2018
3a Renovació: 20-Feb-2020

Des de 22-Maig-2008
1a Renovació: 11-Maig-2012
2a Renovació: 23-Maig-2016
3a Renovació: 05-Nov-2020

Des de 8-Maig-2014
1a Renovació: 19-Juny-2017
2a Renovació: pendent resolució



Amb el suport d’ACCIÓ 
El Nov-2021 optarem a la 

certificació de clústers GOLD LABEL

Certificació per 3 anys

En una Pre-avaluació pròpia:
• Complim els 18 requisits
• Nota global 89% (superior   

al 80% recomanat)

Reconeixement del clúster



Trobades rellevants

11-02-2021. Jornada “Tendències i oportunitat al sector d’alimentació i begudes”

Organitzada per:



Trobades rellevants

Projecte FoodStart.CAT. Disseny del 
programa català d’startups d’alimentació

S’han fet dues sessions obertes:

24-02-2021 Benchmark innovació oberta

15-04-2021 Sessió “Les start-ups construeixen 

el futur de l’alimentació”

Recomanem veure notícies i baixar 

presentacions

Objectiu principal: 

col·laboració start-ups amb empreses 

alimentàries, amb el suport del clúster



Trobades rellevants

02-03-2021. Taller Estratègia de Bioeconomia de Catalunya 2030 (EBC2030)

Organitzat per:



Trobades rellevants

30-03-2021. Presentació resultats Projecte NOVONIR amb clúster NAGRIFOOD

Equip NULAB amb errors de predicció de: 

0,003 en aw i <2% en humitat



Seminari tècnic ENERGIES RENOVABLES 
(en línia)

Trobades rellevants



Acord amb clúster mexicà AGROALIM

Trobades rellevants

El objeto del presente Acuerdo es:
Facilitar los contactos entre los miembros de los dos clústeres.
• Promover proyectos de innovación y/o de inversión entre miembros

de los dos clústeres.
• Realizar actividades conjuntas (jornadas inter-clúster u otras) entre

miembros de los dos clústeres.
• Ayudar cada clúster, a los miembros del otro clúster, en la

preparación de acciones de internacionalización en la zona donde
opera el clúster de acogida.

• Promover acuerdos de negocio entre miembros de los dos clústeres.
Se adjuntan en el Anexo 1 y 2 los miembros de cada clúster.

• Realizar acciones de comunicación de:
o las actividades realizadas entre los dos clústeres
o proyectos de innovación desarrollados por miembros de un

clúster que sean de interés del otro clúster
o eventos de especial relieve, dónde los miembros de un

clúster deseen invitar a los miembros del otro clúster



Premi INNOVACC a la innovació tecnològica 
en l’àmbit carni

 Premi Batxillerat/FP. 5.000 € (50% estudiant i 50%
centre educatiu)

 Premi Universitat. 5.000 € (50% estudiant i 50%
centre educatiu)

A les categories “Premi Batxillerat/FP” i “Premi
Universitat” s’oferirà, als estudiants guanyadors, la
possibilitat de formalitzar un contracte de treball
en una empresa del sector carni català.
Beneficiaris: alumnes de centres educatius de
Catalunya.

 Premi Promoció de la cultura de la carn. 5.000 €

Beneficiaris: Persona física amb domicili a
Catalunya

La 4a edició del Premi INNOVACC es va unificar amb la

5a edició, degut a la Covid19, i totes les candidatures

rebudes durant el curs 2019-2020 s’han incorporat a les

candidatures que s’avaluaran per a la 5a edició.

