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Parlem amb… 

Lluís Arola, director del Centre Tecnològic de 
Nutrició i Salut (CTNS) 
 
“La indústria alimentària està en plena revolució tecnològica” 
 

Amb la fusió del Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS), 
l’oferta tecnològica d’aquest centre de referència en l’àmbit de 
les biotecnologies i, més concretament, en nutrició i salut es 
complementa a partir d’ara amb la d’Eurecat. El seu director, 
Lluís Arola, ens apropa algunes claus sobre els serveis científics i 
tecnològics que el CTNS ofereix en alimentació saludable i 
funcional. 

 
Quina és l’activitat principal del CTNS? 
El CTNS s’ha especialitzat en la validació de l’eficàcia sobre la 
salut d’aliments i nutracèutics. L’any 2006 la Comissió Europa va 
aprovar un nou reglament sobre l’etiquetatge de productes 
alimentaris amb al·legacions nutricionals o de salut. Aquest 
reglament exigeix que qualsevol aliment que vulgui etiquetar-se 
o publicitar-se amb aquestes al·legacions ha de tenir-les 
substanciades científicament. És a dir, per veure si un aliment o 
un ingredient fa un efecte sobre la salut, cal comprovar-ho i això 
és el que fa el CTNS. 
 
Quines tecnologies utilitzeu? 
L’European Food Safety Authority (EFSA) exigeix a les empreses 
que no només demostrin si aquest aliment o ingredient fa un 
efecte sobre la salut, per exemple si baixa el colesterol, si no 
que descriguin també com ho fa, és a dir, el mecanisme d’acció 
que el desencadena. Per fer-ho, utilitzem diferents models 
biològics, des de cèl·lules, petits animals, cucs i, per 
descomptat, estudis amb humans on apliquem les tecnologies 
més punteres en l’àmbit de la bioquímica, com poden ser les 
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tecnologies òmiques que tenim disponibles al Centre for Omic 
Sciences (COS).   
 
 
 
Què espereu d’aquesta fusió? 
Esperem poder oferir dintre d’Eurecat una resposta més 
complerta a les necessitats del sector agroalimentari català. Els 
nous descobriments, per exemple, sobre la microbiota, la 
preocupació per la seguretat o els nous hàbits de consum estan 
revolucionant la manera de dissenyar i de distribuir aquests 
productes i, per tant, cercant l’aplicació de les últimes 
tecnologies en packaging, mètodes analítics, Big Data o 
biotecnologia per crear nous productes i serveis amb alt valor 
afegit. 
 


