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“Nosaltres no fem iogurts, sinó que ens dediquem a que la gent sigui una mica més feliç fent
iogurts” – Cristóbal Colón.
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1. INTRODUCCIÓ
1.1. Història de La Fageda.
Està comunament acceptat que el desenvolupament d’una activitat laboral és quelcom
fonamental en la vida de qualsevol persona.
Durant els anys 1960 i 70, es va produir una revolució en el tractament de les persones amb
malalties mentals. Al món occidental, anti psiquiatres van tancar els manicomis i van alliberarne els pacients.
Per altra banda, 1974 Salt va resultar notícia per les condicions en què es trobaven els més de
900 pacients del seu hospital psiquiàtric (persones amb disminució psíquica, dipsòmans,
indigents, captaires, toxicòmans...), que rebien teràpies de psicofàrmacs i d’electroxoc i molts
no tenien ni un llit per dormir. Aquest hospital era com un camp de concentració, on la gent no
feia res, i durant tot el dia estava tancada en un pati amb quatre parets. Tot i així, segons va dir
el psiquiatre i metge Josep Torrell, resident de l’hospital de Salt, “Salt no era un cas excepcional,
sinó una mostra de com funcionava la psiquiatria a tot l’Estat” (González, 2008).
Arran d’això, el psicòleg Cristóbal Colón, va pensar que a tot arreu s’havien tancat els hospitals
psiquiàtrics, però la gent que hi era, ara estava tancada a casa, i per tant el problema no estava
resolt.
És per això, que l’any 1982 neix La Fageda (Figura 1), un projecte empresarial dirigit per Cristóbal
Colón i Carme Jordà, que es desenvolupa a Olot amb l’objectiu principal d’inserir laboralment i
socialment persones amb discapacitat psíquica o trastorns mentals severs de la comarca de la
Garrotxa (De ventós films, 2018).

Figura 1. Logotip de la Fageda Fundació
Figura 2: Ortofoto de la comarca de la Garrotxa.
Font: Google earth.
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1.2. Ubicació de la finca.
La finca està ubicada a La Garrotxa1 (Figura 2), una comarca gironina prepirinenca rica en
paisatge, cultura i activitats associatives i econòmiques.
Possiblement aquesta comarca agafa el nom d’aquesta paraula ja que el seu relleu és
muntanyós, amb bells paratges com els que es troben a la zona volcànica d’Olot, la capital de la
comarca (La Fageda Fundació, 2016a).
Té un clima d’influència mediterrània però amb força pluja, fet que genera una vegetació
abundant i una flora atlàntica. En aquesta comarca s’hi poden observar dos tipus de paisatge
ben diferents: per una banda, per bona part de la meitat sud, s’hi estenen més de 40 volcans i
diverses colades de lava, que formen un paisatge suau i sense gaires desnivells, protegits pel
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Per altra banda, des de la vall del riu Fluvià cap
al nord, el paisatge canvia radicalment i es torna més abrupte i escarpat, amb abundants cingles
i congostos. Es tracta de l’Alta Garrotxa, una àrea declarada Espai d’Interès Natural (Europarc,
2021).
La finca de la Fageda es troba enmig del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, al
municipi de Santa Pau, a la Fageda d’en Jordà (Figura 3).

Figura 3: Ortofoto de la finca de l'empresa La Fageda Fundació, Mas els
Casals.
Font: Google earth.

1

Garrotxa: terra aspra, trencada, de mala petja.
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2. ACTIVITAT DE LA FAGEDA FUNDACIÓ.
2.1. Mapa de procés.
El model de La Fageda és una visió global, integradora, de l’organització. No és un model
empresarial, ni assistencial, ni tampoc un model organitzacional: és el model complet dels valors
i creences (cultura), i de l’estructura organitzativa que se’n deriva. És el model que concep una
autèntica i real empresa social. Un model que es caracteritza per tres aspectes essencials;
-

Voluntat de solucionar un problema social.

-

Solucionar el problema a través d’una empresa.

-

Ser una empresa sense afany de lucre2.

La Fageda respon a un model sistèmic. Les relacions que s’estableixen entre els elements més
conceptuals, com són els valors i les creences, i els elements que formen part de l’estructura
organitzativa que el conformen, permeten entendre el model com un sistema que opera només
des de la plena interrelació d’aquests elements (La Fageda Fundació, 2016b).

Figura 4: Mapa de procés de la Fageda. Font: pròpia, adaptat de la Fageda Fundació.

2

Afany de lucre: una empresa sense afany de lucre implica que els seus beneficis serveixen per
desenvolupar les activitats de l’associació. El Patrimoni que una associació o fundació pot adquirir al llarg
de la seva trajectòria es registra i no es pot repartir entre els associats o patrons, sinó que s’ha de destinar
a la finalitat de l’organització, i si no és possible anirà a associacions o fundacions amb una finalitat
semblant a l’entitat que es dissol (Valls, 2013).

Pàgina 8 de 47

Treball Final de Màster

Laia Espinagosa Llordés

En la Figura 4 es pot veure l’estructura de la Fageda per mitjà d’un mapa de procés. En primer
lloc, trobem els processos estratègics, on hi ha l’àrea de desenvolupament de persones, el
departament d’I+D, comunicació, i el departament d’assegurament de la qualitat i medi
ambient. La majoria de departaments que formen els processos estratègics estan dins la ISO
9001 i alguns d’ells també estan certificats per la ISO 14001.
En segon lloc, trobem els processos de suport, on hi ha l’àrea de gestió de les persones, el
departament de compres, departament d’informàtica (TIC) i manteniment, que estan certificats
per les ISO 9001 i 14001, i el departament de comptabilitat i finances.
Per últim, trobem els processos operatius, on hi ha dues parts:
En primer lloc, trobem la part social, formada pel centre especial de treball (CET) i per l’empresa
d’inserció (EI). El CET, està certificat per la ISO 9001 i el formen persones amb un certificat de
discapacitat que treballen a la Fageda o a una empresa ordinària i l’EI la formen persones que
tenen o no certificat i que també treballen a la Fageda o a una empresa ordinària. També hi ha
el servei pre-laboral, un servei que es dóna a persones que necessiten ajudar en agafar l’hàbit
de treballar i el servei d’inserció laboral (SIL), que està certificat per la ISO 9001 i ajuda a buscar
feina a una empresa ordinària. Aquesta part social està lligada amb l’àrea de serveis a les
persones pel servei d’integració a la comunitat (SIC) que és el servei que fa la valoració inicial als
usuaris. El SIC està certificat per la ISO 9001. Dins el serveis a les persones també hi ha el servei
de teràpia ocupacional (STO) i el servei ocupacional d’inserció (SOI). En l’STO hi ha persones amb
un certificat de discapacitat més alt que al SOI i en aquest servei s’ofereixen tallers amb sentit.
Ambdós àrees estan certificades per la ISO 9001 i un dels exemples dels tallers que s’hi fan és
etiquetar les melmelades de la Fageda.
També hi ha dues llars residències certificades per la ISO 9001 i una llar amb suport i un servei
de suport a l’autonomia a la pròpia llar. Finalment, trobem el servei d’atenció especialitzada, un
centre on es fan diferents teràpies adaptades a un grup de persones.
El CET i l’EI lliguen la part social amb la part empresarial, una part que engloba tots aquells
processos que ofereixen productes i serveis destinats principalment a donar feina a persones
amb diversitat funcional i risc d’exclusió social.
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En aquesta part trobem l’àrea de jardineria, els serveis auxiliars, on hi ha la cuina, serveis de
neteja, etc., el servei d’atenció al visitant (SAV), la granja, i les àrees de producció de lactis i
postres làcties i melmelades. Tots ells estan certificats per la ISO 9001 i jardineria també ho està
per la 14001. A més a més, la producció de lactis i postres làcties i la producció de melmelades
estan certificats pel sistema de l’APPCC, i la granja disposa del certificat WelfairTM de benestar
animal.

2.1. Elaboració dels productes de la Fageda.
La Fageda compta amb una granja ubicada dins la finca, amb les seves
vaques (Figura 5), llet de les quals utilitzen per elaborar els seus
productes làctics. Tot i així, com que aquesta empresa està en constant
creixement, s’han trobat que a l’estar situada dins un parc natural, no
poden ampliar les seves granges i els hi falta matèria primera per poder
elaborar tots els seus productes i satisfer als clients. És per això que,
com que aposten per un producte de proximitat, compren llet, llet en
pols i nata a diferents empreses del país.
Figura 5. Vaques de llet de la granja
de la Fageda. Font: pròpia.