Termini presentació candidatures: 30-set-2021



COMPTES 2020 i 2021

ASSEMBLEA GENERAL

21-JUNY-2021



Pèrdues i guanys





Pèrdues i guanys / Projectes i Resultats



Balanç de Situació 



RATIFICACIÓ DE SOL·LICITUDS 
D’AJUTS D’INNOVACC

ASSEMBLEA GENERAL

21-JUNY-2021



Peticions ajuts per INNOVACC

Títol
Organisme 
concedent

Data 
sol·licitud

Pressup. 
sol·licitat

Ajut 
sol·licitat

Data 
resolució

Pressup. 
aprovat

Ajut 
aprovat

Impulsar innovació industrial i 
tecnològica a les empreses del sector 

carni porcí INNOVAC 2021

Diputació de 
Girona 2021

18-02-2021 30.355,43 € 15.000,00 € 17-03-2021 30.355,43 € 15.000,00 €

SMARTCLEAN: Creación de un sistema de 
gestión integral de planes de higiene para 

la industria alimentaria

MINCOTUR
AEI 2021

01-04-2021 9.208 € 7.366 € pendent

DL-PORK. Uso de tecnología Deep 
Learning para el control de canales de 

porcino

MINCOTUR
AEI 2021

07-04-2021 9.007 € 7.205 € pendent

LONCHA0DEFECT: Visión artificial para el 
control de defectos en lonchas de 

embutidos

MINCOTUR
AEI 2021

08-04-2021 10.012 € 8.009 € pendent

DESEMBOXMEAT - Viabilidad de un 
prototipo para desmoldear la carne 

congelada en cajas

MINCOTUR
AEI 2021

08-04-2021 8.010 € 5.607 € pendent

SALADESP4.0. Tecnología 4.0. para sala 
de despiece de porcino

MINCOTUR
AEI 2021

08-04-2021 8.006 € 6.404 € pendent

TERMOSELL40. Tecnologías de visión 
artificial para la detección de defectos en 

envases termosellados para el sector 
avícola

MINCOTUR
AEI 2021

08-04-2021 9.007 € 7.205 € pendent



PROPOSTA DE CREIXEMENT DEL 
CLÚSTER

ASSEMBLEA GENERAL

21-JUNY-2021



El Clúster de la Proteïna és un projecte enfocat a construir noves activitats i

projectes, afegint un nou tipus de soci a INNOVACC. En cap cas és un projecte

enfocat a substituir, ni deixar de fer tot allò que ja funciona, que està molt

centrat en l’activitat càrnia i principalment de porcí.



Cronograma previst 2021



ESTAT DE PROJECTES EN 
DESENVOLUPAMENT

ASSEMBLEA GENERAL

21-JUNY-2021



Projectes vius



Ponències projectes

Q-OLOR. Estratègies per obtenir carn de porc lliure d’olor sexual Maria Font (IRTA) i Jacobo Álvarez 
(Lenz Instruments)

COLORO3. Eliminació del color de les aigües residuals industrials d'un escorxador 
mitjançant oxidació avançada

Natàlia Gil (ACO)

5-PROTEG. Aliments de 5a gamma amb base de proteïna càrnia per a la gent gran Ignasi Papell (EURECAT) i 

Gerard Masferrer (MAFRICA)

Altres projectes desenvolupats Mariona Pratdesaba, Júlia Sala i 
Júlia Batlle (INNOVACC)



L’objectiu principal del projecte era:

- Desenvolupament d’una tecnologia d’inspecció no
destructiva que permet l’anàlisi del contingut de greix en
línia, sense la utilització de radiacions ionitzants.
Utilitzant la tecnologia d’inducció magnètica.

Validació de la tecnologia a escala industrial per carn fresca i
congelada.

Amb el suport d’: 

Desenvolupament de tecnologia òptica no 
destructiva per anàlisi de proporció magre vs greix 
en carns fresques i descongelades – IRC 2019



Amb el suport d’: 

Desenvolupament d’un capçal innovador 
automatitzat per a neteja interior de vehicles de 
transport de bestiar – IRC 2019

L’objectiu principal del projecte era:

• Desenvolupament d’un prototip que permeti
optimitzar la neteja de camions de bestiar incidint
en l’etapa de pre-rentat.

Un cop desenvolupat aquest prototipus de pre-rentat
de vehicles de transport animal, el vehicle quedaria
llest per a una posterior neteja i desinfecció que ara
mateix es fa manualment.

