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• Objectiu: incentivar projectes d’innovació tecnològica dins l’àmbit educatiu català
enfocat al sector carni i reconèixer la tasca realitzada per l’estudiant i pel tutor i
departament del centre educatiu al qual pertany.

• Podien participar al premi estudiants de Batxillerat, Formació Professional i
Universitat, matriculats a un centre educatiu de Catalunya, que estiguessin
estudiant l’últim curs dels estudis, durant el període 2021-2022, i que estiguessin
preparant el Projecte Final d’estudis.

• Era imprescindible que el projecte estigués dirigit al sector carni, i suposés una
innovació tecnològica tangible i aplicable
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Els premis consisteixen en:

• Premi Batxillerat/FP/Universitat:         10.000 €
(repartits al 50% entre l’estudiant i el centre educatiu que han 
realitzat el projecte)

• Premi Promoció cultura de la carn:        5.000 €
(repartits al 100% per el guanyador) 

DOTACIÓ DEL PREMI
SISENA EDICIÓ (CURS 2021-2022)

S’oferirà, als estudiants guanyadors, la possibilitat de formalitzar un contracte de treball en una
empresa del sector carni català



EL JURAT
SISENA EDICIÓ (CURS 2021-2022)

1. Anna Carabús (IRTA, secretària d’INNOVACC). Directora del jurat.

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

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

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

5. Llorenç Freixanet (Metalquimia, membre del Consell Assessor
d’INNOVACC).

6. Jaume Sió (DACC).

7. Joan Martí (ACCIÓ).

8. Jacint Arnau (ex-secretari d’INNOVACC).

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

Secretari del jurat (sense vot): Eudald Casas, gerent d’INNOVACC.

El jurat ha estat format per un 
grup d’experts del sector carni 
porcí català



FINALISTES PREMI INNOVACC – BATXILLERAT/FP/UNIVERSITAT
SISENA EDICIÓ (CURS 2021-2022)

Projecte Nom del finalista Nom del tutor/s

Estandardització de la producció d’embotits picats curats mitjançant un 
analitzador per Raig X

Josep Marcó Marsal 
(UdG) 

Maria Dolors Parés 
Oliva

Resum

L’objectiu principal d’aquest treball ha estat l’estandardització del contingut
de greix de la producció d’embotits curats de l’empresa Boadas 1880
mitjançant la implementació de la tecnologia d’anàlisi per raigs X (RX).

Aquesta tecnologia permet determinar el contingut de greix de la
matèria primera en línia, de forma no invasiva i de tot el conjunt de
la producció; característiques que esdevenen fonamentals per ajustar
la formulació de cada elaboració i aconseguir reduir la dispersió i
estandarditzar el producte final.
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Projecte Nom del finalista Nom del tutor/s

Capacitat bioprotectora de Lactobacillus sakei CTC494 front Listeria
Monocytogenes

Maria Viella Andreu Maria Pla de Solà 
Morales

Resum

L’objectiu principal d’aquest projecte de final de màster va ser el d’avaluar la
capacitat bioprotectora front L. monocytogenes de L. Sakei CTC494 en
comparació amb L. Sakei 23K.
Amb aquesta finalitat es va avaluar el comportament dels dos
microorganismes en funció de diferents paràmetres de la formulació
(concentració de glucosa, manganès i sal) , així com la temperatura de
creixement, en medi líquid. Per aconseguir aquest objectiu, es van inocular els
tres microorganismes en monocultiu i en cocultiu per tal de determinar el seu
creixement en un medi líquid que simulava un embotit fermentat.
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Resum

L’objectiu del projecte de la Laia és la creació d’una explotació ecològica de
porc negre mallorquí en sistema semi extensiu, per a potenciar la venda de
proximitat, acostar el producte local i vetllar pel benestar dels porcs perquè
com més bé estiguin aquests, millor serà la qualitat de la carn i dels
productes.
La idea d’aquest projecte sorgeix al veure l’industrialitzat que està el sector
del porc i les maneres que tenen de criar-lo, i destaca aquesta idea de negoci
per la innovació de la raça i del maneig del bestiar.

Projecte Nom del finalista Nom del tutor/s

Can Bosch, el d’abans és el d’ara Laia Bosch Fernández Marga Icart Riu
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ACCÈSSIT

Projecte
Capacitat bioprotectora de Lactobacillus sakei front Listeria monocyotgenes

Alumne / Centre educatiu
Maria Viella - Màster en Biotecnologia Alimentaria

Tutora
Maria Pla de Solà Morales 

3.000 € 



PREMI GUANYADOR

Projecte
Estandardització de la producció d’embotits picats curats mitjançant un analitzador per Raig X

Alumne / Centre educatiu
Josep Marcó – Grau en Innovació i Seguretat Alimentària

Tutora
Maria Dolors Parés Oliva 
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7.000 € 



FINALISTA PREMI INNOVACC – CULTURA DE LA CARN
SISENA EDICIÓ (CURS 2021-2022)

Resum

En un mercat cada vegada més globalitzat i amb un munt de competència tant en el
mercat nacional com internacional, cada vegada és més difícil defensar-ne un nínxol. El
que decideix Caula Aliments, després d’analitzar diferents països, és desenvolupar tota
una gamma de productes similars als productes curats convencionals de porc, però aptes
pels consumidors musulmans, elaborats amb carn Halal i d’acord a les lleis i preceptes
islàmics.
Els objectius que proposa Caula Aliments per aquest projecte son tres:

1) Elaborar un ventall de productes curats Halal anàlegs dels de la xarcuteria de porc

2) Donar les màximes garanties del compliment dels requisits Halal

3) Exportar producte als diferents mercats musulmans internacionals

Projecte Nom del finalista Empresa

Desenvolupament i promoció dels embotits als mercats islàmics Eduard Caula Triadú Caula Aliments, S.L 
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PREMI GUANYADOR

Projecte
Desenvolupament i promoció dels embotits als mercats islàmics

Nom del finalista
Eduard Caula Triadú 

Empresa
Caula Aliments, SL 

5.000 € 



Moltes gràcies per la 
vostra atenció 


