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El Catalan Water Partnership ( CWP) és un clúster d'empreses i de centres de

Participants

coneixement catalans del sector de l'aigua que s'associen amb l'objectiu de
millorar la competitivitat mitjançant dues línies estratègiques, la innovació i la
internacionalització.
INNOVACC és l'associació que representa el clúster del sector carni porcí català i
té per objectiu promoure la competitivitat de les empreses mitjançant la innovació i
la cooperació.

Objectius del projecte cooperatiu
Millorar l’eficiència dels processos i instal·lacions de la industria càrnia en relació
al tractament de l’aigua en tot el cicle de l’aigua. El principal resultat pels
participants en el projecte ha estat l’obtenció d’un informe particular per cada
empresa amb propostes i inversions per tal de:
-

Reduir el consum de l’aigua.

-

Disminuir el cost del tractament de l’aigua.

-

Garantir la qualitat de l’aigua.

Metodologia
-

Fase 1: Realització d’una enquesta per
identificar les principals problemàtiques en
els processos i les instal·lacions de la
industria càrnia. Organització d’una jornada
sobre bones practiques en relació al
tractament d’aigua en el sector per tal explicar la metodologia de treballs als partners del
projecte i conèixer de primera mà casos d’èxit al propi sector.

-

Fase 2: Un equip multidisciplinar del Catalan Water Partnership i amb experiència en el
sector de l’alimentació duu a terme un diagnòstic individualitzat de les problemàtiques de
les empreses participants i presenta propostes de millora.

Conclusions i resultats del projecte
Aportació de solucions a les necessitats i problemàtiques del sector carni en matèria d’aigua.
Sensibilització sobre les problemàtiques i potencials solucions. Anàlisi de més de 10 empreses del
clúster INNOVACC. Identificació de projectes potencials de R+D+i per desenvolupar de forma
conjunta i projectes de desenvolupament de negoci pel CWP que poden permetre importants
estalvis a les empreses de INNOVACC.