La munyida de les vaques es fa de forma automàtica amb un robot
munyidor situat a la mateixa granja (Figura 6). Les vaques quan es
noten plenes entren al robot, els hi fa la munyida automàtica i
seguidament els hi dona pinso com a premi, aconseguint així que les
vaques ho vegin com una cosa positiva i hi vagin. Abans d’entrar, el
robot els hi llegeix el cròtal electrònic3 per evitar que hi vagin més
vegades de les que han d’anar-hi i si és així, no els hi obre la porta.
Figura 6. Robot munyidor amb
una
vaca
munyint-se.
Font: pròpia.

3

Cròtal: Objecte metàl·lic o de plàstic que es fixa a l’orella d’un animal per identificar-lo. Pot portar només
un codi d’identificació escrit o estar dotat d’un dispositiu d’identificació per radiofreqüència. En aquest
cas es parla de cròtal electrònic.
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A la llet de les vaques se li fan diferents analítiques. N’hi ha que les fan externes com ara el punt
crioscòpic, el greix, proteïna, extracte sec magre, cèl·lules somàtiques, colònies de
microorganismes i presència de residus d’antibiòtics, aflatoxines M1, plom, etc. i altres internes
com ara els aerobis totals, enterobacteris, betalactàmics (amoxicil·lina i ampicil·lina),
tetraciclines (oxitetraciclina), aflatoxines M1, Bacillus Cereus, greix, temperatura (°C), graus
Dornic (°D) i altres. Aquestes analítiques es fan per tal d’assegurar la qualitat i la seguretat de la
llet que s’utilitzarà posteriorment per elaborar els productes lactis de la Fageda.

Elaboració dels iogurts.
A part de la granja, la Fageda disposa d’una fàbrica de lactis i
postres làcties on, a partir de la llet de les vaques de la pròpia
granja i d’altres granges homologades i altres matèries primeres
que arriben d’empreses de proximitat (llet en pols, nata i altres),
s’elabora el seu producte estrella que van començar a fabricar
Figura 7. Iogurts naturals i cremosos
Fageda. Font:

l’any 1993: els iogurts artesans. Actualment però, s’elaboren més elaborats a La
www.fageda.com.
d’una vintena de varietats de iogurts i bífidus (Figura 7).

El iogurt és un aliment obtingut per mitjà de fermentació làctica de llet completa o desnatada,
normalment higienitzada, concentrada o no. Els bacteris fermentadors inoculats (Lactobacillus
bulgaricus i Streptococcus thermophilus) transformen la lactosa en àcid làctic, provocant la
coagulació de la caseïna (Enciclopèdia.cat, 2021).
Per a l’elaboració dels iogurts de la Fageda en primer lloc s’obté la llet fresca i es fa un
condicionament d’aquesta. Seguidament, es barregen les matèries primeres necessàries per
elaborar els lactis i es fa una pasteurització en continu, que és un procés que té l’objectiu
d’eliminar els microorganismes patògens i deteriorants del producte i en el cas dels iogurts i llets
fermentades també s’utilitza per afavorir la coagulació de la caseïna. El producte a pasteuritzar
i el líquid calefactor – refrigerant circulen per l’intercanviador de plaques i mai estan en contacte,
per això és una pasteurització indirecta. A partir d’aquí es distingeix entre (La Fageda Fundació,
2018):
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Iogurts de quallada ferma, quan el producte, un cop homogeneïtzat i pasteuritzat,
fermenta dins el mateix envàs. En aquest cas el procés de producció consisteix en
envasar la llet i els ferments làctics dins l’envàs definitiu i es porta a un forn de
fermentació a una temperatura d’entre 38 i 43 °C durant tres hores per aconseguir que
gelifiqui i es vagi solidificant.
Els controls de pH són continus per aconseguir la màxima qualitat del producte. Després
es fa passar pel túnel de fred per parar l’activitat de fermentació i deixar reposar el
producte durant unes hores més a temperatura de nevera amb la finalitat d’aconseguir
la consistència definitiva. Amb aquest procés, s’obtenen els iogurts naturals, ensucrats,
aromatitzats, desnatats i edulcorats.

-

Els iogurts de quallada trencada són aquells productes que no necessiten fermentar
dins l’envàs, és a dir la solidificació del producte té lloc dins un tanc o dipòsit de
fermentació a unes condicions específiques de temps i temperatura. Una vegada passat
el temps, la barreja s’agita durant uns minuts i es refreda dins un nou dipòsit per
finalment, envasar-ho. Aquí trobem els líquids, cremosos i els grecs.

Elaboració de postres làcties.
Dins de la fàbrica de lactis també s’hi elaboren postres catalanes: crema, crema de xocolata i
flams (Figura 8).
Per la seva elaboració, en primer lloc es fa una barreja de les
matèries primeres necessàries per a l’elaboració d’aquestes
postres i es fa una esterilització tèrmica, que consisteix en
sotmetre el producte a temperatures molt elevades (120 - 150 °C)
durant un temps per tal d’assegurar la destrucció total dels Figura 8. Flam de la Fageda.
microorganismes.

Font: www.fageda.com.

Elaboració de gelats.
Des de fa uns anys a la Fageda també s’hi elaboren gelats de gran qualitat amb la llet de les
vaques de la granja i amb ingredients de qualitat curosament seleccionats com ara fruita fresca,
fruits secs, vainilla de Bourbon i Thaití, xocolata de Cor de guanaja i altres (Figura 9).
Per a l’elaboració de gelats, un cop rebudes les matèries primeres, aquestes s’emmagatzemen
a temperatura ambient, en fred positiu, en fred negatiu o en el magatzem d’envasos.
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Seguidament, es fa una barreja dels ingredients que formaran el gelat i aquesta s’escalfa fins
arribar a una temperatura de 50 - 55 °C. Seguidament, es posa al mesclador que anirà passant
la barreja per un filtre fins entrar a l’homogeneïtzador, on s’emulsiona el greix.
A continuació, es pasteuritza la barreja per tal d’eliminar els patògens i reduir la possible càrrega
microbiana dels ingredients. El tractament de pasteurització es fa a unes condicions de temps i
temperatura adequades i posteriorment, es baixa la temperatura de la barreja. Després d’aquest
refredament, es posa la barreja al madurador en contínua agitació i després es passa al
“freezer”, on es fa un tractament d’incorporació d’aire i congelació perquè s’acabi de fer el gelat.
Finalment, si és necessari, s’afegeix la guarnició, com
ara els trossos de fruita, xocolata, o altres.
Seguidament, es porta el gelat a envasar i encaixar i
s’introdueix a l’abatedor amb uns compressors d’aire
fred per tal que la temperatura del centre del gelat
Figura 9. Gelats i assortiment llaminer.
Font: www.fageda.com

disminueixi.

Elaboració de melmelades.
Una altra part del projecte de La Fageda és un obrador de melmelades en el qual hi elaboren les
melmelades extra de set gustos amb ingredients 100% naturals com el sucre de canya i la llimona
(Figura 10).
Aquestes, destaquen per la seva elaboració, que és totalment casolana, amb la fruita cuita
lentament, fet que s’aprecia per la seva textura untuosa, consistent i amb trossos de fruita. Per
fer-ho, s’aplica en primer lloc una pasteurització per eliminar els microorganismes patògens i
una evaporació d’una gran quantitat d’aigua i en segon lloc i si s’escau, una acidificació natural
amb suc de llimona per aconseguir un pH àcid. Aquest pH dificultarà el creixement i la
supervivència de microorganismes, concretament la Listeria monocytogenes i el Clostridium
botulinum, que no creixen a un pH inferior de 4,6 i la Salmonella, que no creix a un pH inferior
de 4,1.

Figura 10: Sortit de melmelades elaborades a La Fageda.
Font: www.fageda.com.