S’està ajustant i millorant el prototip.



Amb el suport d’: 

“FoodStart.CAT. Disseny del programa català 
d’startups d’alimentació’’ – IRC 2020

(FASE 1. Definició de l’estratègia i el pla d’acció)

Primera etapa per a la 
creació d’un programa 
que serveixi per donar 
visibilitat a les startups
del sector alimentari i fer 
xarxa amb diferents 
empreses del sector o 
complementàries, 
aprofitant el marc de 
relacions i de 
comunicació existents a 
l’entorn dels clústers 
alimentaris catalans.



Amb el suport d’: 

“TH_CARN_4.0 : Anàlisi i Optimització de les 
condicions tèrmiques i higromètriques dels 
processos de la indústria càrnia” – IRC 2020

Objectius:
• Estudiar la viabilitat tècnica de l’ús dels sensors de temperatura i humitat relativa

connectats (fent ús de la connectivitat NB IoT) per a l’anàlisi de les condicions
tèrmiques i higromètriques de la indústria càrnia

• Anàlisi viabilitat tècnica dels indicadors de qualitat de conservació per reproduir
les pèrdues de propietats organolèptiques i de vida útil dels productes carnis



Amb el suport de: 

‘’FLOORCLEANER. Sistema de limpieza para 
pavimientos en mataderos y salas de despiece 
con robot autónomo 4.0’’ – AEI 2020

Disseny i validació d’un prototip per la neteja
de paviments en escorxadors i sales de desfer.

• Sistema robotitzat per implementar una
neteja en continu.

• Amb ruixadors d’alta pressió orientables.
• Amb equip satèl·lit.



Amb el suport de: 

‘’HAMCHAIN. Blockchain para garantizar la 
trazabilidad en jamones curados’’ – AEI 2020

• S’ha aconseguit un sistema Blockchain per 
a la traçabilitat des de granges, escorxador 
i elaborador final. Control de pernils.

• Clients (com grans superfícies) i 
consumidors podrien consultar la 
informació referent a cada lot de pernils, 
amb garantia de dades inviolables.

DTI Spain SL



Amb el suport de: 

‘’MEATMARKET. Marketplace cárnico B2B a nivel 
mundial’’ – AEI 2020

Després de diverses entrevistes a 
experts i potencials usuaris, s’ha realitzat 
l’Estudi de viabilitat d’un Marketplace 
carni, que inicialment es podria centrar 
en productes elaborats de determinats 
mercats europeus i de zones properes.



Amb el suport de: 

‘’SEC4SEC: optimización del tiempo de secado de 
embutidos curados mediante análisis de datos de 
mermas y condiciones ambientales’’ – AEI 2020

• S’han recollit dades d'humitat, temperatura i
minva al llarg del temps de curació de cada gàbia.
També s’analitzaren paràmetres de qualitat (flora,
color, textura, encrostat o no, aroma, gust, pH).

• S’han aconseguit traçar les rutes més òptimes
dels diferents productes elaborats durant el
procés de curat.

• La implementació dels resultats permet guanyar
un 5% aprox. de l’espai d’assecatge.



Amb el suport de: 

‘’NOVONIR. Nueva tecnología NIR miniaturizada de 
bajo coste para la determinación de parámetros de 
calidad in-situ en el sector cárnico ‘’– AEI 2020

• S’ha pogut dissenyar i validar la nova
tecnologia NIR de NULAB, en la mesura
d’humitat i activitat aigua, en productes
elaborats curats.

• Els resultats obtinguts permeten avalar
que la tecnologia és una alternativa,
respecte a altres dispositius comercials.



