
Cas d’èxit:

Solucions innovadores per a reduir l'ús
de nitrificants en elaborats carnis cuits
mantenint la seguretat alimentària i la
qualitat organolèptica
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Sant Dalmai SAU

1964 – Fundació

1969 – Nova ubicació

1973 – 2ª Ampliació

1975 – 1ª Distribuïdora

1992 – Quelac + Iberjam

2000 – 3ª Ampliació

2013 – Internacionalització

2017 – 4ª Ampliació



Els Nostres Productes
Xarcuteria Tradicional

Formatges Productes Vegans

Productes B2B / Foodservice



Evolució Autocontrol / Innovació



Entorn agroalimentari 

Indústria
alimentària

Legislació: UE / Espanya / Catalunya

Universitats i Centres Tecnològics

Inspectors Agricultura Inspectors Salut Inspectors Consum

Proveïdors Clients

Mitjans de comunicació



Per què un projecte (sobre nitrificants)?

- Tots els projectes comencen amb un per què?

• Per innovar ens ho hem de qüestionar TOT (les lleis també)

• TOT és canviable = millorable

- Detecció d’oportunitat de millora i fases del projecte

• Què sap el grup? Què necessitem saber? Què volem comprovar?

• Buscar equip (multi) : Qui en sap?  A qui li interessa el tema? 

• Què sabem (teoria & dades reals de camp o planta)

• Pla de comunicació de resultats
• Presentar proposta. Obtenció ajut?



Participants projecte nitrificants



Què hem aconseguit amb el projecte?

- Adquirir coneixements pràctics i teòrics sobre “el problema”
• Optimitzar processos amb les dades obtingudes

- Interaccionar amb altres empreses i centres de recerca

• Establir contacte inicial per noves col·laboracions. Nous proveïdors de serveis?

• Treballar partint de diferents punts de vista del “problema”

• Prioritzar temes importants i no urgents (focus)

- Comunicar els resultats obtinguts (o aprendre a fer-ho)



Moltes gràcies! Contacte
Elena Beltran 

ebeltran@santdalmai.com
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