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EL PECT NUTRISALT COMPTA AMB EL FINANÇAMENT DEL
PROGRAMA OPERATIU (PO) FEDER DECATALUNYA 2014-2020
PER POTENCIAR LA RECERCA, EL DESENVOLUPAMENT
TECNOLÒGIC I LA INNOVACIÓ EN EL TERRITORI I ESTÀ ALINEAT
AMB ELS OBJECTIUS DE LꞋESTRATÈGIA DE RECERCA I
INNOVACIÓ PER A LꞋESPECIALITZACIÓ INTEL·LIGENT DE
CATALUNYA (RIS3CAT).



El PECT Nutrisalt aposta per la innovació amb l’objectiu d’incrementar la competitivitat d’un dels
sectors productius més rellevants del Camp de Tarragona, l’agroalimentari, i posar a disposició de les

empreses les eines de R+D+i que permetin afrontar els principals reptes que té plantejats.

PECT NUTRISALT: UNITAT DE
SEGURETAT ALIMENTÀRIA PER AL

SECTOR AGROALIMENTARI

El Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial
Nutrisalt és una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de
Reus conjuntament amb la Universitat Rovira i Virgili
(URV), la Fundació URV, l’Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentària (IRTA) i Eurecat, amb el suport dels
ajuntaments de Tarragona, la Selva del Camp, Constantí i
Maspujols, i del sector agroalimentari del territori.
 
En el seu marc, des de 2017 s’han desenvolupat noves
eines de recerca i innovació que volen donar resposta a
les inquietuds de les empreses i la ciutadania del territori, i
a la tendència social creixent que demanda productes
naturals, saludables, segurs i de proximitat. Així doncs, el
projecte contribueix a avançar cap a l’especialització
territorial perquè Reus i el Camp de Tarragona esdevinguin
el pol de referència del sud d’Europa pel que fa a l’activitat
productiva i la innovació en nutrició i salut.
 
El PECT Nutrisalt compta amb el finançament del
Programa Operatiu (PO) FEDER de Catalunya 2014-2020
per potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i
la innovació en el territori i està alineat amb els objectius
de l’estratègia de recerca i innovació per a l'especialització
intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT).

centre d’interpretació de l’oli a la cuina i les col·leccions de
varietats d’olis (OLEOTECA) i fruita seca (NUCITECA)
disponibles per a d’altres equips de recerca la qual
activitat ha de repercutir a la zona del Camp de Tarragona.

L’oleoteca inclou les varietats d’olivera més
importants a la zona del Camp de Tarragona, així
com d’altres de referència, importants a nivell de

Catalunya, Espanya i el mon.
 

Els arbres estan plantats al centre Mas Bové de
l’IRTA, a Constantí, i permeten poder disposar de
mostres d’oliva i oli quan sigui necessari. L’oli es

pot elaborar a la planta pilot de l’IRTA.
 

L’oleoteca inclou la present col·lecció de fitxes
varietals, que permeten conèixer a priori les

principals característiques del material
disponible. Només cal triar el grup de varietats

d’interés, definir-ne la maduració escollida per a
cada estudi concret i les condicions d’elaboració

dels olis.L’IRTA ha realitzat diverses activitats en el PECT Nutrisalt
com la creació d’un cookinglab especialitzat en olis, el 
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L'oleoteca
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VARIETAT: 'Arbequina'
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VARIETAT: 'Arbosana'
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VARIETAT: 'Empeltre'
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VARIETAT: 'Farga'
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VARIETAT: 'Marfil'
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VARIETAT: 'Menya'
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VARIETAT: 'Morrut'
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VARIETAT: 'Rojal'
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VARIETAT: 'Sevillana'




