
Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) de Reus 
i el Camp de Tarragona per a una alimentació innovadora, segura, 

saludable i sostenible.



Transformar

Dinamitzar

Innovar

Salut

Economia verda

Internacionalització

Iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Reus
Implicació dels agents d’R+D+I del territori: URV, 
Fundació URV, EURECAT i IRTA

Col·laboració del teixit empresarial (AINS) i dels 
ajuntaments del Camp

NUTRISALT



EURECAT
Centre Tecnològic de Catalunya (membre de Tecnio). A Reus, 
àmbit de Bioempreses (nutrició i salut) i Centre de Ciències 
Òmiques (COS), infraestructura científica i tecnològica singular.

Ajuntament de Reus 
Estratègia de foment d’R+D+I especialitzada: nutrició i salut, i 
TIC. 
Agent integrador de la innovació i els mecanismes de 
cooperació i inversió per atraure inversions i donar suport a les 
empreses.

Especialitzada en la gestió de la propietat industrial i 
intel·lectual, la vigilància tecnològica, l’emprenedoria i l’oferta 
d’infraestructures de transferència per a spin-offs.

Fundació URV (FURV)

Universitat Rovira i Virgili (URV)
Estructura multicentre, amb 5 campus i 14.000 estudiants.
Àmbit de la nutrició i la salut: titulacions de grau i postgrau. 
Àmbit prioritari del Pla Estratègic de Recerca i un dels eixos 
estratègics del Campus d’Excel·lència Catalunya Sud.

Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentària (IRTA)
Institut d’Investigació adscrit al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca de la Generalitat. 11 centres a tot 
Catalunya. IRTA Mas Bové (Constantí): olivicultura, elaiotècnia i 
fruita seca, i nutrició, salut i benestar animal. 

IMPULSORS



COL·LABORADORS:

Participació del teixit social i econòmic del Camp 

XARXA AL 
TERRITORI



PLANTEJAMENT
ESTRATÈGIC

Un nou model de desenvolupament econòmic a partir d’un nucli d’especialització 
potent i amb capacitat de liderar el progrés de les properes dècades.

Aposta clara pel sector de l’alimentació d’acord amb:

 L’estratègia d’Especialització Regional Intel·ligent  (RIS3CAT) 

 (PO) FEDER de Catalunya 2014-2020



OBJECTIUS

Fer del Camp un pol d’activitat nutricional i de salut que lideri la innovació i 
el desenvolupament al sud d’Europa.

Consolidar una xarxa territorial per al progrés econòmic, l’ocupació i la 
innovació al territori.



ACTUACIONS

2017-2020

• Afegir valor 
• Crear nous 

productes 

APROPAR
• Assegurar la no 

toxicitat 
• Reduir l’impacte 

sobre el medi 

ASSEGURAR
• Comercialització i 

internacionalització, 
noves empreses

• Cocreació i nous models 
de negoci

PLANIFICAR

3 eixos al voltant dels quals s’estructuren 5 operacions específiques:



EIX 1.
APROPAR

Operació 1. Generar arguments científics sobre el consum de 
productes de proximitat (URV)

Operació 2. Cercar nous ingredients de productes de 
proximitat (EURECAT)

Donar valor als productes de proximitat amb arguments de salut



EIX 2.
ASSEGURAR

Operació 3. Crear la Unitat de Seguretat Alimentària i la 
Plataforma d’Ecotoxicitat (EURECAT)

Crear plataformes de suport tecnològic a la indústria en seguretat 
alimentària i salut animal 



EIX 3.
PLANIFICAR

Operació 4. Cooking Lab. Planta pilot per a l’experimentació 
d’aliments amb oli d’oliva i altres aliments del Camp (IRTA)

Operació 5. Plataforma d’innovació i promoció de l’oli d’oliva 
verge extra (FURV)

Planificar el desenvolupament regional i incrementar la competitivitat 
de les empreses



COORDINAR I 
COMUNICAR

Ajuntament de Reus:

Coordinació de les operacions i responsable de la realització 
del projecte 

Comunicació i difusió



PRESSUPOST

Pressupost total:       

Cofinançat al 50% amb l’aportació (PO) FEDER de 
Catalunya 2014-2020

25% d’aportació de la Diputació de Tarragona

1.924.619 €



POL 
D’INNOVACIÓ

Pol d’innovació especialitzat en la línia del Food Valley de Wageningen 
(Holanda).

Per a això cal:

Capacitat del teixit empresarial per competir i internacionalizar-se.

Recursos tècnics i humans, i productes d’alt valor afegit 

NUTRISALT: km 0 d’una nova etapa per avançar com a territori amb la 
generació de nous coneixements, serveis i infraestructures.

Referència al sud d’Europa



OPERACIÓ 1

Generar arguments científics sobre el 
consum de productes de proximitat (URV).



OPERACIÓ 2

Cercar nous ingredients de productes de 
proximitat (EURECAT)



OPERACIÓ 3

Crear la Unitat de Seguretat Alimentària i 
la Plataforma d’Ecotoxicitat (EURECAT)



OPERACIÓ 4

Cooking Lab
Planta pilot per a l’experimentació d’aliments cuinats o enriquits amb oli d’oliva 
i els seus derivats funcionals, o amb d’altres aliments produïts al Camp de 
Tarragona (IRTA).



OPERACIÓ 5

Plataforma d’Innovació i promoció de l’oli 
d’oliva verge extra (FURV).


