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Fruitcentre és un centre de recerca – amb infraestructures experimentals i de serveis i equips 

humans i materials escaients – amb la missió de generar i aplicar el coneixement tècnic i científic 

amb un enfocament multidisciplinar i de visió global de la cadena de valor de la fruita, des del cultiu 

fins el consumidor. Ja en el Framework Programme 7 de la Unió Europea (UE) es recomanava passar 

de l’enfocament predominant fins ara de “from farm to fork” al “from fork to farm” donant 

preponderància a les necessitats del consumidor. 

 

Aquesta nova infraestructura, iniciada el 18 de setembre del 2009 i inaugurada pel conseller Josep 

Maria Pelegrí el passat 24 de setembre de 2013, està situada al Parc Científic i Tecnològic 

Agroalimentari de Lleida (PCiTAL), ubicat al terme municipal de Lleida, i suposa una construcció de 

9.300 metres quadrats, en una parcel·la de 4.200 metres quadrats. El pressupost total ha estat de 

14.292.847,01€, finançats per la UE, a través dels fons FEDER, i l’IRTA, a parts iguals. 

 

Les investigacions que s’hi realitzen pretenen donar resposta científica a les noves inquietuds socials 

que s’han plantejat en relació a la producció de fruita i productes derivats, així com aportar solucions 

tecnològiques que tinguin en compte el conjunt de la cadena de valor, i no únicament una part de la 

mateixa. Un coneixement més exhaustiu de la fructicultura en general i d’aquests temes en 

particular incrementarà la confiança dels consumidors en els aliments que el mercat posa a la seva 

disposició, assegurant-ne la salubritat i la qualitat alimentària dels mateixos, així com la traçabilitat 

del producte en totes les seves fases.  

 

Fruitcentre vol ser, doncs, l’eina vertebradora que integra, conceptualment i físicament, tots els 

processos de la cadena de valor de la fruita. Per aquest motiu, s’engloben en aquestes instal·lacions 

les fases de recepció, manipulació, conservació, condicionament i expedició de la fruita, treballant 

amb noves tecnologies de tractament de postcollita, manipulació i conservació de fruita.  

 

Així, s’hi tracten aspectes nutritius i qualitatius de la fruita al llarg de la cadena de producció, l’ús de 

pesticides i els nivells de residus en la fruita, juntament amb la producció ecològica i/o sostenible, 

els riscos mediambientals de la producció o l’ús eficient de l’aigua emprada per a la producció de 

fruita. D’altra banda, són també molt importants els estudis d’anàlisi sensorial a fi d’ajustar-se més 

a la percepció del consumidor i a les necessitats del mercat.  

 

Fruitcentre ha nascut amb la vocació de millorar la competitivitat del sector fructícola afrontant i 

donant resposta als canvis que l’afecten (estructures productives, hàbits de consum,... ) mitjançant 

una potent activitat de recerca, desenvolupament i innovació amb una nova infraestructura que 

integra física i conceptualment els diferents equips que treballen en l’àmbit de la fructicultura. I tot 

amb un enfocament multidisciplinar i de visió global de la cadena de valor de la fruita. 

 



                                                               
                                                                                          

 
    

 
 

Interrelacions del projecte  

 

Fruitcentre és un centre obert a tots els grups de recerca. De fet, està previst que s’integri dins dels 

Espais de Recerca Agroalimentària de Lleida (ERAL) i, per tant, qualsevol investigador de l’IRTA o de 

la Universitat de Lleida (UdL), independentment del seu àmbit de treball, podrà sol·licitar emprar les 

infraestructures o equips que hi estaran ubicats. Cal tenir present que els investigadors que hi 

treballen actualment, formen part tant de l’IRTA com de la UdL, constituint una associació que fa 

més de 20 anys que treballa conjuntament, tractant diversos àmbits relacionats amb la investigació i 

la transferència al llarg de tota la cadena de valor de la fruita, especialment la fruita dolça. 

 

Creació de llocs de treball 

 

S’estima la creació d’un total de 21 llocs de treball en un termini de cinc anys, pels següents motius: 

 

a) Noves línies d’investigació 

 Enginyeria del fred: 1 investigador + 1 personal suport 

 Valorització de subproductes de transformació de la fruita: 1 investigador + 1 suport 

 Tecnologia de producte mínimament processat: 1 investigador + 1 suport 

b) Creixement degut a l’activitat nova generada per les línies de treball existents (10%): 12 pax 

c) Equips auxiliars: 2 persones manteniment + 1 persona administració 
 

 
 

 Inauguració de Fruitcentre. 

 


