
Presentació
El sector de producció de carn porcina és una de les indústries més importants 
en l’economia espanyola. A més, la carn de porc és la més consumida i una de 
les úniques de les quals es pot consumir pràcticament tot. No obstant això, avui 
dia molta gent desconeix que és una de les més problemàtiques a l’hora d’in-
gerir a causa de la seva major capacitat de contaminar-se per agents patògens, 
que poden causar greus problemes als éssers humans. Per aquest motiu el meu 
treball ha estat centrat a estudiar els principals agents patògens en les carns de 
porc responsables de la contaminació de la carn i els mètodes de detecció per 
descartar que estiguin presents en el teixit (carn).

Metodologia
Per assolir els objectius del meu treball primer vaig dur a terme una part teòrica inicial 
de recerca a través de pàgines web amb l’objectiu d’informar-me sobretot dels concep-
tes tècnics relacionats amb la contaminació de la carn, i que al seu torn va estar divi-
dida en diferents apartats com ara: què és la contaminació, què és un patogen i quins 
es poden trobar a la carn, els perills de menjar carn crua, els reglaments d’higiene per 
evitar la proliferació de patògens, entre d’altres. 
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A més, també per a la part pràctica vaig visitar una empresa d’embotits de carn anome-
nada Juan Aulet Torrent, amb l’escorxador Esfosa situat a Vic, i es va reforçar amb una 
sèrie d’entrevistes a carnisseries del mercat de la Independència. Aquesta part pràctica 
va tenir com a finalitat realitzar diverses preguntes relacionades amb la higiene i els 
diferents mètodes de prevenció per evitar que la carn es contamini amb organismes 
patògens. 



Cos del treball
Per a la realització del treball vaig fer una part teòrica que consta de: 
 — Primerament, una recerca inicial sobre els tipus de carns segons el color i l’origen 
fent èmfasi en la carn de porc. Podem dir que el sector de producció de carn porcina és 
una de les indústries més importants en l’economia d’Espanya, a més si ens centrem en 
Catalunya podem dir que aquesta regió se situa com la principal productora de carn de 
porc d’Espanya. 
— Seguidament, vaig investigar què és la contaminació alimentària i els tipus que 
n’existeixen: la física, la biològica i la creuada. A més també vaig esbrinar com pot arri-
bar a contaminar-se la carn. 
— També vaig investigar què és un patogen i quins d’aquests poden arribar a prolife-
rar en la carn de porc. Sabem que un organisme patogen és un microorganisme capaç 
d’allotjar-se en el cos humà produint alguna malaltia. Específicament en aquest treball 
em centro en bacteris patògens en les carns de porc, que segons les dades obtingudes 
són la Salmonel·la i la Listeria monocytogenes, i a més en el paràsit Trichinella spiralis, 
que provoca una malaltia que pot arribar a ser mortal. 
Listeria monocytogenes.
  — Posteriorment, vaig investigar el motiu principal pel qual la carn de porc és més sus-
ceptible a contaminar-se i per quin motiu no s’hauria de consumir crua. Segons el direc-
tor de la Consultoria de Seguretat Alimentària i de l’Aigua, Lluís Riera, la carn de porc és 
una de les carns menys sanes del mercat i per això que no s’ha de consumir crua pel fet 
que el porc, en ser un animal omnívor, pot alimentar-se de la seva pròpia femta i el seu 
sistema digestiu no posseeix la capacitat de destruir tots aquests residus acumulats i, 
per tant, hi ha un risc més gran en el consum d’aquest tipus de carn crua. 
— Finalment, vaig realitzar una cerca sobre els diferents mètodes d’higiene i reglaments 
sobre els criteris microbiològics emprats en els sectors carnis. Segons la informació 
obtinguda, els principals reglaments europeus en els quals s’estableixen les normes 
específiques d’higiene dels aliments d’origen animal són el 854/2004 i el 853/2004, 
específicament per a l’escorxador. A més del Reglament núm. 2073/2005 en el qual s’es-
tableixen les normes a seguir per descartar els agents patògens dels aliments, segons el 
Diari Europeu i el Ministeri d’Agricultura i Alimentació d’Espanya. 
Per a la realització de la part pràctica vaig fer diferents entrevistes a diferents sectors 
que treballen amb la carn de porc: un escorxador, una empresa d’embotits i diferents 
carnisseries. 
— Durant la visita a l’escorxador Esfosa vaig realitzar diverses preguntes a una persona 
del personal del control de qualitat (Xavi López). Vam poder observar uns estrictes re-
glaments d’higiene que es compleixen abans d’entrar a la cadena de matança (guants, 
gorra, botes), a més d’un elevat personal de veterinaris encarregats de realitzar les ins-
peccions necessàries. 