Amb el suport de: 

“DESEMBOXMEAT: Viabilidad de un prototipo para 
desmoldear la carne congelada en cajas”– AEI 2021
Pendent de resolució

Objectiu principal del projecte és analitzar la viabilitat d'un prototip desemmotllador que
permeti:

1. Minimitzar l'afectació en el procés de l'aliment i la caixa

2. Automatitzar el procés de desemmotllament

3. Optimitzar l'eficiència del pla d'higiene

4. Minimitzar el manteniment de la maquinària

5. Integrar un programari de regulació i desenvolupament amb recopilació de dades



Amb el suport de: 

“DL-PORK. Uso de tecnología Deep Learning para el 
control de canales de porcino”– AEI 2021

Pendent de resolució

• Objectiu 1: Millorar la lectura dels números de traçabilitat impresos en les canals de
porc mitjançant Deep Learning

• Objectiu 2: Investigar la detecció d'hematomes i varius en canals de porc mitjançant
Deep Learning



Amb el suport de: 

“LONCHA0DEFECT: Visión artificial para el control 
de calidad en lonchas de embutidos”- AEI 2021

Pendent de resolució

Objectius:

• Investigar una solució innovadora i tecnològica en el procés de detecció de
contaminacions i defectes en el procés de llescat de la indústria alimentària.

• Establir un sistema de visió artificial per automatitzar el procés d'inspecció de qualitat
en el llescat



Amb el suport de: 

“SALADESP4.0. Tecnología 4.0. para sala de 
despiece de porcino”- AEI 2021

Pendent de resolució

Objectius:
• Trobar una solució via visió artificial per poder processar i analitzar la informació,

i classificar de forma automàtica i en temps real les diferents unitats de producte
carni entre les diferents referències comercials per mitjà de tecnologia Deep
Learning.

• Investigar una solució tecnològica per seguir la traça de les caixes amb un
sistema de gravat de caixes mitjançant un codi de barres.



Amb el suport de: 

“SMARTCLEAN: creación de un sistema de gestión 
integral de planes de higiene para la industria 
alimentaria”- AEI 2021

Pendent de resolució

Objectiu principal:

• Desenvolupar una solució innovadora i tecnològica 4.0 en el sector de la higiene
en la indústria alimentària. En concret, es pretén crear l'aplicació SMARTCLEAN
que permeti informatitzar, automatitzar, controlar, optimitzar, monitoritzar i en
definitiva incorporar tecnologies de la informació als processos d'higiene per
aconseguir facilitar i millorar l'eficàcia dels processos d'higienització.



Amb el suport de: 

“TERMOSELL4.0: Tecnologies de visió artificial per a 
la detecció de defectes en envasos termosegellats
per al sector avícola”- AEI 2021

Pendent de resolució

Objectiu principal:

• Desenvolupament d'un equip pilot de visió artificial per a la detecció de
problemes de qualitat en les safates termosegellades de pollastre d'acord amb
els criteris de qualitat definits



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

Objectiu principal:

• Estudiar l’eficàcia de diferents estratègies per prevenir la
caudofàgia (sistemes ventilació, materials enriquiment...).

• 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.

Estat:

• Finalització de Proves pilot a granges comparant porcs escuats

i no escuats.

• Avaluació de resultats

Amb el suport de: 



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

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.

Estat:

IRTA està fent proves amb diferents condicions i amb

diferents preparats i productes carnis.
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Amb el suport de: 



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.

Estat:

- Prototips acabats. En fase de proves.

- IRTA disposa de mostres i està fent estudis microbiològics

comparant els sistema actual de tall i el dels prototips

Talladora de pernil 



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

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.

Estat:

S’està treballant en estudis de vida útil de 3 receptes escollides.

Amb el suport de: 

Canelons de col amb xai i 
salsa de carbassa

Pilota de carn farcida de 
gorgonzola i nous amb 
trinxat de patata i bacó 

fumat

Peus de porc farcits amb 
salsa de pebrots



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

Objectiu:

• Avaluar alternatives a la castració quirúrgica per obtenir carn de porc de qualitat i
lliure d’olor sexual: Immunocastració i Selecció genètica de mascles enters

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

Estat:

S’estant fent proves amb el sensor Raman: segon enviament de mostres

Resultats del sensor Raman es creuaran amb informació que disposa IRTA i les

empreses per fer més robust el resultat

Amb el suport de: 



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

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).

Estat:

Tots els lots enviats a escorxador i mostres enviades a la UMU.

S’han fet panels sensorials

Amb el suport de: 



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

Es desenvolupa en 3 grups de treball:

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

Estat: S’estan acabant de recollir dades i s’està fent el seu tractament per tal d’extreure

conclusions

Sensor d'emulsions càrnies instal·lat a la línia de producció de salsitxes 

Frankfurt, a la sortida de l'homogeneïtzador

Amb el suport de: 



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

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

Estat: S’ha fet la validació a escala industrial i ara s’estan analitzant les dades

obtingudes

Amb el suport de: 



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

Amb el suport de: 

• WP3: optimització i millora dels procés d’elaboració de pernil cuit extra amb sensor òptic
FO-NIRS: aconseguir un pernil cuit de qualitat reduint minves.

Estat:

 L’estudi ha permès desenvolupar, optimitzar i validar un sistema de triatge objectiu, a

partir del qual s’estableixen criteris de segmentació del producte fresc en base als

indicadors quantitatius proporcionats pel sensor FO-NIRS i la sonda de pH.

 S’observa que entre un 60% i un 80% del producte amb problemes d’exsudació no era

detectable amb un sistema de cribratge convencional basat en control de pH.



C3: Noves fonts alternatives d’alimentació animal

Objectiu:

• Aquest projecte té com a objectiu principal estudiar la viabilitat d’obtenció de pinsos i 
productes d’alimentació animal per a l’aviram ecològic, basats en noves fonts 
alternatives, com els insectes.

Estat:

- Valoració de substrats

Amb el suport de: 



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

Objectius

Augmentar el temps de vida útil actual de diferents derivats carnis de certificació ecològica 
de porcí i de boví.

Amb el suport de: 

Tasques a realitzar:

 Avaluació de la qualitat higiènica i tecnològica de la carn com 
a matèria primera

 Monitorar i gestionar els factors crítics dels quals depèn la 
vida útil dels derivats carnis avaluats.

 Avaluació dels materials, els sistemes d'envasament i les 
condicions ambientals (T, HR) dels productes

 Integració de les millores a nivell industrial (additius i 
ingredients, processat i envasat) per obtenir productes 
d’elevada qualitat.



Autentificació de productes porcins de raça Duroc
mitjancant l’ús de marcadors genètics 
(GENDUROC)

Objectius general: iniciar un procés per validar un sistema d’autenticació de productes
carnis amb la menció Duroc.

Estat:

- Empreses han enviat mostres a la UdL i s’estan analitzant. També es fa una seqüenciació

d’algunes mostres per aconseguir resultats més robustos.

Amb el suport de: 

Porc Duroc SNP (Single nucleotide

polymorphism)



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

Objectius:

• Desenvolupar un procés per a l'obtenció de LegHemoglobina en el llevat Saccharomyces
cerevisiae, atès que l'obtenció massiva de la seva font original, els nòduls infectats de
l'arrel de la soja, no és viable.

• Estudiar la viabilitat industrial d’aquest procés i avaluar la utilització de la proteïna per a
la millora de preparats vegetals destinats a alimentació humana.

Estat:

- En fase de laboratori per part de la UAB
Amb el suport de: 

Estructura LegHemoglobina



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

Objectiu:

L’objectiu és la millora de la classificació nutricional dels derivats carnis en base al
desenvolupament d’estratègies de formulació d’ingredients i adaptacions dels processos
d’elaboració dels mateixos.

Estat:

- Empreses han enviat informació dels productes que volen treballar

- En alguns casos ja s’ha fet la reformulació dels productes

Amb el suport de: 



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

Objectius:

Millorar el benestar del bestiar en les granges porcines
mitjançant la mitigació de les emissions d’amoníac.

Estat:

- Ja es fan seguiments de diferents lots de diferents granges i

recollida de paràmetres (ambientals i del purí)

- Primers resultats d’un cicle d’engreix: comparativa segons

tractaments realitzats

Amb el suport de: 



Projecte amb ajut europeu H2020

Consorci amb membres de: Grècia, Itàlia,

Alemanya, Holanda, Islàndia, Catalunya.

El projecte pretén optimitzar ús d’aigua i

valoritzar subproductes de depuradora, en

diferents tipus d’indústries alimentàries

d’Europa, on s’hi faran diverses proves pilot

amb tot tipus de solucions.

Execució: Nov-2020 a Oct-2024

Call: H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020. Topic: CE-SPIRE-07-2020 

This project received funding from the European Union‘s Horizon 2020

research and innovation programme under grant agreement ID 958266

Accelerating Water Circularity in Food and Beverage Industrial 

Areas around Europe



A partir de la visita anual 2021 a tots els socis:
 s’han anat preparant noves activitats amb els socis

(com els seminaris tècnics 2021 o altres)
 s’han preparat nous projectes col·laboratius

a desenvolupar.

INTENTAREM QUE TOTS ELS SOCIS PUGUIN PARTICIPAR EN 
UN O MÉS PROJECTES COL·LABORATIUS. 

PER QUALSEVOL IDEA, DUBTE, ETC. 
CONTACTEU AMB NOSALTRES, SI US PLAU!

Nous Projectes



ALTRES GESTIONS I ACTIVITATS

ASSEMBLEA GENERAL

21-JUNY-2021



 Preparació de múltiples reunions de networking entre associats del clúster i 
d’altres clústers. Sovint han estat inici de projectes d’R+D+i.

 Participació activa en trobades inter-clúster (Programa Catalunya Clústers).
 Participació a trobades d’Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI). 
 Col·laboració amb altres clústers estatals o internacionals.
 Participació a la Plataforma ECCP (European Cluster Collaboration Platform).
 Participació en el Comitè Organitzador de la Fira Alimentària Food Tech 2021 de 

Barcelona.
 Preparació de seminaris tècnics a partir de temes escollits pels socis.
 Gestió i difusió del “Premi INNOVACC a la innovació tecnològica en l’àmbit carni”.
 S’ha fet difusió dels projectes i activitats de l’entitat.
 Col·laboració en la difusió de jornades i activitats formatives organitzades per 

socis d’INNOVACC.
 Enviament del butlletí electrònic mensual.
 Preparació i edició de la revista anual 2021.

Altres activitats



Pla de treball 2021-2022
• Networking i transferència de coneixement

 trobades socis en Assemblees, reunions entre socis, etc.

 seminaris tècnics organitzats per INNOVACC

 col·laboració amb altres clústers catalans, estatals, internacionals

 col·laboració amb altres entitats

• Preparació dels nous projectes per iniciar

 a partir dels proposats al Pla Estratègic 2020-2023

 a partir de les visites anuals als socis 

 a partir d’altres propostes que puguin sorgir

• Desenvolupament del programa FoodStart.CAT

• Formació i internacionalització

 suport a les activitats organitzades per associats o per altres clústers i administracions

 obtenció del certificat European Cluster Excellence "Gold Label“

 participació a la xarxa europea de clústers ECCP 

• Participació en elaboració de plans estratègics, taules sectorials

• Captació de talent 

• premi INNOVACC a la innovació tecnològica en l’àmbit carni

• Potenciació dels mecanismes de comunicació d'INNOVACC (web, revista, racó del soci, 
butlletins, xarxes socials, etc.

• Creixement del clúster (clúster de la proteïna)



INFORMACIONS SOBREVINGUDES

ASSEMBLEA GENERAL

21-JUNY-2021



PRECS I PREGUNTES

ASSEMBLEA GENERAL

21-JUNY-2021



APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ

ASSEMBLEA GENERAL

21-JUNY-2021



Moltes gràcies 
innovacc@olot.cat / Tel. 972-272597

www.innovacc.cat

INNOVACC forma part de: Amb el suport de:


