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Estrena de l’edifici del Fruitcentre

• E l centre de referència internacional en investigació sobre tota la cadena de la fruita

Les autoritats en l’acte d’inauguració de les instal·lacions del nou Fruitcentre del Parc Científic. © H. Sirvent

El Parc Científic de Gardeny va estrenar el Fruitcentre, el centre de referència
internacional
en investigació sobre la
fruita del Departament
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Rural de la Generalitat. El
nou edifici, de 6.356 metres
quadrats, neix de la necessitat de crear una infraestructura d’investigació que
integri tots els passos de la
cadena de valor de la fruita,
amb l’objectiu de convertirse en centre de referència a
tot el món.

L’immoble de
Gardeny disposarà
d’un espai destinat
a les empreses
col·laboradores
ta, des de la finca fins al supermercat, en àrees com el
desenvolupament de nous
productes de quarta i cinquena gamma; la millora
de la classificació segons
la qualitat, la confecció i
l’envasament de fruita; la

seva conservació per mitjà
del fred i noves tecnologies,
com l’atmosfera dinàmica, i
tècniques de biocontrol de
patologies, entre d’altres.
L’edifici també disposarà
d’un espai per a empreses
interessades a col·laborar
en les investigacions i beneficiar-se dels descobriments.
Accessos nous
D’altra banda, l’Ajuntament de Lleida ha dut a
terme les obres de cons-

Amb una inversió de 14,2
milions d’euros, a l’edifici hi
treballaran 120 persones,
40 de les quals són investigadors de l’IRTA i de la UdL.
Inclou sis plantes pilot, 23
laboratoris i 110 cambres
frigorífiques de diverses tipologies, a més de despatxos i altres dependències.
El Fruitcentre treballarà
en tota la cadena de la frui-
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L’edifici del Fruitcentre té 6.356 metres quadrats. © IRTA

La Paeria • Ajuntament de Lleida

trucció de tots els accessos
al Fruitcentre per a vehicles,
vianants i subministrament
a l’entorn del nou edifici.
D’una banda, l’accés principal per a vianants que se
situa davant de l’esplanada
de l’antiga pista d’atletisme
de les velles instal·lacions
militars. D’una altra, l’accés
per a vehicles lleugers al
soterrani i un tercer accés
destinat al subministrament i als vehicles pesants.
Igualment, s’ha arranjat
una esplanada de 2.000
metres quadrats que hi ha
al davant de la porta principal per habilitar-hi unes
50 places d’aparcament per
a vehicles de treballadors i
personal extern.
El vial principal que dóna
accés a l’edifici s’inicia des
del lateral de l’entrada
del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de
Gardeny i té una calçada
de dos carrils de 3 metres
d’amplada. A més, hi ha
una vorera de tres metres

Construcció
dels accessos a
l’equipament per a
vehicles, vianants i
subministrament
d’amplada que comunica
el pas dels vianants des del
Parc fins al Fruitcentre. S’ha
pavimentat també l’accés
des del vial principal fins
a l’estacionament interior
subterrani del Fruitcentre.
A més, s’ha instal·lat enllumenat viari nou amb columnes de 9 metres i també
s’han dut a terme mesures
de tancament i proteccions
del recinte perimetral del
Fruitcentre. •••

