
ASSEMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINÀRIA
21 desembre 2021

Amb el suport de: 



Dades tractades: Imatge. 
Finalitat del tractament: Difusió de les activitats d’INNOVACC. 
Legitimació: Consentiment en assistir a aquest acte. 
Destinataris: Tercers que visualitzin les imatges en mitjans 

de comunicació i xarxes socials en que 
INNOVACC en faci difusió. 

Durada: Temps que duri la difusió de l’acte. 
Drets: Accés, rectificació, limitació, supressió, 

portabilitat i oposició. 
Reclamació: Davant l’AEPD. 

AVÍS INFORMATIU
AQUEST ACTE SERÀ GRAVAT PER FER FER-NE DIFUSIÓ EN 

MITJANS DE COMUNICACIÓ I XARXES SOCIALS.
POT EXERCITAR ELS SEUS DRETS DE PROTECCIÓ

DE DADES* DAVANT DEL RESPONSABLE:

Associació catalana d'innovació del sector carni porcí 
“INNOVACC”

C/ Tomàs Lorenzana, 15, 17800 Olot
innovacc@olot.cat

MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT 
DE LES SEVES DADES PERSONALS: 

*Reglament (UE) 2016/679



MESURES COVID

• Cal PASSAPORT COVID per accedir a l’acte.
• Guardeu al màxim la DISTÀNCIA entre assistents.
• Porteu la MASCARETA ben posada tota l’estona.

o Durant la pausa cafè, us recomanem agafar el 
menjar i beure i anar a prendre’l a la terrassa.

o Durant el dinar, cal portar la mascareta tota 
l’estona excepte el moment que estigueu 
menjant i bevent. 

o Per parlar entre vosaltres cal portar la mascareta 
ben posada. 



Ordre del dia - Assemblea General

1. Entrega Premis INNOVACC 4a i 5a edició.
2. Despatx de presidència.
3. Pla d’accions 2022 (inclou Pla accions Proteïna Alternativa).
4. Principals novetats sobre projectes impulsats.
5. Ratificació sol·licituds d’ajuts.
6. Estat comptes 2021 i Pressupost 2022. 
7. Renovació Junta Directiva.
8. Canvi de Reglament de Règim Intern.
9. Modificació d’estatuts i de la denominació de l’associació.

Ponències:
10. RODAPORK. Selecció de Duroc per a un model productiu de carn de porc tradicional i 
diferenciada (Guillermo Usero, Universidad de Murcia)
11. TH_CARN_4.0. Anàlisi i Optimització de les condicions tèrmiques i higromètriques
dels processos de la indústria càrnia (Xavier Albets – AKO, Josep Comaposada - IRTA)
12. Ponències proteïna alternativa: “De la regeneració de teixits humans a la carn
cultivada” (Arnau Pla, Institut Químic de Sarrià – Universitat Ramon Llull)
13. “Proteína vegetal, mucho más que una tendencia” (Roselyne Chane, Alimentos
Sanygran)

14. Precs i preguntes.
15. Informacions sobrevingudes.
16. Aprovació de l’acta de la sessió.



Entrega Premis INNOVACC 

4a i 5a edició

Assemblea General Extraordinària

21 desembre 2021



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 
QUARTA i CINQUENA EDICIÓ (CURSOS 2019-2021)



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

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



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 
QUARTA i CINQUENA EDICIÓ (CURSOS 2019-2021)



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)



DESPATX DE PRESIDÈNCIA

Assemblea General Extraordinària

21 desembre 2021



Despatx de presidència

• Recordatori dels associats: socis actuals, nous socis.

• Personal del clúster

• Reconeixement del clúster.

• Trobades/activitats rellevants (2S 2021).



INNOVACC avui

94 empreses

del sector carni porcí                
i sectors auxiliars 

(75 PIMES, 19 GES)

14 institucions

108 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 97 103 101 108

Empreses sòcies 44 40 40 41 47 56 61 67 73 78 81 88 87 94

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 2S-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
Màster en Gestió i 
Direcció de Projectes

Eva Dorca 

Responsable de 
Comunicació
Tècnica Superior en 
Arts Aplicades

Eudald Casas

Gerent

Enginyeria Superior 
Industrial



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: 01-Juliol-2021



Amb el suport d’ACCIÓ 
El  10 i 11-Nov-2021 vam passar 
l’auditoria per a la certificació de 

clústers GOLD LABEL

Certificació per 3 anys

Pendent de resultats

Reconeixement del clúster



Trobades rellevants

7 i 8/07/2021. Jornades sobre sostenibilitat amb AGROALIM (Mèxic)



Trobades rellevants

15, 16, 17 i 23/09/2021. Missió inversa amb Zubex, socis d’AGROALIM (Mèxic)

Visita a 11 associats 
d’INNOVACC



Trobades rellevants

24/09/2021. Webinar Presentació de l’AWS 



Trobades rellevants

01/10/2021. Trobada de 4 clústers per compartir treball en projectes R+D+i

Clusters participants:
• CWP
• Packaging Cluster
• INNOVI
• INNOVACC



Trobades rellevants

18/10/2021. Comiat a Cinto Arnau en reunió-dinar de Comissió Permanent



Trobades rellevants

06/10/2021. Presentació projecte TERMOSELL amb clúster NAGRIFOOD

Presentació del projecte:

Detecció defectes segellat 
en envasos a través de visió 
artificial

Sector avícola



Trobades rellevants

14/10/2021. Trobada amb empreses de l’àmbit de la proteïna alternativa



Trobades rellevants

14/10/2021. Jornada sobre la Caudofàgia en porcí



Trobades rellevants

27/10/2021. Seminari tècnic “Sistemes de control i optimització de processos 
indústria 4.0” (en línia)



Trobades rellevants

16/11/2021. Grup de treball Envasos sostenibles 



PLA D’ACCIONS 2022 

(inclou Pla accions

Proteïna Alternativa)

Assemblea General Extraordinària

21 desembre 2021



Activitat

Auditoria 
Gold Label 
(Nov2020-
Oct2021) 

Any 2021

Millorar capacitats d’innovació

Informació sobre ajuts 14 14

Activitats grups treball 5 6

Seminaris, webinars, etc. 
organitzats o col·laboració activa

14 14

Projectes R+D+i amb INNOVACC, 
amb ajut

31 31

Projectes R+D+i amb INNOVACC, 
sense ajut o pendent resolució

30 30

Projectes R+D+i sense INNOVACC, 
entre socis (impuls clúster)

10 10

Suport oportunitats negoci

Esdeveniments pels socis 2 2

Trobades entre socis 63 75

Visites a socis 72 72

Projectes B2B 2 2

Activitats realitzades 2021

Activitat

Auditoria 
Gold Label 
(Nov2020-
Oct2021) 

Any 2021

Reforçar emprenedoria

Assessorament a emprenedors 2 2

Suport ajuts a emprenedors 1 1

Altres activitats emprenedors 1 1

Formació

Difusió formació associats 69 59

Màrqueting del clúster

Eines comunicació (web, revistes) 2 2

Notes de premsa 5 5

Presentació clúster en actes 3 3

Projectes B2B 2 2

Networking amb altres clústers 1 1

Presentació clúster a possibles 
socis

14 15



Activitat

Auditoria 
Gold Label 
(Nov2020-
Oct2021) 

Any 2021

Millorar condicions d’entorn

Contribuir a polítiques regulació 2 3

Contribuir desenvolup. regional 7 8

Desenvolupament del clúster

Increment anual ingressos 34% 22%

Increment anual personal 25% 25%

Increment anual socis 7% 7%

Comunicacions socis: butlletí, racó 40 38

Comunicacions socis: activitats 34 30

Entrades web: projectes 20 25

Entrades web: jornades 88 86

Activitats realitzades 2021

Activitat

Auditoria 
Gold Label 
(Nov2020-
Oct2021) 

Any 2021

Internacionalització

Eines informació en anglès 2 2

Contactes internacionals 5 5

Missions 1 1

Projectes internacionals 3 3

73% de socis actius (79 de 108)   
al clúster (en projectes, ponències 

seminaris, grups treball)



Pla d’accions 2022
Activitats Realitzat 2021 Previsió 2022 Dates i descripció

Trobades de tots els socis (Assemblees) 2* 2 Juny i desembre-2022

Trobades altres òrgans de govern (JD, CP) 11 11 Tots els mesos, excepte agost

Premi INNOVACC a la innovació tecnològica 1 1 Avaluació finalistes: 4T 2022 
Entrega Premis: des-2022

Impuls i dinamització de projectes R+D+i 52 projectes vius 
(amb 25 projectes 

iniciats 2021)*

50 projectes vius 
(amb 5 projectes 
a iniciar 2022)*

Seminaris, jornades, viatges, organitzat per 
INNOVACC

2 10* 28-gener-2022: Showcase Prot.Alternativa*
Feb-2022: Webinar SALADESP40
Mar-2022: Seminari Segur. Alim.

Mar-2022: Webinar TERMOSELL40
Abr-2022: Jornada envasos sostenibles

Maig-2022: Viatge Food Valley*
Jul-2022: Seminari innovació indústria càrnia

Jul-2022: Seminari innovació granges
Oct-2022: Seminari tècnic per concretar
Nov-2022: Jornada envasos sostenibles

Col·laboració en organització de jornades 5 5 o més* Feb-2022: Jornada valorització residus
22-feb-2022: Cas Beyond Meat*

Mar-2022: Pres. estudi Prot.Alternativa*
5-abr-2022: Jornada Fira Alimentària*

Jun-2022: Jornada valor compartit*

Trobades i activitats interclúster 9 10 o més 14-gener-2022: Seminari innovació oberta 
Feb a abr-2022: 4 Showcase clústers alim.

Maig-2022: Tallers innovació oberta
Set-2022: Jornada interclúster AGROALIM

Participació en activitats altres organitzacions 3 3

* Inclou activitats Proteïna Alternativa



Cronograma previst 2021 del creixement d’INNOVACC 
en l’àmbit de la proteïna alternativa



Data Activitat

01/12/2021 IX Jornada de canvi estratègic en clústers amb IESE 

21/12/2021 Assemblea General d’INNOVACC 
Ponències en l’àmbit de la Proteïna Alternativa

28/01/2022 Showcase amb 5 Start-ups internacionals de Proteïna Alternativa
Organitza: Eatable Adventures

22/02/2022 Discussió del cas Beyond Meat
Ponent: Professor Miquel Lladó, IESE Business School

Març/2022 Presentació de l’estudi: “La proteïna alternativa com a driver de canvi a la indústria 
agroalimentària a Catalunya: mapeig i anàlisi”
Ponent: Cluster Development

4 al 7/04/2022 Fira Alimentaria
Sessió d'estratègies d'exit en l’àmbit de proteïna

Maig/2022 Viatge a Food Valley, Holanda

Juny/2022 El valor compartit com a estratègia de negoci competitiva



PRINCIPALS NOVETATS 

SOBRE PROJECTES IMPULSATS

Assemblea General Extraordinària

21 desembre 2021



Projectes vius
INICI PROJECTE PARTICIPANTS

2018

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

PORCAT, Selección Batallé SA, Corporación Alimentaria 
Guissona SA, Granges Terragrisa SL, Gestió de Projectes 
Vallbona SL, IRTA

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

FECIC, Noel Alimentaria SAU, Coopecarn Girona SLU, Roler 
España SLU, Joaquim Albertí SA, IRTA

Automatització de tall de carn o derivats carnis per eliminar riscs d’accidents 
laborals i millorar productivitat i higiene

Frigorífics Costa Brava SA, Esteban Espuña SA, TEMIC, IRTA

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

Gastrogust Cuinats SL, Matadero Frigorífico del Cardoner SA, 
Eurecat

Estratègies per obtenir carn de porc lliure d’olor sexual (Q-OLOR) Selección Batallé SA, Grup Gepork SA, UPB Genetic World SL, 
Frigoríficos del Nordeste SA, IRTA, Lenz Instruments SL

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

Grup Gepork SA, Industrias Cárnicas Montronill SAU, ST 
Cabanyes, Escorxador Frigorífic d’Osona SA, Univ. Múrcia

Millora de la qualitat de productes carnis amb sensors òptics on-line Argal Alimentación SA, Embotits Salgot SA, Boadas 1880 SA, 
Joaquim Albertí SA, Mecàniques Pujolàs SL, Lenz Instruments 
SL, IRTA, UAB

2019

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

Carns de Confiança SL, Embotits Salgot, IRTA

GENDUROC. Autentificació de productes porcins de raça Duroc mitjançant 
l'ús de marcadors genètics

Selección Batallé SA, Grup Gepork SA, UdL

INNOLEG. Sistemes innovadors per a la obtenció de la LegHemoglobina per a 
productes anàlegs de la carn

Esteban Espuña SA, Coopecarn Girona SLU, UAB

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

Joaquim Albertí SA, Boadas 1880 SA, Caula Aliments SL, 
Embotits Espina SAU, Rafael Baró SA, Eurecat, IRTA

C3. Noves fonts alternatives d’alimentació animal Granjas Ecológicas SLU, Splendid Foods SAU, Nutrex Pinsos SL, 
Eurecat

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

Grup de Sanejament Porcí de Girona, Vilram SLU, Explotacions 
Artigas SLU, UVIC, EMA Depuració i Enginyeria de l'Aigua SLU

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

Splendid Foods, Lenz Instruments SL

Desenvolupament d'un capçal innovador automatitzat per a la neteja 
interior de vehicles de transport de bestiar

Transports Rosendo Quintana SA, Grup Gepork SA, Gestió de 
projectes Vallbona SL



INICI PROJECTE PARTICIPANTS

2020

ACCELWATER. Accelerating Water Circularity in Food and Beverage 
Industrial Areas around Europe

Matadero Frigorífico del Cardoner SA, UVIC, INNOVACC, junt amb 
altres 15 participants de diferents països europeus: Grècia, Itàlia, 
Alemanya, Holanda, Islàndia

FLOORCLEANER. Sistema de limpieza para pavimientos en mataderos y salas 
de despiece con robot autónomo 4.0

Cárnica Batallé SA, Frigoríficos del Nordeste SA, Tecnologia 
Mecànica i Elèctrica SL

HAMCHAIN. Blockchain para garantizar la trazabilidad en jamones curados Artigas Alimentària SAU, Boadas 1880 SA, DTI Spain SL

MEAT-MARKET. Marketplace cárnico B2B a nivel mundial. 333 Corporate 1998 SL, Embutidos Caseros Collell SLU, Frigorífics 
Costa Brava SA

SEC4SEC. Optimización del tiempo de secado de embutidos curados 
mediante análisis de datos de mermas y condiciones ambientales

Caula Aliments SL, Gestió de Projectes Vallbona SL, eSynapsing 
Intelligent Business SL

NOVONIR. Nueva tecnologia NIR miniaturitzada de bajo coste para la 
determinación de parámetros de calidad in-situ en el sector cárnico

Nulab Analítica Alimentaria SLU, Cárnicas Kiko SA, IRTA, Asociación 
clúster Agroalimentario de Navarra - Nagrifood

TH_CARN_4.0. Anàlisi i Optimització de les condicions tèrmiques i 
higromètriques dels processos de la indústria càrnia

AKO Electromecànica SA, Patel SAU, Embutidos Monter SLU, 
Frigoríficos Cárnicos Las Forcas SL, IRTA

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

Frigoríficos del Nordeste SA, ACO Productos Polímeros SAU

FoodStart.CAT. Disseny del programa català d’startups d’alimentació Clúster Gourmet, INNOVI, Clúster Foodservice, Packaging Clúster

AB+MULTISUPERFÍCIE. Viabilitat en l’aplicació de capes polimèriques 
antibacterianes en diferents tipus de superfícies a la indústria alimentària

Ardex cemento SA, Mullor SA, Noel Alimentaria SAU, UAB

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

Timpolot SL, Frigoríficos del Nordeste SA, Càrnica Batallé SA, 
Enginyeria Mapex SLU

2021

LONCHA0DEFECT. Visión artificial para el control de calidad en lonchas de 
Embutidos.

Boadas 1880 SA, INNDEO Proyectos Industriales SL, Joaquim 
Albertí SA

SALADESP40. Tecnología 4.0. para sala de despiece de porcino Carnicas Iruña SA, Matadero Frigorífico de Avinyó SA, Asociación 
Clúster Agroalimentario de Navarra (Nagrifood)

TERMOSELL40. Tecnologías de visión artificial para la detección de defectos 
en envases termosellados para el sector avícola. 

Clúster Agroalimentario de Navarra (Nagrifood), INNDEO 
Proyectos Industriales SL, AN S.Coop.

DESEMBOXMEAT. Viabilidad de un prototipo para desmoldear la carne 
congelada en cajas

Servycat Manteniments Industrials 207 SLU, Itram Higiene SL, 
Gestió de projectes Vallbona SL

SMARTCLEAN. Creación de un sistema de gestión integral de planes de 
higiene para la industria alimentaria. 

Itram Higiene SL, Gestió de projectes Vallbona SL, Sant Dalmai 
SAU, Embotits Salgot SA

AVIPLAS. Tecnología de plasma frío como herramienta para la inactivación 
microbiana aplicada en industria avícola

Splendid foods SAU,  Granjas ecológicas SLU,  Delsys software SL,  
Escorxador d’aus torrent i fills SL

DATAFARM. Sensorización y digitalización del sector ganadero porcino IA sapiens innovation SL, Cuarte SL, Cluster español de 
productores de ganado porcino (i+porc)



INICI PROJECTE PARTICIPANTS

2021

BIOFARMCHECK. Herramienta para el control y monitoreo de los flujos 
entre granjas mediante sistemas 4.0

Grup de Sanejament Porcí de Girona (GSP-GIRONA), Danish
technological institute Spain SL, Cárnica Batallé SA

VISICLAS. Estrategias de visión para clasificación en mataderos Aragón innovalimen (clúster Agroalimentario de Aragón),  Le porc 
gourmet SA, Ia sapiens innovation SL,  Inndeo proyectos
industriales SL

PIGLOG. Optimización de las rutas de distribución logística en la industria 
cárnica

Asociación Logística Innovadora de Aragón (ALIA), Le porc gourmet 
SA, Ia sapiens innovation SL

GENCHAIN. Uso de sensores y trazabilidad blockchain aplicados a la 
mejora genética
mediante cerdos cruzados

Inforolot SA, Càrnica Batallé SA, Berenguer Enginyers SL

NEUROMEAT4.0. Control y optimización de la trazabilidad en industria 
cárnica porcina mediante el uso de redes neuronales.

Vision plus automática, S.L, Frigoríficos del nordeste SA, Cárnica
Batallé SA

FUETVEG. Anàlisi de producció d’un fuet vegà, vegetarià o amb Baix 
contingut de carn

Zyrcular Protein Labs SL, J.Curós SL, Embotits Salgot SA

IDENTICARN. Estudi de viabilitat en el procés de producte carni Le Porc Gourmet SA, Grup Baucells Alimentació SL, IA Sapiens
Innovation SL, INNOVACC

PAVINET. Eina de decisió del tipus de paviment i producte de neteja més 
òptim, segons àrea de producció, en indústria càrnia

Master Builders Solutions España SLU, Proquimia SA, Corporación
Alimentaria Guissona SA, INNOVACC

PALNET. Estudi de viabilitat d’un prototip innovador de neteja automàtica 
de pales i rodes de transpalets manuals i/o de bateria per a la indústria 
càrnia

Dinox SL, Cárnica Batallé SA, INNOVACC

FoodStart.CAT. Disseny del programa català d’startups d’alimentació (Fase 
2)

Clúster Foodservice (coordinador), Packaging Clúster, Clúster 
Gourmet, INNOVI, INNOVACC

ARTIMEAT. Inteligencia artificial aplicada a procesos de loncheado de 
jamones para generar soluciones de trazabilidad 

Espuña (L), Collell  (AB),Inndeo, Eurecat (OPI)

ASSECAT4.0. Optimització multicriteri de la curació d’embotits i 
comparativa de solucions per la millora d’homogeneïtat en l’assecador

Boadas (L), Noel (AB), IRTA/Eurecat (OPI), Delsys

GO ATENEAA.Aplicació proteïna d ínsecte (TENEbrio Molitor) per 
Alimentació animal i del frass per a Agricultura orgànica

Iberinsect (L), Vall Companys (AB), Torres (AB), IRTA (OPI)

BENQUALPORC. Valorització de sistemes de producció porcina de qualitat 
diferenciada a partir d'estratègies de millora del benestar en granja

GSP Girona (L), Boada Porcel (AB), Gerfam (AB), IRTA (OPI)

BIOPÈPTIDS. Aprofitament de subproductes carnis per l'obtenció 
d'hidrolitzats bioactius amb propietats antimicrobianes