Pàgina 13 de 47

Treball Final de Màster

Laia Espinagosa Llordés

3. CERTIFICACIONS
3.1. ISO 9001 i ISO 14001.
La Fageda és una fundació certificada per diferents normes. En primer lloc, està certificada per
la norma de qualitat ISO 9001, que és el model més utilitzat en les relacions client/proveïdor
nacionals i internacionals. És el llenguatge universal en aquest tipus d’intercanvis en una
multitud de sectors, i té una especial importància per les PYMES4, ja que permet demostrar la
seva capacitat per complir amb les necessitats dels seus clients.
La norma ISO 9001 es aplicable a organitzacions de qualsevol mida que vulguin sistematitzar la
gestió i obtenir la màxima rendibilitat i eficàcia.
A qualsevol empresa, un sistema de gestió de la qualitat que vagi acord a les seves
característiques específiques i implementat de manera eficaç, ajuda a l’organització a centrar,
organitzar i sistematitzar els processos per la gestió i millora, enfrontant amb major
competitivitat els reptes del canviant mercat globalitzat que tenim avui en dia (Aenor, 2021a).
De forma progressiva, les organitzacions, independentment de l’activitat, mida o ubicació
geogràfica, han de complir amb un major número d’exigències ambientals imposades per
l’administració, els clients i la societat en general. Per això, resulta imprescindible l’ús d’eines
que integrin el medi ambient en la gestió global de l’empresa (Aenor, 2021b). A part de tot això,
La Fageda és troba enmig d’un parc natural, fet que li suposa una major implicació en la
conservació i respecte del medi ambient.
Per tot això, la Fageda també està certificada per la norma ISO 14001, que li ofereix la possibilitat
de sistematitzar de manera senzilla els aspectes ambientals que es generen en cada una de les
activitats que es desenvolupen a l’organització, a més de promoure la protecció ambiental i la
prevenció de la contaminació des del punt de vista d’equilibri amb aspectes socioeconòmics.
Gràcies a la norma ISO 14001, la Fageda es posiciona com a socialment responsable diferenciantse de la seva competència i reforçant, de manera positiva, la seva imatge davant clients i
consumidors.

4

PYME: Petites i mitjanes empreses. Es classifiquen amb tres categories: autònoma (empresa totalment
independent), associada (participacions amb altres empreses <50%) i vinculada (participacions amb altres
empreses >50%) (Europea, 2016).
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Entre altres avantatges ambientals, s’optimitza la gestió de recursos i residus, redueix els
impactes ambientals negatius derivats de la seva activitat o aquells riscos associats a situacions
accidentals.
En quant a avantatges econòmics, a més de potenciar la innovació i la productivitat, es facilita
la reducció de costos de la gestió de residus, es permet eliminar barreres d’exportació, reduir el
risc de sancions i tenir major accés a subvencions i altres línies de finançament preferents o
disminuir riscs laborals motivant al personal (Aenor, 2021b).

3.2. Certificació APPCC.
La certificació APPCC demostra als clients de forma immediata el seu compromís amb una
producció i comercialització segura dels aliments. És un estàndard internacional que defineix els
requisits pel control efectiu de la seguretat alimentaria.
Els principis per l’aplicació de l’APPCC estan recollits en el Còdex Alimentarius, que reuneix una
sèrie de normes alimentaries internacionalment adoptades, identifiquen els principis essencials
d’higiene dels aliments aplicables al llarg de tota la cadena alimentaria, recomanen l’aplicació
de criteris basats en el sistema d’APPCC per elevar el nivell d’innocuïtat alimentaria, indiquen
com fomentar l’aplicació d’aquests principis i faciliten l’orientació per codis específics que poden
necessitar-se pels sectors de la cadena alimentaria, els processos o els productes bàsics, amb
l’objectiu d’ampliar els requisits d’higiene específics per aquests sectors (Aenor, 2021c).

3.3. Certificació WelfairTM.
La certificació WelfairTM en benestar animal és l’únic certificat independent homologat per
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) en col·laboració amb el “Instituto Vasco
de Investigación y Desarrollo Agrario” (Neiker) basat en els referencials europeus Welfair Quality
i AWIN®. Per primera vegada, la valoració del benestar animal es focalitza directament a
l’observació i evolució dels animals i del seu comportament. A partir d’una mostra d’individus
de granja o escorxador i tenint en compte diferents criteris com ara la legislació vigent, s’analitza
l’estat real dels animals i no només les condicions on s’allotgen o si són o no sacrificats.
Aquest certificat aporta una major transparència cap als consumidors, i garanteix la rigorosa
aplicació d’una sèrie de mesures estandarditzades i consensuades a nivell europeu que vetllen
pel benestar animal en tot el cicle productiu. A més, avalua i controla la qualitat del benestar
animal en granges, espais de creixement i escorxadors, de forma exhaustiva, en les espècies
bovina, porcina, ovina i per gallines, pollastres, conills i galls d’indi (Welfair, 2020).
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4. TASQUES REALITZADES.
4.1. Objectiu principal.
L’objectiu principal ha estat l’elaboració d’un pla d’APPCC de les cuines de La Fageda fundació
(la cuina de Mas els Casals i la cuina de la llar residència El Cassés) per tal de fer front als possibles
punts de control crítics no descrits fins ara. És per això que aquest treball s’ha centrat en la
descripció de l’elaboració d’aquesta APPCC amb tots els passos així com la presentació dels
resultats (PCC) obtinguts.

4.2. Objectius secundaris.
-

Realització dels check – list mensuals de cossos estranys i de bones pràctiques de
fabricació a la fàbrica i granja.

-

Actualització dels llistats d’al·lèrgens dels productes que s’elaboren a la Fageda.

-

Actualització de l’homologació de proveïdors actius de la Fageda Fundació.

5. DEPARTAMENT DINS L’EMPRESA
Les pràctiques han estat realitzades al departament d’Assegurament de la Qualitat i el Medi
Ambient. Aquest departament, s’encarrega de garantir la qualitat a tots els processos de la
Fageda i a garantir que es compleixen tots els requisits i per tant poder disposar així de les
certificacions especificades en l’apartat anterior.

6. ELABORACIÓ DE L’APPCC DE LA CUINA MAS ELS CASALS.
6.1. Què és una APPCC?
Una APPCC (anàlisi de perills i punts de control crític) és el sistema preventiu de gestió de la
innocuïtat alimentària d’aplicació a tota la cadena alimentària, des de la producció primària fins
la distribució minorista.
L’any 1993 la Comissió de Còdex Alimentarius va aprovar les directrius per l’aplicació del sistema
APPCC, fet que va suposar a nivell mundial un únic referent per la gestió de la seguretat dels
aliments. Aquest mateix any, la comissió europea va publicar la directiva 93/43 que establia
l’obligació de la implantació de sistemes APPCC pel conjunt d’indústries alimentàries europees.
Aquesta legislació ha estat modificada posteriorment, però es manté l’obligació de l’aplicació
dels principis de l’APPCC en el sector alimentari (AEC, 2019). Els principis bàsics del sistema
APPCC determinats per la FAO (1997) són:
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Principi 1: Realitzar una anàlisi de perills. Identificar els perills i avaluar els riscos associats que
els acompanyen en cada fase del sistema del producte i descriure les possibles mesures de
control.
Principi 2: Determinar els punts crítics de control (PCC). Un punt crític de control és una fase en
la què pot aplicar-se un control i que és essencial per prevenir o eliminar un perill per la
innocuïtat dels aliments o per reduir-lo a nivells acceptables. L’aplicació d’un arbre de decisions
pot facilitar la determinació d’un PCC.
Principi 3: Establir límits crítics. Cada mesura de control que acompanya un PCC ha de dur
associat un límit crític, que separa allò acceptable del que no ho és per mitjà de paràmetres de
control.
Principi 4: Establir un sistema de vigilància. La vigilància és la mesura o observació programades
a un PCC amb la finalitat d’avaluar si la fase està sota control, és a dir, dins el límit o límits crítics
especificats al principi 3.
Principi 5: Establir les mesures correctores que s’haurien d’adoptar quan la vigilància en un PCC
indiqui una desviació respecte un límit crític establert.
Principi 6: Establir procediments de verificació per confirmar que el sistema d’APPCC funciona
correctament. Aquests procediments comprenen auditories del pla d’APPCC amb la finalitat
d’examinar les desviacions i el destí dels productes, així com mostrejos i comprovacions aleatoris
per validar la totalitat del pla.
Principi 7: Establir un sistema de documentació sobre tots els procediments i els registres
apropiats per aquests principis i la seva aplicació.

6.2. Per què una APPCC de la cuina?
Els certificats ISO tenen una vigència de tres anys. Tot i així, les empreses tenen auditories de
seguiment cada any. Depenent de l’any que es troben (certificació, seguiment o renovació),
l’auditoria tindrà certes variacions.
Durant l’estada en pràctiques a La Fageda fundació, vaig ser partícip d’una auditoria externa de
renovació de les ISO 9001 i 14001, on van venir durant una setmana dues auditores per tal de
controlar, verificar i avaluar la conformitat de La Fageda i així poder renovar les normes en
qüestió.
En l’auditoria externa es poden detectar alguns problemes que s’anomenen no conformitats
(NC), i normalment es desglossen en categories per tal de remarcar la gravetat del problema.
Així, es diferencien entre NC majors i menors, i a part també s’inclouen oportunitats de millora,
observacions, punts forts, etc.
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Les NC majors es relacionen amb un incompliment greu o un problema repetitiu que pot
provocar que la certificació del sistema estigui en perill o bé pot afectar greument a la qualitat
d’un servei. Les NC menors són petites discrepàncies en la documentació del sistema de gestió
de la qualitat o en el desenvolupament de processos. Aquestes, no afecten tan directament a la
qualitat del servei i són més fàcils de corregir.
Les NC greus s’han de corregir el més aviat possible, i s’estableix un termini per realitzar una
auditoria extraordinària perquè l’auditor/a pugui verificar que s’ha corregit; si no es fa, pot
provocar una anul·lació del certificat. En canvi, les NC menors tenen un termini d’un any, fins la
pròxima auditoria (URV, 2021).
En l’auditoria de la llar – residència El Cassés (ISO 9001), es va detectar una mancança en la
gestió de la cuina, tot i tenir implantats els plans d’autocontrol, es va detectar que faltava una
APPCC així com una descripció detallada de tots els processos que s’hi realitzaven.
És per això, que es va decidir elaborar una APPCC adaptada a les dues cuines que disposa La
Fageda, una que està ubicada a la finca de Mas els Casals i l’altra ubicada a la llar – residència El
Cassés, a Olot.

6.3. Objectius en l’elaboració de l’APPCC.
-

Garantir la seguretat alimentaria dels plats elaborats per tal de disposar de productes segurs
i innocus.

-

Complir amb una exigència normativa (aplicació de criteris de l’anàlisi de perills i punts de
control crítics).

-

Augment de la confiança del consumidor i de l’administració sanitària, ja que amb l’APPCC
es pot demostrar que es garanteix la seguretat dels aliments elaborats.

6.4. Equip APPCC.
L’elaboració d’un sistema d’autocontrol basat en el sistema APPCC, el qual permet identificar,
avaluar i controlar els perills significatius per assegurar la innocuïtat dels plats que s’elaboren a
la cuina Mas Els Casals, requereix diferents fases destinades a assegurar la correcta aplicació
dels set principis especificats en l’apartat anterior.
Per fer-ho, en primer lloc es va crear un equip de treball, ja establert a La Fageda, que constava
d’una líder d’APPCC, la responsable de la cuina Mas Els Casals, la cuinera, la responsable del
servei d’habitatge de la llar residència El Cassés, i altres membres del departament
d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient.
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En el cas de la Fageda, si en algun moment no es disposava del coneixement necessari, l’equip
APPCC es suporta en una consultoria externa en seguretat i legislació alimentària o en personal
especialitzat en un determinat tema.

6.5. Descripció.
Descripció de l’establiment:
Les cuines de La Fageda són establiments on es realitza tot el procés productiu d’elaboració
d’àpats, des de la recepció de les matèries primeres fins al servei i consumidor final.

Definició dels productes que s’elaboren a la cuina:
A la cuina s’hi elaboren tot tipus de menjars, ja sigui amb carn, peix, vegetals, etc. Aquests, es
poden servir freds o calents, i per tant un punt molt important és mantenir la temperatura de
refrigeració o d’escalfament del plat en qüestió fins al moment del servei i consum, per garantir
la innocuïtat i la seguretat alimentària.
És per això que s’ha de fer un control estricte de totes les etapes del procés i s’han de tenir en
compte les característiques del producte en concret que s’elabora.

6.6. Ús esperat.
Una vegada rebudes les matèries primeres, el servei de cuina les manipula i elabora els plats per
al servei i consum. Aquests plats aniran únicament destinats als treballadors de La Fageda i estan
destinats al consum directe.
Els plats es serviran a la temperatura adequada i només caldrà consumir-los, no serà necessari
fer cap altre tractament o preparació prèvia per part del consumidor final.
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6.7. Elaboració del diagrama de flux.
Un diagrama de flux és una representació gràfica del funcionament i estructura d’un procés on
es mostren totes les etapes que hi ha i com es troben relacionades i connectades. Inclou
operacions i les seves relacions, així com també els diferents estats físics del producte i dels
components que l’integren. Amb aquest, es permet conèixer el primer nivell d’informació d’un
procés, descrivint una trajectòria que segueix un producte o servei, a fi d’evitar possibles
desviacions. A més a més, permet donar una visió àmplia, clara i compartida i ajuda a identificar
els punts clau on és necessària una atenció específica.
Sovint, els diagrames de flux són eines molt bones que permeten analitzar el procés d’una
manera general i a més, ajuden a analitzar l’efectivitat de les diferents activitats enfocades a
augmentar el valor afegit per al client (CIDEM, 2004).
En la Figura 11 es pot veure el diagrama de flux elaborat per les cuines de La Fageda. Per tal de
poder-lo elaborar, es va anar a veure el procés dels diferents plats in situ per agafar una idea de
tot el procés general. Una vegada realitzat, es va tornar a la cuina per fer una comprovació, pas
a pas, per veure que tot el que s’hi havia descrit era el que realment es feia a l’establiment i es
va comentar amb la responsable de cuina. Seguidament, es va corregir tot el que no coincidia
per evitar que en l’anàlisi de perills hi faltés informació.
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Figura 11. Diagrama de flux de la cuina. Font: Pròpia
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Procés d’obtenció.
Tal i com es pot veure en el diagrama de flux (Figura 11), el procés d’obtenció dels plats elaborats
a la cuina de La Fageda consta de 17 etapes. Una vegada elaborat, es va fer una descripció
específica de totes les etapes.
ETAPA 1: Recepció de les matèries primeres.
En aquesta etapa les matèries primeres i els ingredients que es fan servir per elaborar els plats
arriben a la cuina. El principal objectiu és adquirir matèries primeres que no comportin cap perill
sanitari per als consumidors. Per tant, s’ha de tenir un bon coneixement dels proveïdors per
garantir que les matèries primeres rebudes siguin de qualitat. En aquesta etapa, a més, s’ha de
fer una primera selecció i control dels aliments rebuts.
ETAPA 2: Recepció d’envasos i embalatges.
En aquesta etapa es reben els envasos i embalatges destinats a contenir els aliments que es
manipulen a la cuina. L’objectiu principal és adquirir envasos que no comportin cap perill de
contaminació dels aliments. Per tant, s’ha de tenir un bon coneixement dels proveïdors per
garantir que aquests envasos que s’adquireixen són de confiança i no portaran migracions cap
al producte. Per això, s’ha de fer una selecció i un control visual dels productes rebuts.
ETAPA 3: Emmagatzematge de matèries primeres a temperatura ambient.
En aquesta etapa és on es guarden els productes que no requereixen un manteniment a
temperatura regulada. Tot i així, aquestes zones han de disposar d’una ventilació i humitat
controlades. Els objectius principals són, en primer lloc, evitar la contaminació d’aliments, i en
segon lloc, garantir que hi hagi una rotació correcta del gènere (sistema PEPS: primer en entrar,
primer en sortir).
ETAPA 4: Emmagatzematge d’envasos i embalatges a temperatura ambient.
En aquesta etapa es guarden els envasos a temperatura ambient. Degut que a la cuina no es
disposa d’un magatzem exclusiu per a aquests, es fa una separació física dels envasos i
embalatges amb els aliments. A més, aquests, no s’emmagatzemen mai amb els productes de
neteja ni amb altres substàncies tòxiques.
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ETAPA 5: Emmagatzematge en refrigeració.
S’emmagatzemen en refrigeració tots aquells productes que per la seva naturalesa ho
requereixen. Per evitar la proliferació de microorganismes, l’emmagatzematge en refrigeració
és entre 2 i 5 °C. A més a més, és important que aquesta etapa es faci en condicions adequades
per evitar la contaminació creuada, i que es garanteixi una bona rotació de gènere, és a dir, un
bon control d’estocs.
ETAPA 6: Emmagatzematge en congelació.
S’emmagatzemen en congelació tots aquells productes que per la seva naturalesa ho
requereixen. Aquests productes s’han d’emmagatzemar entre -15 i -18 °C per evitar la
proliferació de microorganismes i en condicions adequades per evitar la contaminació creuada.
Dins el congelador s’ha de garantir una bona rotació de gènere, és a dir, un bon control d’estocs.
ETAPA 7: Descongelació en refrigeració.
Durant la descongelació augmenta la humitat del producte i pot afavorir l’increment dels
microorganismes si no es duu a terme de manera correcta, és a dir, en refrigeració a una
temperatura d’entre 2-5 °C. L’objectiu és descongelar el producte en condicions higièniques i en
refrigeració, per tal de garantir-ne un consum segur.
ETAPA 8: Manipulació de les matèries primeres.
En aquesta etapa es condicionen les matèries primeres per la cocció posterior o pel consum
directe. També es fa un condicionament dels aliments que han estat processats per tal de poderlos consumir.
ETAPA 9: Cocció a T ≥ 65 °C.
Aquesta etapa és un tractament tèrmic que s’aplica als aliments per una part per canviar-ne les
propietats organolèptiques i per l’altra part, per reduir la càrrega microbiana dels aliments
mitjançant l’aplicació de temperatures elevades i temps adequats. La cocció ha de ser un procés
continu i ininterromput per evitar perills innecessaris. A més a més, en aquesta etapa és molt
important tenir molta cura del procés per tal de destruir els microorganismes patògens.
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ETAPA 10: Conservació a T = 2-5 °C, 20 °C o -15-28 °C.
En aquesta etapa l’objectiu principal és mantenir la temperatura òptima de l’aliment fins al
servei i consum per tal d’evitar la proliferació de patògens.
ETAPA 11: Envasat.
Aquesta etapa del procés consisteix en envasar els productes de manera higiènica. Els envasos
utilitzats han d’estar en perfectes condicions i sense possibilitat de patir fugues ni migracions de
l’envàs cap al producte.
ETAPA 12: Desenvasat.
En aquesta etapa es trau l’envàs del producte per a un posterior consum i manipulació. El
desenvasat s’ha de fer en les màximes condicions higièniques per evitar la contaminació creuada
de patògens i de substàncies estranyes.
ETAPA 13: Reescalfament a T ≥ 65 °C.
Aquesta etapa del procés consisteix en assolir, al centre del producte, temperatures superiors a
65 °C en un temps establert per garantir la seguretat microbiològica.
ETAPA 14: Conservació en calent T ≥ 65 °C.
En aquesta etapa és molt important mantenir la temperatura mínima de 65 °C al centre del
producte. Aquesta temperatura s’ha de mantenir fins al moment del servei i del consum per tal
de garantir la seguretat microbiològica.
ETAPA 15: Presa de mostres.
En aquesta etapa es realitza una presa de mostres de tots els plats que han sortit aquell dia en
el servei. És molt important i s’ha de fer diàriament per cada plat, ja que en cas d’alerta
alimentària s’ha de poder analitzar per saber d’on ha sigut l’alerta, i poder-ne fer una traçabilitat.
Aquesta presa de mostres s’ha de fer en màximes condicions higièniques per evitar que es
contamini la mostra (en cas que es contaminés en processos posteriors al servei, ja no seria
vàlida). Les mostres agafades es congelaran ràpidament per mantenir el producte tal i com està
en envasos aptes per a l’ús alimentari, i es conservaran al congelador un mínim d’una setmana.
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ETAPA 16: Servei i consum.
Durant el servei i fins al consum, els aliments s’han de mantenir a la seva temperatura òptima.
Pels aliments que es serveixen en calent, s’han de mantenir a una temperatura ≥ 65 °C des de la
finalització de la cocció o reescalfament. Els aliments que s’han de consumir en fred, s’han de
mantenir a una temperatura d’entre 2-5 °C des de la seva manipulació fins al seu consum. S’ha
de proporcionar un servei individualitzat.
ETAPA 17: Reescalfament a T ≥ 65 °C.
En aquesta etapa l’objectiu és arribar a una temperatura ≥ 65 °C al centre del producte una
vegada aquest ja ha estat manipulat durant mínim 15 segons. Per això, s’utilitzarà el microones
de manera que ens assegurarem que el plat que torna a sortir al servei i consum està lliure de
patògens. Degut a que no hi ha una manipulació dels aliments, aquesta etapa no està
considerada com un punt de control crític.

