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1.- Què és el FoodLab?
El FoodLab, situat al terme municipal de Riudellots de la Selva, és un centre
d’innovació en gastronomia industrial, impulsat per l’Ajuntament de Riudellots de la
Selva i el Consell Comarcal de la Selva, que vol convertir-se en un punt de trobada per
a empreses gironines i d’arreu del territori català que tinguin relació amb el sector
gastronòmic.
El FoodLab, que va obrir les seves portes el mes de febrer de 2012, s’orienta a les
empreses i a donar suport en el procés d’innovació, així com a connectar amb el món
de la tecnologia, i a facilitar les fonts de finançament per als projectes. Així mateix, el
FoodLab acompanyarà a l’empresari en el llançament al mercat de la seva iniciativa
empresarial.

2.- Objectius del projecte FoodLab
El centre d’innovació gastronòmica industrial FoodLab s’ha impulsat amb la voluntat
de complir els següents objectius:
-

Punt de trobada per a empreses catalanes del sector, per generar sinèrgies
entre elles, desenvolupar nous projectes, nuclis d’innovació, think tanks, etc.

-

Potenciar i desenvolupar el sector de l’alimentació i els seus sectors afins a la
comarca de la Selva, i en concret a Riudellots de la Selva, com a indústria amb
més pes al territori.

-

Facilitar i promoure la col·laboració entre empreses del sector en la introducció
de noves tècniques i tecnologies innovadores en els seus negocis per
augmentar així la competitivitat de les empreses del territori.

-

Creació d’una xarxa de coneixement sobre innovació alimentària que es
converteixi en un referent internacional, amb empresaris del sector de
l’alimentació industrial, centres tecnològics, universitats, organismes
públics/privats, indústria turística, experts en el mercat, cuiners, entre d’altres.
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3.- Per què a Riudellots de la Selva?
A través del Pla d’Innovació de la Selva, realitzat l’any 2007, es van detectar
potencialitats i fortaleses en l’àmbit de la indústria alimentària, la gastronomia i el
turisme que podrien desenvolupar-se per crear una nova indústria, basada en
l’excel·lència a l’alimentació.
Així, els sectors de l’alimentació i del turisme són claus en l’economia de la comarca de
La Selva, ho demostra el fet que el 50% del PIB i de l’ocupació generada a la comarca
provenen d’aquests dos sectors.
Pel que fa a l’alimentació, actualment a La Selva hi ha més d’un centenar d’empreses
del sector, que generen 1.550 milions d’euros de facturació i més de 4.700 llocs de
treball a la comarca.
Aquestes dades mostren el pes de l’alimentació i el turisme a La Selva. És per això que
s’ha decidit impulsar el sector a la comarca a través del FoodLab, una iniciativa que ha
estat molt ben rebuda pels professionals de la gastronomia industrial i del sector
turístic.
A més, cal destacar que Riudellots de la Selva és el municipi amb més concentració
d’empreses càrnies de la comarca de la Selva, situades en un polígon industrial que
genera més de 1.500 llocs de treball, i que compta amb una llarga i destacada
trajectòria en aquest sector.

La Masia de Can Rafel, rehabilitada per acollir el
FoodLab
El FoodLab es troba emplaçat a la Masia Can Rafel de
Riudellots de la Selva, de titularitat municipal, situada
al sector Ponent del polígon industrial del municipi, a
tocar de l’autovia A-2, prop de l’autopista AP-7, de
l’Eix Transversal i de l’Aeroport Girona-Costa Brava.
El projecte ha estat impulsat per l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva i el Consell Comarcal de la Selva,
ha comptat amb el suport d’ACC1Ó i ha estat
cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional de la Unió Europea, la Diputació de Girona i

La Masia Can Rafel, abans de ser rehabilitada per acollir el
FoodLab

Instantània de la Masia Can Rafel, un cop rehabilitada
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el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.
La masia es va rehabilitar especialment per acollir el FoodLab, amb un cost total de
1.493.517,83 €, la qual ha estat subvencionada en 1.117.122,96 € per les institucions
mencionades.