Pintaluba (L), Mafrica (AB), URV/IRTA/UAB (OPI), Bigas Alsina



INICI PROJECTE PARTICIPANTS

2021

CELMEAT. Proposta preliminar de desenvolupament d’un Banc de línies 
cel·lulars, estudi de la seva expansió i prova de concepte de generació de 
‘’carn in vitro’’ mitjançant impressió 3D

C.Batallé (L), S.Batallé (AB), IQS (OPI)

EXOVIEWER. Prototip per a la captura i monitorització d’espècies d’insectes 
exòtiques 

Grup Gepork (L), S.Batallé (AB), Eurecat (OPI)

FERTIECO. Implementació del compostatge hipertermofílic per a l’obtenció
de fertilitzant de cultiu ecològic a partir de la fracció sòlida de purí porcí

Agrocat (L), Cooperativa Plana de Vic (AB), Grup Gepork (AB), 
S.Batallé (AB), Salgot (AB), UVIC/ICRA (OPI)

MEATDERCLAS. Estandardització i validació d’una metodologia basada en 
l’espectroscòpia NIR com a mètode de referència per classificar els derivats 
carnis

Illas Juli (L),J.Albertí (AB), FECIC, IRTA (OPI)

MICOECUR. Prevenció i mitigació de la incidència de micotoxines en 
embotits curats

J.Albertí (L), Noel (AB), Argal (AB), FECIC, IRTA (OPI)

MICOTOXHAM. Prevenció i mitigació de la incidència de micotoxines en 
pernil curat

Argal (L), Espuña (AB),  Ventulà (AB), FECIC, IRTA (OPI) 

OPTIRUTPORC. Optimización de la fase inicial de la indústria cárnica Fortune Pig (L), Baucells (AB), IA Sapiens, ITAInnova (OPI),Pinsos del 
Segre (NB)

ORIGINMANURGY. Valorització de biogàs en granja de porcí procedent de 
la pròpia bassa de purins

RBS (L), Agrocat (AB),Tinneo, UVIC (OPI)

PROVEG. Estudi de nous ingredients proteics per al desenvolupament de 
noves bases vegetals

Salgot (L), Borges (AB), Mycelio (AB), Betara (AB), La Fageda (AB), 
Eurecat (OPI)

REAQUA. Estratègies innovadores per a la reutilització d’aigües a la 
indústria càrnia: avaluació de les limitacions tècniques, econòmiques i 
reglamentàries per garantir-ne un ús segur i creació d’una guia tècnica de 
referència

Olot Meats (L),  Mafrica (AB), Grup Viñas (AB), Avinyó (AB),  
Sigmadaf, UVic (OPI)

SATURN. Obtenció de greix insaturat/saturat amb retalls d’especejament
de carn per a productes d’alt valor afegit

Tripnet SL (L), C.Batallé (AB), Mafrica (AB), Eurecat (OPI)

VACOF. Análisis innovador de las canales de porcino Le Porc Gourmet (L), Fortune Pig (AB), Inndeo, Eurecat (OPI)

MIMIC (HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-09) CT BETA (UVIC), Zyrcular Protein Labs, S.L., Granja ecologicas SL i 25 
participants de diferents països europeus

aWISH2.0 (HORIZON EUROPE FARM2FORK) UAB, Selección Batallé SA i 21 participants de diferents països 
europeus



IRC2019

Amb el suport d’: 

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

OBJECTIUS: 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.

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

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



Amb el suport d’: 

1ra fase: creació d’un programa per donar
visibilitat a les startups del sector alimentari i
fer xarxa amb diferents empreses del sector o
complementàries, aprofitant l’entorn dels
clústers alimentaris catalans.

FoodStart.CAT. Disseny del programa
català d’startups d’alimentació
(FASE 1. Definició de l’estratègia i el pla d’acció)

TH_CARN_4.0: Anàlisi i Optimització de les
condicions tèrmiques i higromètriques
dels processos de la indústria càrnia

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

Eliminació del color de l’aigua residual

depurada en un escorxador de porcí

mitjançant la dosificació d'ozó aprofitant la

concentració de sang en l’aigua per generar

processos d’oxidació avançada.

IRC2020



FoodStart.CAT. Disseny del programa català d’startups
d’alimentació
(FASE 2. Execució del pla d’acció)

OBJECTIUS: definir 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.

IRC2021

Melt & Marble (Suècia)

Biftek (USA)

Nextferm (Israel)

Kinoko Tech (Israel)

Nutrilees Ltd (Israel)

Amb el suport d’: 



FUETVEG. Anàlisi de producció d'un fuet vegà, vegetarià o 
amb baix contingut de carn

ESTAT: S’han començat a fer proves
amb ingredients a nivell de laboratori

Amb el suport d’: 

OBJECTIU: desenvolupar un fuet a base de proteïnes vegetals, amb
el desenvolupament de productes “prototips” tan vegans (100%
vegetals), com ara vegetarians (amb proteïnes d'ou o llet), com
matrius mixtes amb proteïna vegetal i una fracció de proteïna
animal.

IRC2021



PAVINET. Eina de decisió del tipus de paviment i producte de 
neteja més òptim, segons àrea de producció, en indústria càrnia

ESTAT: S’han començat a fer proves amb
desinfectants i diferents paviments a nivell de
laboratori

OBJECTIUS: determinar, en funció del tipus d'àrea de producció,
quina combinació de paviment i solució de neteja és la més efectiva
des del punt de vista de seguretat alimentària per tal d’obtenir un
alt nivell d’higiene, reduir el manteniment dels paviments i millorar
la seguretat del personal davant de possibles caigudes a causa del
paviment.

IRC2021

Amb el suport d’: 



IDENTICARN. Estudio de viabilidad en el proceso de producto 
cárnico

ESTAT: S’han començat a captar
imatges a planta

OBJECTIUS: validación del uso de cámaras de espectrometría para la
identificación en línea de diferentes tipos de defecto en cajas con
despieces de carne de cerdo.

IRC2021

Amb el suport de: 



PALNET. Estudi de viabilitat d’un prototip innovador de neteja
automàtica de pales i rodes de transpalets manuals i/o de
bateria per a la indústria càrnia

ESTAT: S’està dissenyant el prototip
de neteja

OBJECTIUS: estudi de viabilitat d’un prototip innovador de neteja
automàtica de pales i rodes de transpalets manuals i/o de bateria
per a la indústria càrnia.

IRC2021

Amb el suport de: 



AEI2020

Amb el suport de: 

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.

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.

FLOORCLEANER. Sistema de limpieza
para pavimientos en mataderos y salas
de despiece con robot autónomo 4.0

HAMCHAIN. Blockchain para garantizar
la trazabilidad en jamones curados



AEI2020

Amb el suport de: 

Gràcies a 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.

Dades d’H, Tª, i minva al llarg del temps de
curació de cada gàbia.
Anàlisi de paràmetres de qualitat (flora,
color, textura, encrostat, aroma, gust, pH).
Rutes més òptimes dels diferents productes
elaborats durant el procés de curat.
Guany d’un 5% aprox. de l’espai d’assecatge.