6.8. Procediments de control (Pre requisits).
Paral·lelament a l’aplicació del sistema APPCC, la Fageda disposa d’una sèrie de prerequisits, per
proporcionar una base sòlida de condicions i bones pràctiques higièniques per a la producció
d’aliments segurs (eviten la introducció d’agents perillosos, l’augment de la càrrega
microbiològica o l’acumulació de residus i altres agents químics o físics en els aliments, de forma
directa o indirecta):
•

Control de l’aigua: garantir que l’aigua que s’utilitza és de consum humà.

•

Neteja i desinfecció: assegurar un correcte estat de neteja i desinfecció d’equips, estris
i instal·lacions per prevenir la possibilitat de contaminació.

•

Control de plagues: evitar l’existència de qualsevol plaga mitjançant la prevenció i evitar
contaminacions dels productes per l’acció de les plagues o els seus residus.

•

Formació i desenvolupament dels treballadors: garantir que els manipuladors
d’aliments disposen de la formació adequada en matèria d’higiene i seguretat dels
aliments.

•

Homologació de proveïdors i productes: assegurar els subministrament de productes i
serveis que no incorporin perills significatius a l’aliment.
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Traçabilitat: establir correspondència entre origen i producte, procés i distribució,
disposar de la informació necessària per identificar i retirar del mercat productes que
puguin presentar un risc per la salut dels consumidors i facilitar el seguiment de tots els
processos i activitats internes sobre les matèries primeres, entremitjos i productes
acabats.

•

Control de temperatures: control estricte i registre de les temperatures en la recepció,
emmagatzematge, i després de la manipulació.

•

Control de subproductes i residus: establir les directius per realitzar una gestió correcta
dels residus generats i garantir que aquests es gestionen segons la normativa vigent.

•

Pla d’al·lèrgens: controlar l’emmagatzematge, recepció i manipulació per evitar
contaminacions, sobretot creuades, d’al·lèrgens entre productes.

6.9. Anàlisi de perills i determinació de mesures preventives.
Posteriorment, s’identifiquen els perills previsiblement significatius per cada una de les etapes
definides en el diagrama de flux, les causes que els originen i les mesures preventives existents
per tal d’eliminar-los o reduir-los a un nivell acceptable.
Aquests perills poden ser:
-

Perills físics à Perills associats a la presència d’elements físics aliens al producte. Exemple:
trossos de vidre, metalls, plàstics, etc.

-

Perills químics à perills associats a la incorporació, formació o persistència a l’aliment de
substàncies químiques nocives procedents de migracions del material de l’envàs.

-

Perills al·lèrgens à perills associats a la incorporació de components coneguts d’un
producte alimentari que causa reaccions fisiològiques degut a una resposta immunològica.
Exemple: fruits secs, gluten, lactosa, etc.

-

Perills biològics à perills associats a la presència, incorporació, proliferació o supervivència
a l’aliment d’organismes vius. Inclou tant microorganismes (bacteris tipus Salmonella,
Listeria monocytogenes, etc.), paràsits (larves de triquina, anisakis, etc.) prions i organismes
vius (insectes rosegadors, artròpodes).
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6.10. Valoració del perill.
Una vegada identificats els perills de cada etapa, es procedeix a la valoració de cadascun d’ells
per determinar el seu nivell de risc potencial.
Per això, s’utilitza el mètode bidimensional de la FAO (Sistema de qualitat i innocuïtat dels
aliments).
Aquest sistema consisteix en estimar el risc mitjançant dues variables: gravetat i probabilitat.
Addicionalment a la Fageda s’afegeix una tercera variable per valorar el nivell d’exposició del
producte al perill.

Gravetat.
Correspon a la magnitud d’un perill o el grau de les conseqüències que pot comportar per la
salut humana (FAO, 1994).
El mètode bidimensional de la FAO distingeix les següents categories:
•

ALTA: Ferides o malalties molt greus, en què la vida es veu amenaçada.
Exemples: malalties causades per Clostridium botulinum, Salmonella typhi, Listeria
monocytogenes, Escherichia Coli O157:H7, Vibrio cholerae, Vibrio vulnificus, toxina
paralitzant i amnèsica de mol·luscs.

•

MITJANA: Ferides o malalties amb conseqüències moderades, greus o cròniques.
Exemples: malalties causades per Brucella spp, Campylobacter spp, Salmonella spp,
Shigella spp, Streptococcus tipus A, Yersinia enterocolítica, virus de l’hepatitis A,
micotoxines, ciguatera.

•

BAIXA: Ferides o malalties lleus.
Exemples:

malalties

provocades

per

Bacillus

spp,

Clostridium

perfringens,

Staphylococcus aureus, virus de Norwalk, la majoria de paràsits, substàncies similars a
les histamines, la majoria de metalls pesants.
Per assignar la gravetat d’un perill, s’ha de tenir en compte:
-

La vulnerabilitat de les persones que podrien resultar exposades al perill.

-

La supervivència i el creixement de microorganismes que poden constituir un motiu de
preocupació.