4.- Situació del FoodLab
ADREÇA:
C/Bruc 23-25, Sector Ponent del polígon industrial de Riudellots de la Selva
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5.- Espais del FoodLab
Principalment, el FoodLab està composat per les següents zones d’actuació en les que
es desenvoluparà l’activitat:

Auditori Cuina
En aquest espai de 76,87 m², s’han habilitat aparells específics i les instal·lacions
necessàries per a l’activitat culinària, amb l’objectiu de desenvolupar demostracions de
producte i de procés d’elaboració a un auditori d’un aforament màxim de 32
assistents.
Auditori elevat:
Auditori elevat format per
taules i cadires, per acollir un
total de 32 persones
Dues pantalles de TV de
plasma per a la projecció
d’imatges

La zona de demostració consta del
següent equipament::
Forn convecció a vapor

Imatge de l’Auditori
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Campana invertida per al forn
Taula amb un congelador de
dues portes.
Taula refrigeradora digital
Abatedor instal·lat en torre
Bany maria electrònic de
base calenta
Dos neutres de 900 mm. i
700 m., respectivament, amb
sistema d’aixetes.
Placa radiant de dues zones
Placa d’inducció de dues
zones

Vista general de l’Auditori Cuina

Conjunt d’extracció per a la
campana central

Cuina preparació i neteja
Un espai de 12,50 m² que inclou un conjunt complert d’equipaments, aparells i
instal·lacions necessàries per poder realitzar la recepció d’aliments i el seu
emmagatzematge, neteja i preparació per poder cuinar-los a l’Auditori cuina
demostració.
En aquesta cuina es prepararan i elaboraran aquells aliments que no es mostren
davant de l’auditori, amb l’objectiu d’accelerar la demostració.
La cuina de preparació i neteja consta del següent equipament:
Frigorífic
Moble de preparacions d’aliments
Aixeta palanca amb dutxa
Taula refrigeradora digital
Armari paret amb dues portes
Termosselladora (buit i motlle)
Moble / Pica
Aixeta dutxa
Prestatge de tub mural
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Rentavaixelles
Congelador digital d’una porta

Sala de tasts i multifunció
Un espai de 77,07 m² que servirà per servir tasts
dels productes realitzats a l’auditori cuina
demostració i també es configura com un espai
multifuncional per a la realització de reunions de
creativitat i sessions de formació.
Consta del següent equipament:
Dues taules allargades i 2 armaris
Espai amb fusta habilitat per seure i que
rodeja la sala
Una televisió de plasma per realitzar
projeccions

Jornada realitzada a la sala de tasts i multifunció del FoodLab

Sala de co-working
Al segon pis del FoodLab s’ha habilitat una
sala de 26,40 m² amb sis taules, cadires i
mobiliari d’oficina per fer treball
col·laboratiu
entre
empreses
que
participin en el centre d’innovació i
excel·lència en gastronomia industrial.
En aquest segon pis, també s’hi troba un
despatx petit, de 9,39 m² amb mobiliari
d’oficina.
S’ha habilitat un accés en ascensor al
segon pis, seguint els requeriments
d’accessibilitat a les instal·lacions.

La sala de reunions del segon pis del FoodLab

Sala de reunions
A la primera planta del FoodLab, al costat de la sala de
tasts, s’hi situa una sala de reunions d’una superfície
total de 26,56 m², que pot ser utilitzada també com a
sala de formació per a sessions de petit format.

Magatzem i àrea de càrrega i descàrrega
Imatge d’una trobada a la Sala de reunions
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El FoodLab disposa d’un magatzem al soterrani de
70,33 m², que disposa d’una porta d’entrada per a la
càrrega i descàrrega de materials.

Instantània del magatzem i l’àrea de càrrega i
descàrrega

7.- Serveis que s’ofereixen al FoodLab
El FoodLab, creat per contribuir a la col·laboració entre empreses i a la innovació en el
sector de la gastronomia industrial, ofereix els següents serveis, entre d’altres:
•

Disponibilitat d’espais i serveis per a la demostració de productes alimentaris

•

Sales i espais preparats per al treball col·lectiu (co-working)

•

Organització de formació empresarial específica i adaptada a les necessitats de
l’empresa

•

Acompanyament en el desenvolupament de projectes

•

Assessorament en el finançament de projectes, tant de caràcter públic com
capital privat

•

Connexió internacional de l’empresa als mercats i centres de coneixement