MEATMARKET. Marketplace cárnico B2B a
nivel mundial

SEC4SEC. Optimización del tiempo de
secado de embutidos curados mediante
análisis de datos de mermas y condiciones
ambientales



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

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.

AEI2020

Amb el suport de: 



LONCHA0DEFECT. Visión artificial para el control de calidad en 
lonchas de embutidos

ESTAT: S’han determinat els paràmetres de qualitat
de les llesques i s’ha començat la presa d’imatges a
planta

OBJECTIU: 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

AEI2021

Amb el suport de: 



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

ESTAT: s’han començat a realitzar proves a planta
per provar el funcionament de les càmeres.

OBJECTIU:
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.

AEI2021

Amb el suport de: 



TERMOSELL4.0. Tecnologies de visió artificial per a la detecció
de defectes en envasos termosegellats per al sector avícola

ESTAT: s’han determinat els paràmetres de qualitat
a analitzar i s’estan organitzant les proves a planta
amb càmeres per captar les imatges per després
poder fer l'algoritme pertinent.

OBJECTIU:
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

AEI2021

Amb el suport de: 



AEI2021-NG (Pendent de resolució)

DESEMBOXMEAT. Viabilidad de un prototipo para 
desmoldear la carne congelada en cajas

Servycat Manteniments Industrials 207 SLU,
Itram Higiene SL, Gestió de projectes Vallbona SL

SMARTCLEAN. Creación de un sistema de gestión integral 
de planes de higiene para la industria alimentaria. 

Itram Higiene SL, Gestió de projectes Vallbona SL,
Sant Dalmai SAU, Embotits Salgot SA

AVIPLAS. Tecnología de plasma frío como herramienta 
para la inactivación microbiana aplicada en industria 
avícola

Splendid foods SAU, Granjas ecológicas SLU,
Delsys software SL, Escorxador d’aus torrent i fills SL

BIOFARMCHECK. Herramienta para el control y monitoreo 
de los flujos entre granjas mediante sistemas 4.0

Grup de Sanejament Porcí de Girona (GSP-GIRONA),
Danish technological institute Spain SL,
Cárnica Batallé SA

DATAFARM. Sensorización y digitalización del sector 
ganadero porcino

Ia sapiens innovation SL, Cuarte SL,
Cluster español de productores de ganado porcino
(i+porc)

VISICLAS. Estrategias de visión para clasificación en 
mataderos

Aragón innovalimen (clúster Agroalimentario de
Aragón), Le porc gourmet SA, Ia sapiens innovation SL,
Inndeo proyectos industriales SL

PIGLOG. Optimización de las rutas de distribución logística 
en la industria cárnica

Asociación Logística Innovadora de Aragón (ALIA),
Le porc gourmet SA, Ia sapiens innovation SL

GENCHAIN. Uso de sensores y trazabilidad blockchain
aplicados a la mejora genética
mediante cerdos cruzados

Inforolot SA, Càrnica Batallé SA, Berenguer Enginyers SL

NEUROMEAT4.0. Control y optimización de la trazabilidad 
en industria cárnica porcina mediante el uso de redes 
neuronales. 

Vision plus automática, S.L, Frigoríficos del nordeste SA,
Cárnica Batallé SA

Amb el suport de: 



GO2018

Amb el suport de: 

Finalització de Proves pilot a granges
comparant porcs escuats i no escuats.

Presentació resultats jornada PATT

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

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

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

740 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1000 1020 1040 1060
λ (nm)

Llom adobat (CT) Llom adobat (HPP) Roast Beef (CT)

Roast Beef (HPP) Xoriço orejat acidificat (CT) Xoriço orejat acidificat (HPP)

Eina de presa de decisions per a la
classificació de derivats carnis
segons la legislació vigent.

2a fase GO: validació eina

Espectres NIR de 

les mostres 

control (CT) i les 

mostres 

processades per 

alta pressió a 600 

MPa (HPP) de 

diferents derivats 

carnis.



GO2018

Amb el suport de: 

Disseny i validació de 2 prototips: tall
blocs pernil i tall costelles xai.

Automatització de tall de carn o
derivats carnis per eliminar riscs
d’accidents laborals i millorar
productivitat i higiene

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

S’han desenvolupat plats 
de 5a gamma que 
aporten requeriments 
nutricionals necessaris 
per a persones de la 3a 
edat amb bon estat de 
salut.

Estudis vida útil: 3 
receptes



GO2018

Amb el suport de: 

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)

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

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

PONÈNCIA A L’ASSEMBLEA GENERAL



GO2018

Amb el suport de: 

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

WP1. Disminució pèrdues
per cocció en la fabricació
de salsitxes de Frankfurt
mitjançant sensor òptic en
línia.

Dades recollides i
treballades

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

Validació sistema

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.

Bon sistema detecció PSE



C3. Noves fonts alternatives d’alimentació animal

ESTAT:

Valoració de substrats.

Inici proves granja

Amb el suport de: 

OBJECTIUS:

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.



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

ESTAT: S’estan avaluant:

• Qualitat higiènica i tecnològica de 
la carn com a matèria primera

• Factors crítics dels quals depèn la 
vida útil dels derivats carnis 
avaluats.

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

Amb el suport de: 

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



ESTAT: Les empreses han enviat mostres a la UdL i s’estan
analitzant. També es fa una seqüenciació d’algunes mostres
per aconseguir resultats més robustos.

En breu, marcadors genètics escollits

Amb el suport de: 

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

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



ESTAT: En fase de laboratori per part de la UAB

Amb el suport de: 

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.

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



ESTAT: reformulació de productes de cada empresa
escollits

Amb el suport de: 

OBJECTIUS: 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.

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



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

ESTAT:

S’estan fent seguiments de diferents lots de
diferents granges i recollida de paràmetres
(ambientals i del purí)

Primers resultats de 2 cicles d’engreix:
comparativa segons tractaments realitzats

Amb el suport de: 

OBJECTIUS:

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



GRUPS OPERATIUS 2021 (Pendent de resolució)

ARTIMEAT. Inteligencia artificial aplicada a procesos de loncheado de 
jamones para generar soluciones de trazabilidad

Espuña (L), Collell  (AB),Inndeo, Eurecat
(OPI)

ASSECAT4.0. Optimització multicriteri de la curació d’embotits i 
comparativa de solucions per la millora d’homogeneïtat en l’assecador

Boadas (L), Noel (AB), IRTA/Eurecat (OPI), 
Delsys

GO ATENEAA: Aplicació proteïna d ínsecte (TENEbrio Molitor) per 
Alimentació animal i del frass per a Agricultura orgànica

Iberinsect (L), Vall Companys (AB), Torres 
(AB), IRTA (OPI)

BENQUALPORC. Valorització de sistemes de producció porcina de 
qualitat diferenciada a partir d'estratègies de millora del benestar en 
granja

GSP Girona (L), Boada Porcel (AB), Gerfam
(AB), IRTA (OPI)