-

La presència o la producció de toxines, productes químics o cossos estranys.
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Probabilitat
Correspon a la probabilitat que el perill es produeixi, incloent la freqüència.
Per assignar la probabilitat a un perill, s’ha de tenir en compte la contaminació de les matèries
primeres, els productes intermedis i semi-processats, o els productes acabats, en cadascuna de
les fases del sistema de producció.
Matriu intermèdia d’estimació del grau de perillositat:
S’entén per grau de perillositat, la probabilitat que es produeixi un efecte advers per a la salut i
la seva gravetat. Per determinar-lo, s’assignen uns valors numèrics a la probabilitat i la gravetat.
Gravetat (G):
1. Nivell insignificant à el perill causa efectes imperceptibles per a la salut.
2. Nivell lleu à el perill pot causar ferida o malaltia lleu, sense necessitat d’assistència
mèdica.
3. Nivell greu à el perill pot causar ferida greu o malaltia amb hospitalització/tractament.
4. Nivell mortal à el perill pot suposar una amenaça per la vida.
Probabilitat (P):
1. Nivell insignificant à mai ha passat i és quasi impossible que passi.
2. Nivell baix à seria un cas extraordinari que passés.
3. Nivell mig à és possible que passi.
4. Nivell alt à és el resultat més probable que passi.
Amb aquestes variables i tenint en compte que el grau de perillositat és la probabilitat per la
gravetat, trobem la matriu d’estimació del grau de perillositat (Taula 1), que és:
Taula 1. Matriu de grau de perillositat.

Gravetat

Probabilitat
1

2

3

4

1

1

2

3

4

2

2

4

6

8

3

3

6

9

12

12

16

4

4

8

•

Grau de perillositat baix.

•

Grau de perillositat moderat

•

Grau de perillositat alt.
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Exposició.
És la magnitud que s’afegeix a la Fageda i correspon al que un perill pot afectar al producte. Per
assignar l’exposició a un perill s’ha de tenir en compte la proximitat del perill al producte.
Encara que un perill s’hagi determinat com a significatiu a través de la matriu del grau de
perillositat, és important avaluar-ne també l’exposició per aplicar, si s’escau, mesures
preventives addicionals. A més, si un perill s’ha determinat com a no significatiu amb la matriu
del grau de perillositat, amb la magnitud d’exposició és pot determinar com a significatiu si
s’escau.
Per determinar l’exposició, s’assignen també uns valors numèrics:
1. Nivell insignificant à és impossible que el perill afecti al producte.
2. Nivell baix à seria un cas extraordinari que el perill afectés al producte.
3. Nivell mig à és molt possible que el perill afecti al producte.
4. Nivell alt à el perill afecta segur al producte.
Gràcies a l’exposició, es pot determinar el grau de risc, que és l’exposició pel grau de perillositat
(Taula 2).
Taula 2. Matriu de grau de risc.

Exposició

Grau de perillositat
1

2

3

4

6

8

9

12

16

1

1

2

3

4

6

8

9

12

16

2

2

4

6

8

12

16

18

24

32

3

3

6

9

12

18

24

27

36

48

4

4

8

12

16

24

32

36

48

64

•

Grau de risc baix.

•

Grau de risc moderat.

•

Grau de risc alt.
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A partir d’aquí, tots els perills determinats com a significatius, cal decidir si són punts de control
crític (PCC) o punts de control (PC) mitjançant l’arbre de decisions del Còdex Alimentarius
(Figura 12).

Figura 12. Arbre de decisions. Font: Còdex Alimentarius.
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7. RESULTATS I DISCUSSIÓ.
7.1. Resultats APPCC.
Una vegada avaluats el grau de probabilitat i el grau de risc, es va trobar que hi havia dos perills
significatius que van resultar ser dos PCC. Un PCC va ser en l’etapa de cocció (PCC1B) i l’altre en
l’etapa de reescalfament (PCC2B), i ambdós PCC el perill era la supervivència de patògens. En la
Taula 3 podem veure les causes i les mesures preventives de cada un dels perills així com els
resultats del grau de perillositat i del grau de risc.
Taula 3. Taula anàlisi de riscs de les dues etapes que són PCC.

Tal i com podem veure, ens sortiria un perill significatiu només amb el grau de perillositat però
amb el grau de risc ens surt un valor molt més alt. Amb aquests resultats, hem d’anar a l’arbre
de decisions (Figura 13) per saber si es un PCC, PC o cap dels dos.

Figura 13. Arbre de decisions del PCC1B i PCC2B
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En ambdós perills significatius ens surt que són PCC biològics. Així doncs, haurem de fer una
taula de gestió dels dos PCC per tal d’establir els límits crítics i de control i fer les validacions
d’ambdós PCC.

7.2. Taules de gestió.
Tal i com s’ha comentat anteriorment, es van establir límits crítics i límits de control, així com
mesures correctives de cada un dels PCC.
PCC cocció (PCC1B)
Perill: Biològic, supervivència de patògens.
Límit crític: temperatura de cocció ≥ 65 °C i que aquesta temperatura arribi al centre del
producte durant mínim 9 minuts.
Límit de control: el responsable de la cocció controla la temperatura d’aquesta etapa i assegura
que el producte arribi a una temperatura ≥ 65 °C.
Vigilància:
-

Sistema: control de la temperatura per mitjà dels termòmetres calibrats.

-

Freqüència: cada vegada que es faci una cocció.

-

Registre: registre de temperatures.

-

Responsable: responsable de cuina.

Mesures correctives: si es detecta que no s’ha arribat a la temperatura, es tornarà a fer una
cocció o bé es deixarà més temps fins que el producte arribi a la temperatura establerta al límit
crític. Si no es pot solucionar de cap manera, es rebutjarà el producte.
Verificació del sistema de vigilància:
-

Sistema: presa de temperatures del centre del producte pel responsable de la cocció.
Mantenir els termòmetres ben calibrats.

-

Freqüència: en les auditories internes es farà una calibració amb un termòmetre control.

-

Registre: registre de temperatures.

-

Responsable: responsable de cuina.
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PCC reescalfament (PCC2B)
Perill: Biològic, supervivència de patògens.
Límit crític: El reescalfament ha d’assegurar que el centre del producte arribi a una temperatura
≥ 65 °C.
Vigilància:
-

Sistema: controlar el temps i la temperatura per mitjà de termòmetres calibrats.

-

Freqüència: cada vegada que es reescalfi un producte

-

Registre: registre de temperatures.

-

Responsable: responsable de cuina.

Mesures correctives: Si es detecta que amb el reescalfament no s’ha arribat a la temperatura
correcta al centre del producte s’haurà de retirar el producte o bé si es pot i si s’hi és a temps,
reescalfar el producte arribant a la temperatura adequada.
Verificació del sistema de vigilància:
-

Sistema: mesurar la temperatura del centre del producte, ho farà el responsable del
reescalfament una vegada acabat aquest procés. Mantenir els termòmetres ben
calibrats.

-

Freqüència: en les auditories internes es farà un control de la calibració dels
termòmetres per mitjà d’un termòmetre calibrat.

-

Registre: registre de temperatures.

-

Responsable: responsable de cuina.

