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PREMI INNOVACC A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA EN L’ ÀMBIT CARNI 
QUARTA i CINQUENA EDICIÓ (CURSOS 2019-2021)

Objectiu
• Incentivar projectes d’innovació tecnològica dins l’àmbit
educatiu català enfocat al sector carni i promoure la cultura
de la carn.

Aquest premi pretén ser un reconeixement a:
• La tasca realitzada per l’estudiant i pel tutor i departament
del centre educatiu al qual pertany, quan es realitza el
projecte final d’estudis.
• Treballs realitzats per a la promoció de la cultura de la carn.



Participants:

PREMI BATXILLERAT/FP/UNIVERSITAT
Estudiants de Batxillerat, Formació Professional i
Universitat matriculats a un centre educatiu de
Catalunya, que hagin presentat el
Projecte/Treball final d’estudis entre el dia 1 de
gener de 2018 i el 30 de setembre de 2021

Imprescindible: Projecte dirigit al sector carni* amb una
innovació tecnològica tangible i aplicable.
*Inclou tota la cadena de valor principal del porcí i de

tots els serveis auxiliars. També s’admetien projectes

relacionats amb altres especies animals o productes

anàlegs “sense carn”.

PREMI PROMOCIÓ DE LA CULTURA DE LA CARN
Qualsevol persona física amb domicili a
Catalunya.

PREMI INNOVACC A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA EN L’ ÀMBIT CARNI 
QUARTA i CINQUENA EDICIÓ (CURSOS 2019-2021)
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Premi Batxillerat/FP/ Universitat:

10.000 €

(50% estudiant i 50% centre 
educatiu)

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

Premi promoció de la cultura de 
la carn:

5.000€
JU

R
AT

1.Jacint Arnau (ex-secretari
d’INNOVACC). Director del jurat. 

2.Esteve Espuña (Esteban Espuña SA, 
President d’INNOVACC).

3.Narcís Cañigueral (Embutidos 
Monter SLU, tresorer d’INNOVACC)

4.Ignasi Pons (FECIC, vocal 
d’INNOVACC).

5.Llorenç Freixanet (Metalquimia, 
vocal d’INNOVACC).

6.Jaume Sió (DACC).

7.Joan Martí (ACCIÓ). 

8.Ricard Parés (PORCAT). 

9.Narcís Grèbol (ex-secretari 
d'INNOVACC)

• Eudald Casas, Gerent d’INNOVACC. 
Secretari del jurat (sense vot)

PREMI INNOVACC A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA EN L’ ÀMBIT CARNI 
QUARTA i CINQUENA EDICIÓ (CURSOS 2019-2021)



Premi Batxillerat/FP/ 
Universitat

Berta Torrents (UdL): 

Caracterització d’ingredients 

basats en la formació de zinc-

protoporfirina pel 

desenvolupament de productes 

carnis sense nitrificants

Elvira Tenorio (UdG): 

Producció i purificació de la 

ferroquelatasa porcina

Premi promoció de la 
cultura de la carn

Francesc Reina i Josep Dolcet: 

Propostes per l’evolució (i 

revolució) en la xarcuteria 

popular. De la tradició a la 

renovació: carns, colors, 

formes, textures i sabors. 

1990-2021

Mª Dolors Guàrdia: 

Maridatge d’olis i derivats 

carnis: El cas del pernil curat i 

l’oli d’oliva verge extra.

PREMI INNOVACC A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA EN L’ ÀMBIT CARNI 
QUARTA i CINQUENA EDICIÓ (CURSOS 2019-2021)



Projecte Nom del finalista Nom del tutor/s

Caracterització d’ingredients basats en la formació de zinc-
protoporfirina pel desenvolupament de productes carnis sense 

nitrificants

Berta Torrents 
Masoliver 

Francisco Molino

Resum

Aquest projecte pretenia desenvolupar un ingredient proteic ric
en el pigment ZnPP a base de fetges de porc per aplicar-lo en
diferents productes carnis.

L’objectiu del treball era caracteritzar l’enzim zinc-
protoporfirina i saber quines aplicacions podia tenir. Per aquest
motiu, es va determinar les propietats tecnològiques en
diferents rangs de pH (4,5-8,5) i percentatges de sal (0%-3%): el
color, les propietats escumant, les propietats emulsionants i la
solubilitat de la proteïna. A més de l’avaluació de les propietats
tecno-funcionals del l’ingredient, es va estudiar l’efecte que
tenia sobre l’aroma l’addició de bacteris i llevats durant el
procés d’obtenció d’aquest ingredient.

Els resultats van suggerir la principal utilitat de l’ingredient és la
seva potencial capacitat colorant. Per tant, el següent pas seria
la seva aplicació en productes carnis per tal d’avaluar la seva
eficàcia. En un principi es creu que aquest producte podria anar
destinat tant en productes crus com en cuits..

Finalistes Premi INNOVACC – Batxillerat/FP/Universitat 

a. Obtenció de la fracció proteica rica en ZnPP

b. Gràfic RSM

a.

b.



Projecte Nom del finalista Nom del tutor/s

Producció i purificació de la ferroquelatasa porcina Elvira Tenorio Laranga Marc Ribó

Resum

L’objectiu d’aquest treball era obtenir una ferroquelatasa (FECH)
recombinant a partir d’un plasmidi amb el fragment de l’ADN
que conté la ferroquelatasa porcina amb l’ús de vectors en
cèl·lules d’una soca d’E.coli. L’enzim en qüestió es va identificar
a nivell qualitatiu i a nivell quantitatiu amb diferents tècniques
moleculars. Com a resultats, es va observar que el gen que
codificava per la ferroquetalasa recombinant es va poder clonar
satisfactòriament i es va poder dur a terme l’expressió i la
purificació de l’enzim.

Per futures aplicacions, l’obtenció de la FECH recombinant pot
ser una estratègia útil en el processat de diferents productes
carnis gràcies a la formació del color vermell estable de la ZnPP
i permetre l’eliminació dels agents nitrificants

Finalistes Premi INNOVACC – Batxillerat/FP/Universitat 

a. Tècnica de l’ADN recombinant

b. Electroforesi en gel d’agarosa

a.

b.



Projecte Nom del finalista

Propostes per l’evolució (i revolució) en la xarcuteria popular. 

De la tradició a la renovació: carns, colors, formes, textures i sabors. 1990-2021

Francesc Reina Bosch i 

Josep Dolcet Llaveria

Resum

Aquest és un projecte que el podem considerar de llarg recorregut
vinculat a la transmissió de coneixement i tècniques de treball en matèria
de carnisseria i xarcuteria i a la vegada, suggerir les propostes de
tècniques culinàries i de consum més indicades per cada producte o
família de productes.

El projecte ha contribuït al desenvolupament del sector minorista carni i
menjars per emportar de Catalunya, mitjançant la generació d’idees, la
incorporació i l’adaptació dels coneixements i tècniques, fent-los fàcilment
disponibles en benefici dels productors, i com a conseqüència formar
professionals qualificats, que amb reconeixement oficial o sectorial i
mitjançant l’aplicació dels coneixements adquirits, contribueixin a la
millora de les seves empreses i al desenvolupament i prestigi del sector, i
al desenvolupament d’una nova cultura de la carn.

Un altre dels objectius, ha estat el voler encaixar la tradició amb la
innovació de forma natural, fàcil i esglaonada, adaptant la gran tradició
xarcutera de Catalunya als temps actuals i donar un impuls positiu a tot el
que porta el nom de carn.

Finalistes Premi INNOVACC – Promoció de la cultura de la carn



Projecte Nom del finalista

Maridatge d’olis i derivats carnis: El cas del pernil curat i l’oli d’oliva verge 
extra

Mª Dolors Guàrdia Gasull

Resum

L’objectiu que es plantejava en aquest treball era avaluar l’impacte de l’oli
d’oliva verge extra sobre les propietats sensorials del pernil curat quan es
“mariden”. Com a objectiu secundari també es plantejava l’estudi del
maridatge entre el tomàquet i el pernil curat.

Com a conclusions, es va observar que al combinar oli d’oliva verge extra amb
notes aromàtiques d’olives madures amb pernil curat, sobretot les parts més
magres, ultrapassa el mer maridatge. En aquest sentit, a més de posar en
contacte dos aliments que es perceben de manera harmònica, el fet que l’oli
estigui en contacte amb el pernil durant un cert temps possibilita l’extracció
de components volàtils lipòfils que durant el procés de masticació del pernil a
la boca (amb la temperatura) s’alliberen més fàcilment generant un flavor

global d’elevada intensitat, riquesa aromàtica i gran complexitat. En quant al
maridatge del pernil amb el tomàquet, s’observa també una bona
combinació.

En un futur, l’estudi del maridatge de l’oli d’oliva verge extra i del pernil curat
així com del tomàquet amb el pernil curat duts a terme obre la porta a
l’estudi d’altres maridatges com pot ser el dels tomàquets i el pa, de manera
que es podria dilucidar des d’aquesta perspectiva els ingredients més adients
per fer el pa amb tomàquet amb oli d’oliva i pernil curat.

Finalistes Premi INNOVACC – Promoció de la cultura de la carn



CATEGORIA BATXILLERAT/FP/UNIVERSITAT

Projecte guanyador  

Producció i purificació de la ferroquelatasa porcina

Alumne / Centre educatiu

Elvira Tenorio Laranga

Universitat de Girona (Departament de Biologia)

Tutor

Dr. Marc Ribó Panosa

Co-tutor

Dr. Ricard Bou Novensà

PREMI INNOVACC A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA EN L’ ÀMBIT CARNI 
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CATEGORIA PROMOCIÓ DE LA CULTURA DE LA CARN

Projecte guanyador 
Propostes per l’evolució (i revolució) en la xarcuteria popular.
De la tradició a la renovació: carns, colors, formes, textures i
sabors. 1990-2021

Premiats
Francesc Reina Bosch i Josep Dolcet Llaveria
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Premi ACCÈSSIT als dos finalistes:

Categoria Batxillerat/FP/Universitat:

Caracterització d’ingredients basats en la formació de Zinc-protoporfirina

pel desenvolupament de productes carnis sense nitrificants

Premiada: Berta Torrents / Universitat de Lleida (UdL)

Tutor: Francisco Molino Gahete

Co-tutors: Ricard Bou i Mar Llauger

Promoció de la cultura de la carn:

Maridatge d’olis i derivats carnis: el cas del pernil curat i l’oli d’oliva verge extra

Premiada: Maria Dolors Guàrdia

PREMI INNOVACC A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA EN L’ ÀMBIT CARNI 
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Categories del premi

• Premi Batxillerat/FP/Universat
Dirigit a estudiants de Batxillerat, Formació Professional i
Universitat que hagin presentat el Projecte/Treball final
d’estudis entre el dia 1 de gener de 2019 i el 30 de setembre
de 2022 (no es podran tornar a presentar projectes que
s’hagin presentat en convocatòries anteriors)

10.000 €

(repartits al 50% entre l’estudiant i el centre educatiu que han 
realitzat el projecte)

També s’ofereix a l’estudiant un contracte de treball 

en una empresa del sector

• Premi Promoció de la cultura de la carn
Dirigit a qualsevol persona física amb domicili a Catalunya.

5.000 €

PREMI INNOVACC A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA EN L’ ÀMBIT CARNI 
SISENA EDICIÓ (CURS 2021-2022)