BIOPÈPTIDS. Aprofitament de subproductes carnis per l'obtenció 
d'hidrolitzats bioactius amb propietats antimicrobianes

Pintaluba (L), Mafrica (AB), URV/IRTA/UAB 
(OPI), Bigas Alsina

CELMEAT: Proposta preliminar de desenvolupament d’un Banc de línies 
cel·lulars, estudi de la seva expansió i prova de concepte de generació 
de ‘’carn in vitro’’ mitjançant impressió 3D

C.Batallé (L), S.Batallé (AB), IQS (OPI)

EXOVIEWER. Prototip per a la captura i monitorització d’espècies 
d’insectes exòtiques 

Grup Gepork (L), S.Batallé (AB), Eurecat
(OPI)

FERTIECO. Implementació del compostatge hipertermofílic per a 
l’obtenció de fertilitzant de cultiu ecològic a partir de la fracció sòlida
de purí porcí

Agrocat (L), Cooperativa Plana de Vic (AB), 
Grup Gepork (AB), S.Batallé (AB), Salgot 
(AB), UVIC/ICRA (OPI)

MEATDERCLAS. Estandardització i validació d’una metodologia basada 
en l’espectroscòpia NIR com a mètode de referència per classificar els 
derivats carnis

Illas Juli (L),J.Albertí (AB), FECIC, IRTA (OPI)

Amb el suport de: 



GRUPS OPERATIUS 2021 (Pendent de resolució)

MICOECUR. Prevenció i mitigació de la incidència de micotoxines en 
embotits curats

J.Albertí (L), Noel (AB), Argal (AB), FECIC, 
IRTA (OPI)

MICOTOXHAM. Prevenció i mitigació de la incidència de micotoxines
en pernil curat

Argal (L), Espuña (AB),  Ventulà (AB), 
FECIC, IRTA (OPI) 

OPTIRUTPORC. Optimización de la fase inicial de la indústria cárnica Fortune Pig (L), Baucells (AB), IA Sapiens, 
ITAInnova (OPI),Pinsos del Segre (NB)

ORIGINMANURGY. Valorització de biogàs en granja de porcí procedent
de la pròpia bassa de purins

RBS (L), Agrocat (AB),Tinneo, UVIC (OPI)

PROVEG. Estudi de nous ingredients proteics per al desenvolupament 
de noves bases vegetals

Salgot (L), Borges (AB), Mycelio (AB), 
Betara (AB), La Fageda (AB), Eurecat (OPI)

REAQUA. Estratègies innovadores per a la reutilització d’aigües a la 
indústria càrnia: avaluació de les limitacions tècniques, econòmiques i 
reglamentàries per garantir-ne un ús segur i creació d’una guia tècnica 
de referència

Olot Meats (L),  Mafrica (AB), Grup Viñas 
(AB), Avinyó (AB),  Sigmadaf, UVic (OPI)

SATURN. Obtenció de greix insaturat/saturat amb retalls
d’especejament de carn per a productes d’alt valor afegit

Tripnet SL (L), C.Batallé (AB), Mafrica (AB), 
Eurecat (OPI)

VACOF. Análisis innovador de las canales de porcino Le Porc Gourmet (L), Fortune Pig (AB), 
Inndeo, Eurecat (OPI)

MICOTOXHAM. Prevenció i mitigació de la incidència de micotoxines
en pernil curat

Argal (L), Espuña (AB),  Ventulà (AB), 
FECIC, IRTA (OPI) 

OPTIRUTPORCOptimización de la fase inicial de la indústria cárnica Fortune Pig (L), Baucells (AB), IA Sapiens, 
ITAInnova (OPI),Pinsos del Segre (NB)

Amb el suport de: 



Projecte amb ajut europeu H2020

Consorci amb membres de: Grècia, Itàlia,
Alemanya, Holanda, Islàndia, Catalunya.

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.

Fins 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



Projecte amb ajut europeu HORIZON-RIA (sol·licitat)

Call: HorizonEurope call HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-05: Animal welfare 2.0 

aWISH 2.0. Animal Welfare Indicators at the SlaughterHouse

This project received funding from the European Union‘s Horizon Europe research and innovation programme under grant
agreement ID 101060818

24 participants d’11 
països: Bèlgica, 
Polònia, Holanda, 
Dinamarca, Gràcia, 
Hongria, França, 
Alemanya, Espanya, 
Àustria, Sèrbia 



Projecte amb ajut europeu H2020 (sol·licitat)

Sustainable, healthy and competitive industrial products "Made wIth MICroalgae" 
for a thriving EU blue bioeconomy

Call: HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-09 — Unlocking the potential of algae for a thriving European 
blue bioeconomy. – MIMIC -

28 participants de 12 
països: Irlanda, 
Portugal, Alemanya,
França, Holanda, 
Noruega, Espanya, 
Suècia, Regne Unit, 
Grècia, Itàlia, Bèlgica 

This project received funding from the Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)



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

Nous Projectes

A partir de la visita anual 2022 a tots els socis:
 s’aniran preparant noves activitats amb els socis  (com 

els seminaris tècnics 2022 o altres)
 s’aniran preparant nous projectes col·laboratius a 

desenvolupar

EN BREU COMENÇAREM A CONTACTAR AMB 
VOSALTRES PER FER LA VISITA ANUAL DEL 2022

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



RATIFICACIÓ DE SOL·LICITUDS 

D’AJUTS D’INNOVACC

Assemblea General Extraordinària

21 desembre 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 € 06-09-2021 - -

DL-PORK. Uso de tecnología Deep 

Learning para el control de canales de 

porcino

MINCOTUR

AEI 2021
07-04-2021 9.007 € 7.205 € 06-09-2021 - -

LONCHA0DEFECT: Visión artificial para 

el control de defectos en lonchas de 

embutidos

MINCOTUR

AEI 2021
08-04-2021 10.012 € 8.009 € 06-09-2021 10.012,00 € 8.009,00 € 

DESEMBOXMEAT - Viabilidad de un 

prototipo para desmoldear la carne 

congelada en cajas

MINCOTUR

AEI 2021
08-04-2021 8.010 € 5.607 € 06-09-2021 - -

SALADESP4.0. Tecnología 4.0. para sala 

de despiece de porcino

MINCOTUR

AEI 2021
08-04-2021 8.006 € 6.404 € 06-09-2021 8.006,00 € 6.404,00 € 

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 € 06-09-2021 9.007,00 € 7.205,00 € 

AVIPLAS: tecnología de plasma frío 

como herramienta para la inactivación 

microbiana aplicada en industria 

avícola

MINCOTUR

AEI 2021 - NG
18-11-2021 11.001,69 € 8.801,35 € pendent - -

DATAFARM: Sensorización y 

digitalización del sector ganadero 

porcino

MINCOTUR

AEI 2021 - NG
18-11-2021 10.002,21 € 8.001,77 € pendent - -



Peticions ajuts per INNOVACC

Títol
Organisme 

concedent

Data 

sol·licitud

Pressup. 