 — Seguidament, vaig visitar una empresa d’embotits anomenada Juan Aulet Torrent, 
situada al poble d’Anglès (Girona), en la qual també vaig fer diverses preguntes al cap de 
producció. Aquesta vegada també vaig tenir l’oportunitat de parlar amb la veterinària 
encarregada de fer la presa de mostres per analitzar microbiològicament la carn. Aques-
ta ens va fer referència a la llei anteriorment esmentada, 2073/2005, amb la qual ella es 
regeix per dur a terme tots els mostrejos.
— Finalment, vaig fer diverses preguntes a carnisseries del mercat de la Independència 
per obtenir informació sobre els seus mètodes d’higiene per evitar la contaminació de la 
carn. Podem dir que la majoria d’aquestes coincideixen que sempre fan inspeccions del 
transport en què arriba la carn per assegurar així que manté unes condicions òptimes; a 
més de tenir presents l’ús de la matèria primera de proximitat i la importància de man-
tenir unes temperatures entre els 2 i els 5 graus. 

Conclusions
A partir d’un estudi sobre els agents patògens en les carns de porc, podem dir que 
els principals patògens que pot arribar a presentar aquest tipus de carn són els 
bacteris Salmonel·la i Listeria monocytogenes, juntament amb un paràsit intesti-
nal de l’animal que és la Trichinella spiralis que causa la malaltia de la triquinosi 
si es fa un consum de carn de porc crua infectada. 
Avui dia la carn de porc a Espanya és la més consumida per la població, però 
d’igual forma es considera la carn menys sana del mercat i per això no s’ha de 
consumir crua, ja que presenta un major risc de contaminació per aquests agents 
patògens. Per aquest motiu, per evitar la contaminació de la carn per aquests 
agents existeixen diferents reglaments establerts pel Govern d’Espanya, com el re-
glament núm. 2073/2005, en el qual es fixen diferents criteris d’higiene i els plans 
de mostreig microbiològics per descartar la proliferació d’aquests patògens. 
Una altra de les conclusions a les quals vaig arribar és que un dels elements de 
més importància és el manteniment de la cadena de fred. Sabem que aquests 
agents patògens estan classificats com a organismes mesòfils, és a dir, que tenen 
un creixement exponencial entre els 20 °C i els 40 °C de temperatura. Consegüent-
ment, és important que es mantinguin unes temperatures inferiors a aquest rang 
des que es mata l’animal a l’escorxador fins que arriben la carn o els productes 
carnis a les carnisseries. 
Un dels punts més rellevants observats en la realització de la part pràctica és que 
el sector en què hi ha un control més gran per a la prevenció de la contaminació 
de la carn és a l’escorxador. Vaig poder veure en la visita realitzada a l’escorxador 
Esfosa que hi ha un total de 39 persones que treballen per garantir la sanitat de 
l’establiment; a més, es realitzen inspeccions de qualitat i microbiològiques cada 
dia i compten amb laboratoris propis per a anàlisis microbiològiques. En els altres 



sectors ens adonem que el control és molt menor, però es continuen mantenint els 
controls d’higiene per part de l’operari.
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