
El principal centre d’anàlisis d’ai-
gües d’Espanya conserva el seu
caràcter familiar i independent di-
rigit per la quarta generació.
Treballen per a lamajoria d’aigües
envasades del mercat, per a les in-
dústries farmacèutica,alimentària
i química; els seusplans: expandir-
se als hotels, balnearis i spas.
Dos de maig de 2012. Han passat
cent deu anys des que, l’any 1902, el
doctor en farmàcia Benet Oliver
Rodés iniciés un llibre de registre
d’anàlisis ambnumeració indepen-
dent de la del llibre receptari de la
seva oficina de farmàcia, ubicada a
Barcelona. Aquests foren els inicis
del Laboratori.

Dr.Oliver Rodés és dirigit actual-
ment per Jordi Oliver Rodés, besnét
del fundador. És la quarta generació
d’una companyia quedesdels inicis
s’ha dedicat a l’assessorament i
l’anàlisi de tot tipus d’aigües.

Se’l coneix sobretot per l’aigua
envasada: el seu nom apareix a la
majoria de les ampolles; de les apro-
ximadament cent quaranta mar-
ques existents enelmercat, treballen
per a unes cent. De totes maneres,
aquest segment de mercat repre-
senta al voltant del 25 % del volum
del negoci d’Oliver Rodés.

«Treballem per a la indústria en
general i especialment la farmacèu-
tica, alimentària i química», asse-
nyala Jordi Oliver Rodés, director
general del Laboratori, «i per al sec-
tor de serveis, que és l’àrea en laqual
volem créixer més.»

Oliver Rodés ajuda les empreses
a complir la legislació vigent realit-
zant els controls analítics necessaris
i, si detecta alguna anomalia, les as-
sessora per solucionar el problema.
Amb lamajoria dels seus clients ac-
tua coma soci tecnològic oferint un
servei integral basat en l’anàlisi, la
formació continuada, les auditories
i la consultoria legal higiènica sani-
tària especialitzada en tot tipus
d’aigües, principalment de consum
humà, envasades, de piscines, resi-
duals, reutilitzades, deproducció de
la indústria alimentària, control
de legionel·la,microbiologiaalimen-
tària i un llarg etcètera. Actualment
Oliver Rodés treballa per a un cen-
tenar de companyies de tot Europa.

ACTUALITAT

Laboratori Dr. Oliver Rodés
celebra 110 anys

Per a més informació, adreceu-vos a:
Isabel Rubio / Miguel Ramos
Telèfon: 935 801 012
A/e: irubio@newslines.es
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Els plans de desenvolupament
de la companyia passen per expan-
dir-se als hotels, balnearis i spas, és
a dir, totes aquelles empreses que
tinguin una relació especial amb
l’aigua. Aquí és on aporta el seu va-
lor afegit, ja que tambéofereix el cer-
tificat independent Control Siste-
máticoOliver Rodés, amb l’objectiu
que les empreses que l’obtinguin
puguin comunicar-ho als seus
clients.Unaltre camponestà tenint
un major creixement és en el de la
investigació aplicada, en què po-
tencia diversos projectes des de
l’any 2003.

Oliver Rodés ha mantingut un
creixement sostingut de dos dígits
des de l’última dècada. L’any passat
va aconseguir una facturació de 2,5
milions d’euros.

Ubicada al Prat de Llobregat
(Barcelona), l’any 2009 la company-
ia va ampliar les instal·lacions fins
als 2.200 m2, una extensió necessà-
ria conseqüència del seu creixe-
ment.

«Comptem amb un excel·lent
equip d’especialistes», apunta Jordi
Oliver Rodés, «format per trenta-sis

Les anàlisis realitzades pel Labo-
ratori Dr. Oliver Rodés gaudeixen
d’un gran prestigi internacional i la
sevamarca s’ha convertit en un au-
tèntic símbol de qualitat. A escala
nacional, el laboratori ha col·laborat
ambelsministeris deMedi Ambient
i de Sanitat i Consum i ambdiversos
governs autonòmics espanyols,
mentre que a l’exterior ha treballat
amb organismes tan prestigiosos
com la Food and Drug Administra-
tion (FDA), laNational Safety Foun-
dation (NSF), l’EuropeanFederation
of BottledWater (EFBW) o laWater-
coolers Europe (WE).

persones, de les quals més del 50 %
són llicenciades.»

Important és el vincle que man-
té ambelmónde les aigües, que a la
planta baixa del Laboratori Oliver
Rodés reuneix una col·lecció d’ai-
gües envasades formada per més
de sismil ampolles diferents, proce-
dents de cent quaranta països.

SOBRE EL LABORATORI
DR.OLIVERRODÉS

El Laboratori Dr. Oliver Rodés
(www.oliver-rodes.com) treballa per
a un centenar d’empreses a tot Eu-
ropa relacionades amb el sector de
les aigües envasades, el químic far-
macèutic, l’alimentari i la indústria
en general. Des de la seva fundació
l’any 1902 el centre és la principal
autoritat en el camp de les aigües
envasades i aigües mineromedici-
nals. Actualment el Laboratori ana-
litza més d’un centenar de deus
d’Espanya, així comd’europees i al-
tres continents. L’empresa conserva
el seu caràcter familiar, ja que està
dirigida per Jordi Oliver Rodés, bes-
nét del fundador.
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