sol·licitat

Ajut 

sol·licitat

Data 

resolució

Pressup. 

aprovat
Ajut aprovat

BIOFARMCHECK: Herramienta para el 

control y monitoreo de los flujos entre 

granjas mediante sistemas 4.0

MINCOTUR

AEI 2021 - NG
18-11-2021 10.003,63 € 8.002,90 € pendent - -

VISICLAS. Estrategias de visión para 

clasificación en mataderos

MINCOTUR

AEI 2021 - NG
18-11-2021 10.003,63 € 8.002,90 € pendent - -

PIGLOG. Optimización de las rutas de 

distribución logística en la industria cárnica

MINCOTUR

AEI 2021 - NG
18-11-2021 11.080,00 € 8.864,00 € pendent - -

GENCHAIN. Uso de sensores y trazabilidad 

blockchain aplicados a la mejora genética

mediante cerdos cruzados

MINCOTUR

AEI 2021 - NG
18-11-2021 11.005,96 € 8.804,77 € pendent - -

NEUROMEAT4.0. Control y optimización de 

la trazabilidad en industria cárnica porcina 

mediante el uso de redes neuronales.

MINCOTUR

AEI 2021 - NG
17-11-2021 12.004,25 € 9.603,40 € pendent - -

DESEMBOXMEAT.  Desarrollo de un 

prototipo para desmoldear carne 

congelada en la industria cárnica

MINCOTUR

AEI 2021 - NG
17-11-2021 11.001,59 € 6.600,95 € pendent - -

SMARTCLEAN. Creación de un sistema de 

gestión  integral de planes de higiene para 

la industria alimentaria

MINCOTUR

AEI 2021 - NG
18-11-2021 11.440,77 € 9.152,62 € pendent - -

Pla d’actuacions INNOVACC 2021 ACCIÓ IRC 2021 12-10-2021 26.651,58 € 19.988,69 € 14-12-2021 0€ 0€

FUETVEG. Anàlisi de producció d’un fuet 

vegà, vegetarià o amb Baix contingut de 

carn

ACCIÓ IRC 2021 16-07-2021 9.287,71 € 6.965,78 € 08-11-2021 9.287,71 € 6.497,49 € 



Peticions ajuts per INNOVACC

Títol
Organisme 

concedent

Data 

sol·licitud

Pressup. 

sol·licitat

Ajut 

sol·licitat

Data 

resolució

Pressup. 

aprovat
Ajut aprovat

IDENTICARN. Estudi de viabilitat en el 

procés de producte carni
ACCIÓ IRC 2021 28-07-2021 10.011,00 € 7.007,70 € 08-11-2021 10.011,00 € 7.007,70 € 

PAVINET. Eina de decisió del tipus de 

paviment i producte de neteja més òptim, 

segons àrea de producció, en indústria

càrnia

ACCIÓ IRC 2021 27-07-20212 5.013,34 € 3.760,01 € 08-11-2021 5.013,34 € 2.733,11 € 

PALNET. Estudi de viabilitat d’un prototip 

innovador de neteja automàtica de pales i 

rodes de transpalets manuals i/o de 

bateria per a la indústria càrnia

ACCIÓ IRC 2021 7-07-2021 7.087,94 € 4.961,56 € 08-11-2021 7.087,94 € 4.961,56 € 

FoodStart.CAT. Disseny del programa 

català d’startups d’alimentació (Fase 2)
ACCIÓ IRC 2021 27-07-2021 12.269,72 € 9.202,29 € 08-11-2021 12.269,72 € 8.583,65 € 

ARTIMEAT. Inteligencia artificial aplicada a 

procesos de loncheado de jamones para 

generar soluciones de trazabilidad

Grups Operatius 

2021- DACC
02-08-2021 13.951,91 € 13.951,91 € pendent - -

ASSECAT4.0. Optimització multicriteri de 

la curació d’embotits i comparativa de 

solucions per la millora d’homogeneïtat 

en l’assecador

Grups Operatius 

2021- DACC
02-08-2021 13.636,74 € 13.636,74 € pendent - -

GO ATENEAA: Aplicació proteïna d´insecte 

(TENEbrio Molitor) per Alimentació 

animal i del frass per a Agricultura 

orgànica

Grups Operatius 

2021- DACC
30-07-2021 11.270,52 € 11.270,52 € pendent - -



Peticions ajuts per INNOVACC

Títol
Organisme 

concedent

Data 

sol·licitud

Pressup. 

sol·licitat

Ajut 

sol·licitat

Data 

resolució

Pressup. 

aprovat
Ajut aprovat

BENQUALPORC. Valorització de 

sistemes de producció porcina de 

qualitat diferenciada a partir 

d'estratègies de millora del benestar en 

granja

Grups Operatius 

2021- DACC
31-07-2021 9.259,20 € 9.259,20 € pendent - -

BIOPÈPTIDS. Aprofitament de 

subproductes carnis per l'obtenció

d'hidrolitzats bioactius amb propietats

antimicrobianes

Grups Operatius 

2021- DACC
30-07-2021 10.828,58 € 10.828,58 € pendent - -

CELMEAT: Proposta preliminar de 

desenvolupament d’un Banc de línies

cel·lulars, estudi de la seva expansió i 

prova de concepte de generació de 

‘’carn in vitro’’ mitjançant impressió 3D

Grups Operatius 

2021- DACC
28-07-2021 13.226,54 € 13.226,54 € pendent - -

EXOVIEWER. Prototip per a la captura i 

monitorització d’espècies d’insectes

exòtiques

Grups Operatius 

2021- DACC
29-07-2021 4.731,84 € 4.731,84 € pendent - -

FERTIECO. Implementació del 

compostatge hipertermofílic per a 

l’obtenció de fertilitzant de cultiu

ecològic a partir de la fracció sòlida de 

purí porcí

Grups Operatius 

2021- DACC
30-07-2021 13.953,22 € 13.953,22 € pendent - -

MEATDERCLAS. Estandardització i 

validació d’una metodologia basada en 

l’espectroscòpia NIR com a mètode de 

referència per classificar els derivats

carnis

Grups Operatius 

2021- DACC
02-08-2021 9.297,60 € 9.297,60 € pendent - -

MICOECUR. Prevenció i mitigació de la 

incidència de micotoxines en embotits

curats

Grups Operatius 

2021- DACC
02-08-2021 13.953,49 € 13.953,49 € pendent - -



Peticions ajuts per INNOVACC

Títol
Organisme 

concedent
Data sol·licitud

Pressup. 

sol·licitat

Ajut 

sol·licitat

Data 

resolució

Pressup. 

aprovat

Ajut 

aprovat

MICOTOXHAM. Prevenció i mitigació de la 

incidència de micotoxines en pernil curat

Grups Operatius 

2021- DACC
02-08-2021 13.953,49 € 13.953,49 € pendent - -

OPTIRUTPORC. Optimización de la fase 

inicial de la indústria cárnica

Grups Operatius 

2021- DACC
29-07-2021 13.950,00 € 13.950,00 € pendent - -

ORIGINMANURGY. Valorització de biogàs en 

granja de porcí procedent de la pròpia bassa

de purins

Grups Operatius 

2021- DACC
02-08-2021 13.953,43 € 13.953,43 € pendent - -

PROVEG. Estudi de nous ingredients proteics

per al desenvolupament de noves bases 

vegetals

Grups Operatius 

2021- DACC
30-07-2021 13.627,08 € 13.627,08 € pendent - -

REAQUA. Estratègies innovadores per a la 

reutilització d’aigües a la indústria càrnia: 

avaluació de les limitacions tècniques, 

econòmiques i reglamentàries per garantir-

ne un ús segur i creació d’una guia tècnica 

de referència

Grups Operatius 

2021- DACC
31-07-2021 12.122,14 € 12.122,14 € pendent - -

SATURN. Obtenció de greix insaturat/saturat 

amb retalls d’especejament de carn per a 

productes d’alt valor afegit

Grups Operatius 

2021- DACC
31-07-2021 9.540,00 € 9.540,00 € pendent - -

VACOF. Análisis innovador de las canales de 

porcino

Grups Operatius 

2021- DACC
31-07-2021 13.952,16 € 13.952,16 € pendent - -

MIMIC:  Sustainable, healthy and 

competitive industrial products "Made wIth

MICroalgae" for a thriving EU blue 

bioeconomy

Horizon Europe 15-10-2021 21.151,00 € 21.151,00 € pendent - -

aWISH 2.0. Animal Welfare Indicators at the 

SlaughterHouse
Horizon Europe 07-10-2021 67.200,00 € 67.200,00 € pendent - -
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Pèrdues i guanys





Pèrdues i guanys / Projectes i Resultats



Balanç de Situació 



RENOVACIÓ 

JUNTA DIRECTIVA
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Candidatura rebuda de Junta Directiva

Associat Representant Càrrec
1 Esteban Espuña SA (Garrotxa) Esteve Espuña Presidència
2 Ajuntament d'Olot (Garrotxa) Pep Berga Vicepresidència
3 Embutidos Monter SLU (Garrotxa) Narcís Cañigueral Tresoreria
4 IRTA (Baix Empordà) Anna Carabús Secretaria 
5 Argal Alimentación SA (Pla d'Urgell) Jaume Palau Vocal
6 Cárnica Batallé SA (Selva) Josep Batallé Vocal
7 FECIC (Barcelonès) Ignasi Pons Vocal
8 Friselva SA (Selva) Xavier Rúbies Vocal
9 Grup Gepork SA (Osona) Josep Puigdollers Vocal

10 Joaquim Albertí SA (Gironès) Josep Vilanova Vocal
11 Manteniments Industrials Servycat 2017 SLU (Ripollès) Fernando Ortega Vocal
12 Noel Alimentaria SAU (Garrotxa) Joan Boix Vocal
13 Olot Meats SA (Garrotxa) Antonio Jové Ris Vocal
14 Patel SAU (Osona) Xavier Planas Vocal
15 Splendid Foods SAU (Osona) David Garcia-Gassull Vocal



Consell Assessor 
(a aprovar propera reunió de Junta Directiva)

Associat Representant
1 Cambra de Comerç de Barcelona. Llotja Vic (Osona) persona per confirmar
2 Cambra de Comerç de Girona (Gironès) Eduard Torrent
3 Fundació Eurecat (Baix Camp) Ignasi Papell
4 Matadero Frigorífico de Avinyó SA (Bages) Santiago Alsina
5 Matadero Frigorífico del Cardoner SA (Bages) Gerard Masferrer
6 Metalquimia SA (Gironès) Llorenç Freixanet
7 Milla Masanas SL (Pla de l'Estany) Albert Puxan
8 Preparados Aditivos y Materias Primas SA (Vallès Occ.) David Ventura
9 Universitat Autònoma de Barcelona (Vallès Occ.) Montserrat Mor-Mur

10 Universitat de Girona (Gironès) Carmen Carretero
11 Universitat de Vic (Osona) Sergio Ponsá



CANVI DE REGLAMENT 

DE RÈGIM INTERN
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Canvis proposats

Article 1: Nous Logotips

Article 2: Requisits i procediment d’ingrés de socis

Es modifica: “sector carni porcí i de proteïna alternativa” 

Article 6.4. Comissió Permanent

Es modifica: “president/a, vicepresident/a, tresorer/a i secretari/secretària” i “el/la gerent “ 

Article 6.5. Consell Assessor

Es modifica: “Consell Assessor Institucional“ 



MODIFICACIÓ D’ESTATUTS 
I DE LA DENOMINACIÓ DE 

L’ASSOCIACIÓ
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Canvis proposats
Article 1r: Canvi denominació

Article 3r: objectius; Article 4t: activitats; Article 24è: possibles socis; Article 25è: socis

Es modifica: “sector carni porcí i de proteïna alternativa” 

Article 10è: Junta Directiva; i Article 20è: Assemblea General

S’afegeix:
“La Junta Directiva/Assemblea General es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, 
multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels associats. En aquests 
casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la 
possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc 
on es trobi la persona que la presideix. En les reunions virtuals s’han de considerar membres assistents 
aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència.

Article 23è: Assemblea General Estraordinària obligatòria per determinats acords

Es modifica: 
“Requereixen acord de l’Assemblea General Extraordinària convocada a l’efecte:
a) Modificació d’Estatuts.
b) Nomenament i cessament o destitució dels membres del Junta Directiva.

a) Dissolució de l’Associació.“

ASSOCIACIÓ CATALANA D’INNOVACIÓ DEL SECTOR CARNI PORCÍ “INNOVACC”
INNOVACC CLÚSTER CATALÀ DE LA CARN I LA PROTEÏNA ALTERNATIVA



PAUSA-CAFÈ

(30 min)
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PONÈNCIES
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Ponències projectes

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

Guillermo Usero 
Enginyer agrònom

Universidad de Murcia

Amb el suport de: 

Josep Comaposada 
Equip investigador de l’Àrea

d’Indústries Alimentàries
IRTA

Amb el suport de: 

TH_CARN_4.0. Anàlisi i Optimització de 
les condicions tèrmiques i 
higromètriques dels processos de la 
indústria càrnia

Xavier Albets 
Director tècnic de 

refrigeració
AKO Electromecánica SAL



Ponències proteïna alternativa

‘’De la regeneració de teixits
humans a la carn cultivada’’

Arnau Pla Calvet
Divisió de transferència de tecnologia

Institut Químic de Sarrià – Universitat
Ramon Llull

Roselyne Chane
Directora general

Alimentos Sanygran SL

‘’Proteína vegetal, mucho 
más que una tendencia’’



PRECS I PREGUNTES
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INFORMACIONS 

SOBREVINGUDES
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APROVACIÓ DE 

L’ACTA DE LA SESSIÓ
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Moltes gràcies 
innovacc@olot.cat / Tel. 972-272597

www.innovacc.cat

Amb el suport de:INNOVACC forma part de:


