
 

Nice fruit produirà a Mercabarna fruita congelada de qualitat 

 L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha presidit la inauguració d'aquesta innovadora tecnologia 

 S'ha signat un acord amb Xina per a explotar aquesta tecnologia 100% catalana en el país asiàtic 

 Nice Fruit, empresa situada a Mercabarna, ha desenvolupat Nice Cold System, que permet per 

primera vegada produir fruita i hortalisses congelades sense que es vegin alterades les seves 

propietats 

Barcelona, 25 de juny de 2012. La companyia catalana Nice Fruit, formada per Grup Cutting’s, empresa 

capdavantera a Espanya per a la distribució i fabricació de fruites i verdures fresques i en IV Gamma per al 

canal Horeca; Fenoexit, grup financer inversor en I + D; la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el 

professor Josep Maria Nacenta han presentat aquest matí a Mercabarna un sistema pioner en el món capaç 

de congelar fruites i hortalisses.  

La nova tecnologia “Nice Cold System” permet el que els processos tradicionals de congelació no havien 

assolit fins al moment: congelar fruita i hortalisses que són recollides al punt òptim de maduració, 

mantenint la mateixa textura, les mateixes característiques organolèptiques i les mateixes propietats 

nutricionals que les seves varietats fresques fins a tres anys. Així, s'aconsegueix que aliments estacionals 

com el meló, el préssec, la pinya o els tomàquets es puguin consumir durant tot l'any. 

El desenvolupament d'aquest sistema brinda noves possibilitats a un ampli ventall de sectors, entre els 

quals es troben agricultors, hostalers, grans superfícies, empreses de congelats, col·lectivitats, l'exèrcit o les 

navilieres, entre altres. 

A més, “Nice Cold System”, desenvolupada en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya 

(UPC) ofereix solucions als principals problemes que afronta el sector agrari actualment, ja que permet 

congelar el producte en el seu lloc d'origen en el seu moment òptim i de màxima producció i exportar-lo a 

tot el món sense límit de dates, el que suposarà una millora en els resultats.  

En paraules del president de Nice Fruit, Miquel Pastor, “aquesta tecnologia suposa una veritable revolució 

per al món hortofructícola ja que permetrà acabar amb la tradicional lluita de preus entre productors i 

distribuïdors. Nice Cold System amplia també les possibilitats de molts altres sectors i suposa una opció 

ideal per a col·lectivitats, empreses navilieres, exèrcits i fins a institucions públiques.”  

L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha estat l'encarregat d'inaugurar aquest matí el sistema “Nice Cold 

System”. Tot seguit s'ha realitzat una visita per l'interior de les instal·lacions de Nice Fruit on Trias, 

acompanyat pel  director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament 

d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, Domènec Vila; la tinent d'alcalde de Promoció Econòmica de 

l'Ajuntament de Barcelona i presidenta de Mercabarna, Sònia Recasens; i el director general de 

Mercabarna, Josep Tejedo, han pogut conèixer el procés de fabricació de Nice Cold System i comprovar, 

personalment, els bons resultats obtinguts amb la textura i el sabor de la fruita.  



Segons ha expressat Josep Tejedo, Mercabarna sempre ha donat suport a totes les empreses 

emprenedores del seu recinte que, com Nice Fruit, “s'esforcen per adaptar-se als canvis socials, cooperant 

amb altres companyies, innovant, exportant... tot per donar cada dia més valor afegit als seus productes i 

més serveis als seus clients”. 

La presentació també ha comptat amb la presència d'una vintena d'empresaris de la Xina interessats en 

l'explotació d'aquest sistema de congelat d'última generació en el país asiàtic.  Nice Fruit  es troba, a més, 

en negociacions per a l'exportació d'aquesta tecnologia a d’altres països.  

Un revolucionari procés de congelat  

“Nice Cold System” ha estat desenvolupat per un equip d'enginyers del Departament de Màquines i Motors 

Tèrmics de la UPC, que han ideat un sistema de congelació d'última generació que estabilitza la fruita, 

prèviament pelada i tallada, a baixes temperatures per després sotmetre-la a un cert grau de deshidratació 

que fa que no es trenquin les partícules que conformen la seva estructura.  

Solucions úniques per a l'agricultura 

El desenvolupament de Nice Cold System suposa una gran transformació en el mercat de la fruita a nivell 

mundial pels innombrables avantatges que aporta a diferents sectors: 

1. Avantatges per al consumidor: 

· Temporalitat. El consumidor pot disposar cada dia, en qualsevol moment de l'any, de la millor fruita. 

Per exemple, podria menjar préssecs de Calanda o maduixots de Huelva durant tot l'any. 

· Sabor immillorable. La fruita pot ser congelada en el seu moment òptim de maduració, obtenint el 

millor sabor. 

·  Comoditat. La fruita congelada no requereix manipulació, ja que arriba pelada i llesta per a consumir. 

2. Avantatges per al Canal Horeca (col·lectivitats, navilieres, exèrcits): 

Disposar de tota la varietat de fruites i hortalisses durant tot l'any a un millor cost. 

3. Avantatges per a l'agricultor/productor: 

·  Possibilitat d'exportar el seu producte a tots els països del món. 

·  Possibilitat d'optimitzar els excedents de fruita així com el percentatge de la fruita destinada a l'ús 

industrial. 

·  Creació de noves oportunitats de negoci. 

·  S'ha provat que durant un mínim de tres anys, la fruita manté intactes les seves propietats 

organolèptiques. 



4. Beneficis per al medi ambient: 

· Transportar fruites i hortalisses congelades significa que només la part comestible viatja, el que suposa 

un estalvi de fins a un 60% sobre el producte fresc.  

 

Sobre Nice Fruit 

Nice Fruit S.L., companyia catalana ubicada a Mercabarna formada per Grup Cutting's, empresa 

capdavantera a Espanya en la distribució i fabricació de fruites i verdures fresques i en IV Gamma per al 

canal Horeca; Fenoéxit, grup financer inversor en I+D+I; la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i  el 

professor José Mª Nacenta, presenta el seu nou sistema de congelació "NICE COLD SYSTEM". La idea neix 

en l'any 2004 quan el professor Nacenta comença a desenvolupar un nou i revolucionari sistema de 

congelació de fruita per a consumir en fresc, sense que es vegi alterada la seva estructura ni propietats, ja 

que l'existent fins al dia d'avui solament permet un ús industrial de la mateixa. Es tracta, doncs, d'un grup 

d'empresaris i científics catalans que compta amb la patent del sistema de congelació d'alta tecnologia 

"NICE COLD SYSTEM" el principal objectiu de la qual és exportar aquest innovador sistema a tot el món. 

www.nicefruit.és 

Sobre Mercabarna  

Mercabarna és el polígon alimentari que concentra els mercats majoristes (Fruites i Hortalisses, Peix i Flor) i 

l'Escorxador de Barcelona, així com una gran Zona d'Activitats Complementàries (ZAC), amb unes 450 

empreses d'elaboració, comerç, distribució, importació i exportació d'aliments frescos. En el seu recinte de 

90 hectàrees, situat a la Zona Franca de Barcelona, es troben situades un total de 700 empreses. Proveeix  

més de 10 milions de persones i és un mercat de referència en tot el món. 

www.mercabarna.es 
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