7.3. Validacions dels PC i PCC.
Validació PCC cocció.
La cocció és una operació culinària que exerceix una doble funció: per una banda, millora les
condicions organolèptiques com ara el color, sabor i textura, i per altra banda, fa una funció
higienitzant. L’eficàcia d’aquest tractament dependrà del tipus de cocció a la què es sotmeten
els aliments, ja que no és el mateix fregir que bullir, perquè no s’arriben a les mateixes
temperatures.
Límit crític: es determina que per a què un aliment sigui segur, és necessari arribar a una
temperatura igual o superior a 65 °C o més al centre del producte.
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La majoria de bacteris creixen sense que es detectin, ja que normalment no varien ni l’olor, ni el
sabor ni la textura dels aliments. Alguns microorganismes, com ara la Listeria monocytogenes i
el Clostridium botulinum, causen malalties greus en les persones, sobre tot els més vulnerables
com ara els infants.
Un aliment cru o poc fet és un aliment sense higienitzar, en el qual hi poden créixer bacteris
patògens capaços de provocar una intoxicació alimentària. Un exemple pot ser l’ou i les
preparacions en base d’ou, com ara les truites, que si no es preparen bé i no es cuinen del tot,
pot passar que no s’eliminin tots els bacteris patògens de l’ou. L’ou de per si ja té molts bacteris
de forma natural, tant a la closca com dins l’ou, com ara Campylobacter, Enterococcus o Listeria,
però si es controlen aquestes poblacions no suposen un risc.
Ara bé, hi ha la Salmonella enteritidis que preocupa més, ja que si l’ou no es cou de manera
correcta pot provocar una intoxicació per salmonel·losi (Chavarrías, 2016).
Per tal de fer la validació del PCC de cocció es va agafar com a referencia un aliment crític com
és la truita a la francesa. Per fer-ho, es va calcular la temperatura inicial, la temperatura a temps
mig i la temperatura final de la truita.
Per fer-ho, es va assistir a la preparació d’una truita i es van anar mesurant les temperatures
durant la preparació. Tal i com es pot veure a la Taula 4, es va mesurar la temperatura inicial de
l’ou, que és una mica més elevada que la temperatura de nevera ja que s’havia batut amb una
batedora elèctrica.
Seguidament, es va posar l’ou a la paella amb una mica d’oli calent i es va fer una primera cocció.
Aquesta cocció va ser curta, d’aproximadament 1,5 minuts, però l’ou ja havia quallat i havia
arribat a una temperatura ≥ 65 °C. Després de la primera cocció, es posa la truita a la nevera fins
al servei.
Aquest pas és molt important ja que els microorganismes patògens de la truita es poden
multiplicar molt ràpidament a temperatura ambient, i si la truita no es consumeix
immediatament després de la cocció és important conservar-la a temperatures de refrigeració
per tal de retardar-ne la proliferació.
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Després de la refrigeració i just abans del consum, es fa la segona cocció, on es sotmet la truita
al forn a una temperatura de 100 °C durant 5 minuts per tal d’acabar de que es qualli l’ou i per
tal de servir-ho a la temperatura adequada. Passat aquest temps, la temperatura de la truita va
ser de 69,3 °C, per tant una temperatura adequada per al consum i per a la cocció.
Taula 4. Resultats de les diferents temperatures i temps de la validació del PCC de cocció.

Producte

Tractament

Temps (min)

Ou

Batut

0

Truita

1a cocció

1,5

Truita

Refredament

Fins servei

Truita

2a cocció

3

Truita

2a cocció

5

Temperatura (°C)

71,2

Validació PCC reescalfament.
El reescalfament és el procés pel qual un aliment cuit i que s’ha refredat, es porta a temperatures
elevades per al consum. L’operació es pot efectuar de diferents maneres, ja sigui amb aigua
bullint, bany maria, sobre el foc, al forn o microones, i és molt important fer-ho de la manera
més ràpida possible per evitar contaminacions creuades o la proliferació dels microorganismes
no desitjats.
Límit crític: es determina que per a què un aliment sigui segur, és necessari arribar a una
temperatura igual o superior a 65 °C durant un temps màxim de 30 minuts.
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A la Fageda hi ha alguns plats que es reescalfen al microones, i és per això que es va fer la
validació d’aquest PCC amb aquest aparell. Per fer-ho, es va agafar un aliment cuit que
necessitava reescalfament, una albergínia farcida de carn i verdures, i es va dividir en tres parts.
A cada part se li va aplicar un tractament diferent tal i com es pot veure a la Taula 5. A més, a
cada temps es va agafar una mostra i es va fer una analítica d’aerobis totals i enterobacteris.
Pel recompte d’aerobis totals, es va utilitzar la placa de recompte ràpid d’aerobis
PetrifilmTM3MTM (3M, 2016). Aquesta placa és un sistema de medi de cultiu que conté nutrients,
un agent gelificant soluble en aigua freda i una tecnologia de detecció de doble indicador que
facilita el recompte ràpid d’aerobis en 24 hores per la majoria de matrius alimentàries.
En primer lloc, es van pesar dos grams de mostra de l’aliment en una bossa estèril i es va barrejar
amb aigua de peptona, fent una dilució d’1:10. La barreja es va posar dins l’”stomacher” per tal
d’obtenir una barreja homogènia.
En segon lloc, es va fer la inoculació amb la placa Petrifilm, amb una pipeta, es va pipetejar 1 mL
de la mostra diluïda al centre del film inferior i seguidament, es va deixar caure el film superior
evitant que quedessin bombolles d’aire i es va col·locar l’aplicador al centre de la placa ràpida
d’aerobis exercint una suau pressió. Seguidament, es va col·locar l’aplicador al centre de la placa
ràpida i es va fer pressió per tal de distribuir tot l’inòcul a l’àrea circular de la placa.
Finalment, es van incubar les plaques durant 24 ± 2 hores a 35 °C ± 1 °C i es va fer el recompte,
els resultats del qual es poden veure a la Taula 5.
Pel recompte d’enterobacteris es va utilitzar la placa de recompte d’Enterobacteriaceae
3MTMPetrifilmTM (3M, 2009). Un indicador vermell que hi ha a la placa tenyeix totes les colònies
i el film superior atrapa el gas en cas que aquest sigui produït pels bacteris. Els bacteris
acidificants apareixen com a colònies vermelles rodejades per una zona groga associada a la
producció d’àcid que es detectat per l’indicador de pH del medi.
En primer lloc, es va preparar una dilució 1:10 de la mostra, pesant dos grams de mostra i afegint
la quantitat necessària d’aigua peptona a una bossa estèril. Seguidament, es va homogeneïtzar
la mostra amb l’”stomacher” i es va ajustar el pH.
En segon lloc, es va fer la sembra a la placa Petrifilm amb una pipeta i es va baixar el film superior
vigilant que no quedessin bombolles a l’aire. Es va posar l’aplicador al film superior sobre l’inòcul
i es va exercir pressió per tal de distribuir tot l’inòcul per tota la zona circular.
Finalment, es van incubar les plaques durant 24 ± 2 hores a 35 °C ± 1 °C i es va fer el recompte.
Els resultats finals els podem veure a la Taula 5.
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Taula 5. Tractaments i condicions de cada tractament de les tres mostres d'albergínia.

Tractament Mostra
A
B
C

Temps (min)

Potència (W)

0
2
0
3
0
1

0
750
0
600
0
750

1
2
3
4

Aerobis
totals
(UFC/mL)
190
<10
<10
10

Enterobacteris
(UFC/mL)
<10
<10
<10
<10

Tractament A:
Es va agafar una mostra de l’albergínia inicial i se li va mesurar la temperatura inicial (Figura 14).
Aquesta mostra es va sotmetre a un escalfament al microones durant 2 minuts a màxima
potència (750 W) i es va a tornar a mesurar la temperatura (Figura 15).

Figura 14. Temperatura inicial
de l'albergínia abans del
tractament A

Figura 15. Temperatura final de
l'albergínia
després
del
tractament A.

Figura 16. Representació gràfica del tractament A.

Pàgina 37 de 47

Treball Final de Màster

Laia Espinagosa Llordés

Així, com es pot veure a la Figura 16, després del tractament a màxima potència durant dos
minuts l’aliment assoleix la temperatura establerta per destruir els bacteris i per tant es
garanteix que el producte és segur.
A més a més, es va agafar una mostra a temps 0 (Figura 17) i a temps 2 (Figura 18) i se’n van
analitzar els aerobis totals i els enterobacteris.

Figura 17. Resultat d'aerobis totals i
enterobacteris, respectivament, de la mostra 1.

Figura 18. Resultat d'aerobis totals i
enterobacteris, respectivament, de la
mostra 2.

Amb el recompte, podem veure que a la mostra inicial (1), es van trobar 190 UFC/mL d’aerobis
totals i <10 UFC/mL d’enterobacteris i a la mostra 2, una vegada reescalfat i assolit la
temperatura de >65 °C es van eliminar totalment, sent <10 UFC/mL tant d’aerobis totals com
d’enterobacteris.
Tractament B:
Pel tractament B es va agafar una altra mostra d’albergínia i se’n va mesurar en primer lloc la
temperatura inicial (Figura 19) i en segon lloc se li va fer un tractament durant 3 minuts a 600 W
i es va tornar a mesurar la temperatura (Figura 20).

Figura 19. Temperatura inicial
de l’albergínia després del
tractament B.

Figura 20. Temperatura
final de l'albergínia
abans del tractament B.
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Figura 21. Temperatura final de l'albergínia després del tractament B.

Així, com es pot veure a la Figura 21, després del tractament a 600 W durant 3 minuts l’aliment
assoleix la temperatura establerta per destruir els bacteris i per tant es garanteix que el producte
és segur.
Es va agafar una mostra de l’albergínia després de ser tractada i se’n van analitzar els aerobis
totals i els enterobacteris (Figura 22). Tal i com s’observa, no hi va haver creixement en cap dels
dos casos i per tant considerem que el tractament és segur.

Figura 22. Resultat d'aerobis totals i enterobacteris,
respectivament, de la mostra 3.

Pàgina 39 de 47

Treball Final de Màster

Laia Espinagosa Llordés

Tractament C:
En el tractament C es va agafar la tercera mostra d’albergínia i se’n va mesurar la temperatura
inicial (Figura 23) i la temperatura final després de tractar-la a màxima potència durant 1 minut
(Figura 24).

Figura 23. Temperatura
inicial de l'albergínia en el
tractament C.

Figura 24. Temperatura
final de l'albergínia en el
tractament C.

Figura 25. Representació gràfica del tractament C.

Tal i com podem observar en la Figura 25, la mostra després de ser tractada a màxima potència
durant 1 minut no arriba a la temperatura que es considera que s’han destruït tots els bacteris
patògens. Això, es verifica amb l’anàlisi d’aerobis totals i enterobacteris, que com podem veure
a la Figura 26, en el recompte s’han trobat 10 UFC/mL d’aerobis totals.

Figura 26. Resultat d'aerobis totals i
enterobacteris, respectivament, de la mostra 4.
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Veient els resultats de les temperatures en el reescalfament i les analítiques d’aerobis totals i
enterobacteris, podem observar que tant el tractament A com el tractament B serien vàlids ja
que els dos arriben a una temperatura major de 65 °C al centre del producte i en cap dels dos
casos veiem creixement ni d’aerobis totals ni d’enterobacteris.
El tractament C per tant quedaria totalment descartat ja que el centre del producte no arriba a
la temperatura òptima i es detecta presència d’aerobis totals al producte que ens indica que no
hi ha hagut prou temps de destruir els aerobis totals que hem trobat en la mostra 1 sense tractar.

8. DESCRIPCIÓ D’ALTRES ACTIVITATS REALITZADES.
8.1. Realització dels check – list a planta.
Una vegada al mes, s’havien de realitzar auditories internes a la planta de lactis i postres làcties,
a melmelades i a granja per tal d’identificar possibles no conformitats o bé per obrir accions
correctives. Hi havia tres check – list que s’havien de passar: el de cossos estranys i el de bones
pràctiques de manipulació, ordre i neteja que es feien de manera mensual i el d’instal·lacions
que es feia dues vegades l’any i va tocar al Juliol.
El check – list de cossos estranys tenia com a principal objectiu buscar tots els objectes que
estaven trencats a baix a fàbrica i que podien provocar una contaminació creuada al producte i
notificar-ho al responsable. Per exemple es miraven les llums de plàstic, que no hi hagués cap
esquerda i que estiguessin en bon estat, els vidres de les finestres o de separació entre sales, els
dosificadors de sabó o de gel higienitzant, els penjadors dels estris de neteja de plàstic.
El check – list de bones pràctiques de manipulació, ordre i neteja consistia en verificar el nivell
d’ordre i neteja de la fàbrica, que no hi hagués matèries primeres que toquessin directament al
terra i que els palets de fusta amb matèries primeres o productes estiguessin protegits per una
lona de cartró, que els armaris estiguessin nets i ordenats, el sabó, el gel i altres productes
químics havien d’estar dins el seu envàs i degudament identificat. A més, s’havia de mirar que
els operaris anessin amb la gorra ben posada, guants quan manipulaven aliments i sense
objectes personals, la roba havia de ser l’adequada en tot moment i havien de portar sabates
de seguretat, que els operaris no portessin ni perfums ni maquillatge, etc.
En el check – list d’instal·lacions es mirava únicament l’estructura de la fàbrica, si hi havia alguna
rajola trencada, sòcols amb trencadissos, pilones de parets en mal estat, finestres i portes,
quadres elèctrics, ascensors, etc.
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8.2. Al·lèrgens a l’etiquetat.
L’etiquetatge dels productes és obligatori i prové de dos drets del consumidor: el dret a la
seguretat i el dret a la informació. El contingut a l’etiqueta facilita a les persones consumidores
les dades sobre el producte, i permet fer una elecció adequada en funció dels seus gustos,
necessitats i exigències.
Una altra de les tasques va ser la revisió dels al·lèrgens a l’etiquetat. Per fer-ho es van agafar les
etiquetes de la Fageda i les fitxes tècniques de cada matèria primera que formen els productes
de la Fageda i es va fer un Excel que identificava cada producte de la Fageda si contenia o no
al·lèrgens i en cas que sí, quins. A més, es posava també quins estaven declarats a l’etiqueta.
L’objectiu d’aquesta tasca era que, si truca algun consumidor dels productes de la Fageda i
pregunta sobre algun al·lergen, poder-li facilitar la informació de manera ràpida i amb seguretat.
L’Annex II del Reglament 1169/2011 destaca les 14 substàncies o productes que causen al·lèrgies
i intoleràncies i per tant que s’han de declarar en l’etiquetat de productes. Aquestes matèries
primeres són:
1. Cereals que continguin gluten, com ara blat, ordi, sègol, civada, espelta, kamut, etc. o
les seves varietats híbrides i productes derivats, amb algunes excepcions.
2. Crustacis i productes a base de crustacis.
3. Ous i productes a base d’ou.
4. Peix i productes a base de peix, amb algunes excepcions.
5. Cacauets i productes a base de cacauets.
6. Soja i productes a base de soja, amb algunes excepcions.
7. Llet i els seus derivats (inclosa la lactosa), amb algunes excepcions.
8. Fruits de clofolla com ara ametlles, avellanes, nous, anacards, nous de Brasil, i productes
derivats excepte els fruits de clofolla utilitzats per fer destil·lats alcohòlics, inclòs
l’alcohol etílic d’origen agrícola.
9. Api i productes derivats.
10. Mostassa i productes derivats.
11. Grans de sèsam i productes a base de grans de sèsam.
12. Diòxid de sofre i sulfits en concentracions superiors a 10 mg/kg o 10 mg/L en termes de
SO2 total.
13. Tramussos i productes a base de tramussos.
14. Mol·luscs i productes a base de mol·luscs.
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En la Taula 6 es mostra un exemple dels al·lèrgens i de la declaració a l’etiqueta dels gelats amb
terrines de 300 mL, amb una “X” estan marcats els al·lèrgens que conté cada un dels productes
i amb “PT” (pot contenir) els que o bé estan en contacte a la línia de processat de les matèries
primeres que arriben a la Fageda o bé dins la línia d’elaboració de gelats de la Fageda.
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Taula 6. Al·lèrgens per formulació de producte dels gelats de la Fageda.
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8.3. Homologació de proveïdors.
A l’auditoria de renovació de les ISO 9001 i 14001 es va detectar una mancança en la
documentació de l’homologació dels proveïdors de la Fageda, ja que alguns proveïdors
estratègics no estaven homologats i altres faltava documentació per tenir-ho tot tal i com
descrivia la fitxa de procés. Així doncs, una altra de les tasques va ser demanar als proveïdors
tota la documentació necessària per tal de tenir-los homologats de manera com descrivia la fitxa
de procés.

9. VALORACIÓ PERSONAL.
En primer lloc, per mi estar a la Fageda ha estat una experiència molt positiva. Vaig entrar a fer
pràctiques en un moment en què la responsable del departament on vaig estar acabava d’entrar
i hi havia una auditoria de renovació de les ISO 9001 i 14001 al cap de pocs dies. Per això, els
primers dies em vaig encarregar sobretot d’actualitzar la documentació dels proveïdors per tal
d’ajudar al meu equip a tenir-ho tot al dia per l’auditoria. Em va costar una mica durant les
primeres setmanes adaptar-me però poc a poc vaig poder conèixer bé com treballava el meu
departament i vaig poder ajudar amb tot el que em demanaven.
A més a més, valoro molt positivament que en algun moment em van deixar participar en algun
tast del Departament d’I+D i així he pogut veure molt per sobre quines eren les seves tasques
principals. D’aquesta part m’he quedat amb les ganes de conèixer més aquest departament, ja
que el sector de la innovació m’agrada i m’interessa molt.
Amb les tasques que he realitzat dins el departament d’Assegurament de la Qualitat i el Medi
Ambient, sobretot l’elaboració de l’APPCC, he pogut aprendre molt i he pogut veure la dificultat
que hi ha darrera la gestió de la qualitat d’una indústria alimentària.
En conclusió, he estat quasi 600 hores a la Fageda i he après moltes coses, he après molt del
Departament on he estat però també m’he pogut enriquir molt de la gent que fa que La Fageda
sigui possible. M’enduc un molt bon record d’aquestes pràctiques i estic molt contenta d’haver
format part, ni que sigui poc temps, d’aquest projecte.
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