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NOTA DE PREMSA 

 

EL LABORATORI DE L’ICSURO INCORPORA UNA NOVA TECNOLOGIA  

DE CONTROL DE QUALITAT MÉS PRECISA I EFECTIVA 

 

Aquest nou mètode permet oferir un servei innovador als clients de tota la cadena de valor 

del sector vitivinícola i alimentari 

 

Palafrugell, 5 de febrer de 2015.- El laboratori Cork Center recentment ha adquirit la nova 

tecnologia Cromatografia de Gasos Masses/Masses. Aquest nou equipament, que s’acaba 

d’incorporar al sector alimentari, ja que fins al moment només s’utilitzava en la indústria 

farmacèutica, permet analitzar i quantificar compostos químics específics en tot tipus de 

productes alimentaris i materials que hi puguin estar en contacte. 

 

Aquesta tecnologia amplia l’oferta de serveis de l’Àrea de Química Analítica del laboratori Cork 

Center i permet analitzar els compostos químics de les mostres d’una forma més precisa i 

selectiva, assolint uns límits de quantificació molt inferiors als obtinguts fins al moment amb 

la cromatografia tradicional, i amb una considerable reducció del temps d’anàlisi.  

 

En aquest sentit, cal tenir en compte que les empreses alimentàries i vitivinícoles han 

experimentat un increment en les exigències en relació als controls de qualitat dels seus 

productes. A més, els mercats de destí i els consumidors demanden productes que assegurin la 

seva total innocuïtat. 

 

Per donar resposta a aquestes peticions, el laboratori de l’Institut Català del Suro, ha apostat 

per incorporar un equip que dóna resposta a aquestes necessitats per tal de promoure la 

qualitat i competitivitat d’aquests productes. 

 

Sobre Cork Center Laboratory: 

Des de la seva creació l’any 2001, el Cork Center s’ha convertit en un referent internacional en la prestació de serveis 

a la indústria surera i vitivinícola, que busca promoure la qualitat i competitivitat de les empreses d’aquests sectors. 

Els serveis que ofereix el laboratori passen pels controls de qualitat (anàlisi sensorial, cromatografia de gasos, 

microbiologia i dissenys de protocols interns, entre d’altres); anàlisi de la composició de mostres; peritatges en 

matèria de litigis; validació d’innovacions tècniques que introdueix la indústria, assessorament i formació. Així 

mateix, participa en els Comitès de Normalització UNE i ISO i col·labora amb universitats i centres de recerca a 

través de projectes d’investigació. 


