


EN AVIÓ
A 5 min de l’aeroport de 
Reus i a menys d’una hora 
de l’aeroport del Prat.

EN AVE
A 5 minuts de la futura estació 
intermodal i a 15 de l’estació del 
Camp de Tarragona

EN COTXE
Una hora al sud de Barcelona. 
Connectat a les principals 
xarxes viàries.

REUS

BARCELONA

FRANÇA

UBICACIÓ ESTRATÈGICA

El  HUB FoodTech & Nutrition  se situa físicament a la corona 
exterior de Reus,  una hora al sud de Barcelona  i amb fàcil 
connexió amb les grans infraestructures viàries, el futur 
baixador de Bellissens  i a escassos minuts de l’aeroport de 
Reus  i de l’Alta Velocitat,  garantint  la comoditat d’accés de 
visitants i clients, tant locals com estatals o internacionals. 

L’epicentre d’aquest ecosistema és l’edifici HUB, ubicat en un 
emplaçament estratègic connectat al talent: annex a l’Eurecat i 
al costat del Campus de Bellissens de la URV; de manera que es 
facilita la col·laboració entre el món acadèmic i la investigació,  
amb el sector privat i l’acompanyament de l’administració 
pública.



El HUB FoodTech & Nutrition és una iniciativa 
públic -  privada que té com a finalitat la creació 
d’un ecosistema catalitzador d’innovació 
especialitzat en nutrició, que  permeti donar 
resposta als reptes presents i futurs del  sector.

El HUB FoodTech & Nutrition forma part dels  27 projectes 
emblemàtics als quals el Govern de la Generalitat dóna 
suport per  rebre els Fons Next Generation, en el marc  dels 
URBAN TECH HUBS i més concretament, en la seva 
vertical de  nutrició. 

HUB FoodTech
& Nutrition HUB DE REFERÈNCIA 

És un ecosistema que connecta dos sectors estratègics a la 
Catalunya Sud: el TIC, amb un clúster que aplega 60 empre-
ses i entitats, més de 2000 treballadors i 1000 M d’€ de 
facturació, i el de nutrició i alimentació, amb més de 100 
empreses a la demarcació de Tarragona, més  de 6.000 
treballadors i 2.500 M d’€ de facturació anual.

POL D’INVESTIGACIÓ 
Pol d’investigació on empreses, recerca, universitat i admi-
nistracions, desenvolupen projectes innovadors, que 
permeten captar  inversió i generar nous models de negoci, 
promovent la creació d’startups i de noves vies de creixe-
ment que repercuteixin en el desenvolupament econòmic i 
social del territori.

El HUB FoodTech & Nutrition dóna resposta als reptes 
presents i futurs d’aquest sector, en tres verticals d'investi-
gació:

 Envelliment saludable
 Nutrició personalitzada
 Producció eficient i sostenible



Per impulsar la transició tecnològica del sector de l’alimentació, 
el HUB FoodTech & Nutrition involucra tots els agents implicats 
en la cadena de valor i d’R+D de la indústria alimentària i tecnolò-
gica i genera espais i accions al voltant dels següents eixos:

 Connexió
 Innovació
 Investigació i prototipatge
 Digitalització
 Transferència i implementació

DINÀMIQUES

 Blockchain
 Intel·ligència artificial
 Realitat augmentada
 Impressió 3D
 Internet of Things (IoT)
 Drons

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES


