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El Parc Científic, clúster
d’innovació i recerca amb la
incorporació de noves empreses

E

l Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida s’ha consolidat l’any 2016 com a centre
d’innovació i recerca amb la incorporació
d’empreses, spin-off i emprenedors que
desenvolupen projectes científics d’alt valor
afegit. El vicepresident i alcalde de Lleida,
Àngel Ros, va destacar la importància
d’aquest clúster durant la celebració el 22
de desembre de la tradicional torronada
al Parc Científic.
Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida

Les noves firmes instal·lades al Parc des
de l’1 de gener de 2016 són, entre d’altres,
les següents:
• Neodiagnòstica, SL (Myadnlab), que es
dedica a la recerca i als processos d’enginyeria genètica aplicada i a l’anàlisi i control
genètic.
• Dietary Molecular Diagnostics, SL, una
spin-off de la UdL que ofereix solucions
terapèutiques adreçades als professionals
Passa a la pàgina 2

Lleida s’integra
al projecte Open
Innovation
Marketplace de la
XPCAT
Connectarà la demanda i
l’oferta de coneixement i
tecnologia

L 

leida s’integra al projecte Open
Innovation Marketplace (OIMP)
de la Xarxa de Parcs Científics i
Tecnològics de Catalunya (XPCAT) i, en
col·laboració amb La Salle Technova, dePassa a la pàgina 3
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visites al parc
ve de la pàgina 1

de la salut, especialment en l’àmbit de la
nutrició i l’alimentació.
• Moirai Biodesign, SL, que presta serveis tecnològics i d’investigació de teràpies
genètiques i mètodes de diagnòstic per
a empreses biofarmacèutiques i centres
de recerca.
• Prodes, que proporciona servei d’enginyeria i altres activitats relacionades amb
infraestructures agroalimentàries.
• Logicus Enginneering, SL, empresa de
serveis d’enginyeria i disseny industrial domiciliada al Parc.
Així mateix, ha ampliat el seu espai al
Parc Científic l’empresa Neosalus Solutions,
SL, especialitzada en serveis sanitaris preventius, cardioprotecció i desfibril·ladors.
Les noves entitats constitueixen un
clúster de gran potència en el sector en
col·laboració amb altres empreses ja consolidades al Parc, els grups de recerca de
la UdL, la planta pilot i altres companyies
de recerca agroalimentària.
Increment d’activitats
Les activitats, congressos i conferències
organitzades al Parc Científic han registrat
el 2016 un increment del 31% respecte a
les celebrades el 2015. Aquest increment
és progressiu des dels darrer anys. Així,
per exemple, l’any 2013 es van registrar
143 esdeveniments, mentre que el 2016
el Parc ha arribat a 291 esdeveniments.
El Big Data Lab
Les actuacions del sector dels drons s’han
posicionat el 2016 des del Parc a escala
nacional i internacional. Això ha estat així
gràcies al desenvolupament d’aplicacions
per a l’agricultura; la incorporació de noves
empreses capdavanteres, com HEMAV en
l’àmbit nacional i Google amb les beques
GSOC en l’internacional; la coordinació
d’activitats amb la secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat, i la celebració
al Magical Media de l’International Drone
Day més important del sud d’Europa.
Per tant, s’han creat les condicions òptimes per posar en marxa el futur Big
Data Lab, un nou laboratori que focalitzarà l’aplicació de tecnologies en el món
agroalimentari. El Big Data Lab s’afegirà
als altres dos laboratoris del Parc Científic:
el Lleida Galaxy Lab i el Lleida Drone Lab.

Més de 30 persones
assisteixen a la
conferència del Dr. Mark
Jeffery sobre el TTIP

Visita al Parc de participants
en el projecte europeu sobre
l’educació superior a BòsniaHercegovina
Un grup de participants en el projecte
europeu Bosnia-Herzegovina (BiH) Qualifications Framework for Higher Education van visitar el 19 d’octubre els espais de
recerca, el Fruitcentre i el Magical Media
del Parc Científic i Tecnològic de Lleida. Els
visitants es van interessar especialment per
les relacions internacionals amb altres parcs
catalans, les activitats de recerca i innovació
agroalimentàries i la formació dual que es
desenvolupa a les empreses del Parc.
L’Escola Politècnica Superior (EPS) de la
Universitat de Lleida va coordinar aquesta
trobada internacional a Lleida en el marc
del programa Tempus de la Unió Europea,
que impulsa la docència i la recerca de les
universitats de Bòsnia-Hercegovina.  

Una delegació de la prefectura
Yi de Chuxiong de la Xina
visita el Parc Científic
Una delegació xinesa de la prefectura autònoma Yi de Chuxiong va visitar el 21 d’octubre el Parc Científic. La delegació estava
formada per Xiaoming Zhao, secretari general de l’ajuntament de la prefectura; Yong

Organitzada per la Comissió
Europea i celebrada al Parc Científic

Gan, sotsdirector de l’Oficina de Finances;
Wenshu Wang, sotsdirector de l’Oficina de
Desenvolupament i Reformes; Zhiquan Li,
sotsdirector de l’Oficina de Comerç; Huimin
Li, cap de secció de l’Oficina de Comerç,
i Juzhou Yang, alcalde de Lufeng, que és
un dels comtats de la prefectura. També
els acompanyaven els empresaris Weiyi Li
i Feng Zhang.
El gerent del Parc Científic, Josep Clotet,
va donar la benvinguda a la delegació, que,
tot seguit, va visitar el Liquid Galaxy Lab.
Els visitants es van interessar molt per la
indústria agroalimentària i per l’aplicació
de la tecnologia a l’agricultura.

M

és de trenta persones van
assistir el 17 de novembre a
la conferència El TTIP: cap a
un nou model d’acords comercials, que
va pronunciar el Dr. Mark Jeffery al Parc
Científic i Tecnològic de Lleida. L’activitat va
ser organitzada per la Comissió Europea,
Europe Direct Lleida i l’Ajuntament de Lleida amb la col·laboració del Parc Científic.
El Dr. Jeffery va parlar dels objectius

d’aquest acord comercial que negocien la
Unió Europea (UE) i els Estats Units (EUA).
Concretament, va assenyalar les facilitats
d’obrir el mercat dels EUA a les empreses
de la UE, contribuir a reduir els tràmits burocràtics que han de complir les empreses per
exportar als EUA i definir normes perquè
sigui més fàcil exportar, importar i invertir.

Integració de la Fundació
Maqcentre a Eurecat

E

Un grup internacional de
matemàtics visita el Parc
Científic
Un grup internacional d’investigadors i
professors de matemàtiques va visitar al
setembre el Parc Científic i Tecnològic de
Lleida. Aquests professionals, que procedien d’Espanya i altres països europeus,
Colòmbia i el Brasil, es van interessar pel
Liquid Galaxy Lab. A més, van visitar diverses empreses del Parc i es van entrevistar
amb els seus directors i tècnics.

Sol·licitat ajut
econòmic al
Fons FEDER
per rehabilitar
l’antiga Capitania
d’Artilleria

ve de la pàgina 1

senvoluparà el seu propi pla, segons van informar el 15 de desembre el vicepresident del
Parc Científic i alcalde, Àngel Ros, i el president
de la IASP i de la XPCAT, Josep Miquel Piqué.
Tots dos van presentar l’OIMP al Parc Científic
en el marc de la jornada d’Agrifood AT sobre
transformació digital.
La finalitat del projecte és organitzar actuacions que potenciïn l’ecosistema d’innovació
de Lleida mitjançant la connexió de l’oferta i
la demanda de coneixement i tecnologia. “El
projecte potenciarà els processos d’innovació
a les empreses madures en relacionar-les amb
petites empreses de coneixements intensius”,
va dir Àngel Ros. Els agents dinamitzadors seran el Parc Científic, l’Ajuntament de Lleida i
GlobaLleida.
En una primera fase, s’identificaran els problemes, les oportunitats i les aspiracions de les

empreses del territori, a les quals es vol proporcionar idees i solucions. Per aquest motiu,
es crearà un call local i internacional amb la
voluntat d’atreure emprenedors i científics que
aportin solucions innovadores.
Un cop seleccionades les propostes rebudes,
es posarà en marxa la segona fase. S’obrirà un
procés d’assessorament i mentoring per validar
els productes i les propostes i realitzar sessions
de networking amb l’ecosistema de Lleida (institucions, entitats i empreses).
Els autors dels projectes seleccionats tindran la
possibilitat de fer prototips i testar les seves solucions en l’entorn lleidatà amb la col·laboració
de les empreses. D’aquí sortiran les possibles
oportunitats de negoci entre els qui fan les
ofertes i els qui les demanen. Amb el projecte
OIMP, “el Parc Científic de Lleida es converteix
en el departament d’innovació del territori”, va
afirmar Josep Miquel Piqué.

l Consell d’Administració del Parc
va estudiar el 3 de novembre
el projecte de rehabilitació de
l’antiga Capitania d’Artilleria per destinar-la a seu de les empreses TIC. Un cop
aprovat l’avantprojecte, es va presentar
a la Unió Europea per sol·licitar un ajut
al Fons FEDER del 50% de l’import de
les obres, prop d’1,5 milions d’euros. El
vicepresident del Parc i alcalde de Lleida,
Àngel Ros, va anunciar que la rehabilitació s’iniciarà durant el 2017 i finalitzarà
el 2020. El nou equipament permetrà
incorporar al Parc 400 treballadors més.
D’altra banda, el consell va informar de
la integració de la Fundació Maqcentre a
Eurecat, el Centre Tecnològic de Catalunya, gràcies a un acord estratègic amb el
Parc i la UdL. A partir de la integració, les
línies de treball se centraran en la prestació de serveis i el desenvolupament de
projectes innovadors per al sector de la
maquinària agrícola.
Finalment, els membres del Consell d’Administració van aprovar els pressupostos
del 2017, amb un total de 5.524.792,41 €
en ingressos i despeses. Els pressupostos
preveuen, en relació amb el 2016, la reducció de un 1% de la despesa corrent
del Parc (1.609.367,42 €) i l’augment de
l’1% d’ingressos (1.712.283,50 €).
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Magical

Arborètum

L’escola Joan Maragall
enregistra un DVD amb
poemes de Martí Pol al
Magical Media

Activitats de tardor al
Jardí Botànic-Arborètum
de Lleida

L 

Visites guiades i tallers infantils i
per a adults

’alumnat de l’escola Joan Maragall
de Lleida van enregistrar el 13 de
desembre un DVD literari amb poemes de Miquel Martí Pol a les instal·lacions
del centre audiovisual Magical Media.
L’activitat va comptar amb la participació
tècnica d’un grup d’alumnes del Grau de
Comunicació i Periodisme Audiovisual de la
Universitat de Lleida (UdL). Prèviament, els
nenes i nenes van treballar la lectura dels
poemes i la comprensió dels valors de la
pau amb un altre grup d’alumnes d’Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL.
Els nens i nenes van fer també tallers de
creació audiovisual sobre temes relacionats
amb la pau i la no-violència, com ara un
book de fotografies digital, la gravació

Quatre centres
educatius participen
en la celebració del Dia
Mundial de la Televisió al
Magical Media

Q

uatre centres educatius van participar
el 22 de novembre al Magical Media
en la celebració del Dia Mundial de la
Televisió. Els alumnes de Comunicació i Periodisme Audiovisual de la Universitat de Lleida (UdL)
i del Grau Imatge i So de l’institut Caparrella
van gravar el programa especial Televisió 3.0,
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E
d’un vídeo amb la tècnica Stop Motion i
un debat en un plató de televisió sobre la
resolució de situacions conflictives. Estudiants voluntaris de l’assignatura Producció
de so i locució de la UdL van realitzar el
disseny del DVD.

L’activitat s’emmarca dins el programa
d’Escoles Magnet de la Fundació Jaume
Bofill, que vincula l’escola Joan Maragall a
altres institucions que hi aporten la transferència de coneixement necessària per
desenvolupar-lo.

l’alumnat de l’Escola d’Art Leandre Cristòfol va
fer els decorats i els alumnes de l’IES Torre Vicens
es van encarregar del maquillatge.
El magazín va debatre el futur del mitjà televisiu amb l’entrevista de Mariví Chacón a
Miquel Calzada i una taula rodona, moderada
per Mònica Mombiela, amb Lluís Caelles, Sergi
Vicente, Eva Varas i Laura Bernis. Paral·lelament,
nou televisions de la demarcació lleidatana van
organitzar diferents activitats commemoratives.
Els alumnes de la UdL i de l’institut Caparrella
preparaven aquesta celebració des de fa dos
mesos sota la coordinació de la direcció del
centre audiovisual.

El Centre Experimental
de la Cinematografia
rodarà un film per a TV al
Magical Media
“La sergent Anna Grim”, un
personatge literari de l’escriptora
lleidatana Montse Sanjuan

E

l Centre Experimental de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals
de Catalunya (CECAAC), amb seu
al Magical Media, rodarà el film per a
televisió La sergent Anna Grim al centre audiovisual de Lleida. Grimm és un
personatge literari creat per l’escriptora
lleidatana Montse Sanjuan. Santi Lapeira,
director del recentment constituït CECAAC, preveu iniciar els treballs a principis
del 2017.
La directora del projecte televisiu serà
probablement Judith Colell, que ja ha dirigit diverses pel·lícules i telefilms. Colell va
presidir l’any 2015 el jurat de la Mostra de
Cinema Llatinoamericà, i el de Som Cinema
el passat mes d’octubre.

l Jardí Botànic-Arborètum de Lleida va
organitzar activitats de tardor adreçades als adults i als infants des del 16
d’octubre fins al 13 de novembre. El programa
va incloure un taller de bonsais, un taller infantil
sobre per què els arbres perden les fulles i tres
visites guiades.
Taller infantil
Quinze nens i nenes de 6 a 12 anys van participar el 7 de novembre en el taller A la tardor,
alguns arbres canvien de color, organitzat pel
Jardí Botànic-Arborètum de Lleida. El taller va
despertar molt interès i les places es van cobrir
dies abans de la celebració.
Els alumnes van recollir fulles seques i fruits de
tardor al Jardí Botànic i van aprendre per què
els arbres perden les fulles i per què les fulles
canvien de color. Els petits van fer collages amb
els fruits i les fulles.
“Colors de tardor” al Jardí
Botànic de Lleida
Vint persones van participar el 14 de novembre en la visita guiada Colors de tardor al Jardí

L’Arborètum publica un
llibre sobre les plantes
del bosc de ribera de les
Terres de Lleida
L’autor és Josep Antoni Conesa,
director cientificotècnic de
l’Arborètum
Botànic-Arborètum de Lleida. Els assistents van
gaudir de la variada paleta de colors naturals
d’alguns arbres i arbustos i van conèixer per
què les fulles dels arbres caducifolis abans de
caure a terra s’omplen de colors ocres, grocs,
taronja, vermell i fúcsia.

Floreixen les 200 plantes
de safrà sembrades al
Jardí Botànic-Arborètum
de Lleida

L 

es 200 plantes de safrà sembrades
al Jardí Botànic-Arborètum de Lleida
van florir a principis de novembre. A
través d’aquesta nova plantació, les persones
que visiten l’Arborètum coneixeran el cultiu i
els diferents estadis pels quals passa la planta
al llarg de l’any. El safrà floreix a la tardor en un
període de temps en què no hi ha floracions
d’altres plantes. El president de la DO Garrigues i president de la Cooperativa del Camp de
Cervià, Enric Dalmau Carré, i el president de la
Cooperativa de Safrà de les Garrigues, Manolo
Ramírez Martín, van visitar el 8 de novembre

la plantació.
El safrà és un cultiu antic que es conreava
en moltes comarques lleidatanes. En els últims
anys, el cultiu s’ha revalorat molt atesa la seva
fama com a planta condimentària, malgrat
l’elevat preu de 4.000 €/kg que aconsegueix
en el mercat.

E

l Jardí Botànic-Arborètum de Lleida
ha encetat la col·lecció Hamadríades
amb el llibre Plantes del bosc de ribera
de les Terres de Lleida: llenyoses i enfiladisses,
que publica Edicions de la Universitat de Lleida
(UdL). L’autor és Josep Antoni Conesa, director
cientificotècnic de l’Arborètum.
L’obra permet identificar les espècies d’arbres,
arbusts i enfiladisses que
creixen als boscos de ribera dels rius, torrents i
clamors lleidatans. Amb
més de 150 dibuixos originals, la publicació recull els noms populars i
científics de les plantes,
els seus usos i aplicacions i algunes curiositats.
Josep Antoni Conesa és doctor en Ciències
Biològiques per la Universitat de Barcelona i
llicenciat en Ciències Geològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment
és professor i investigador a l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Agrària de la UdL i director cientificotècnic de l’Arborètum. Ha publicat
diferents llibres i articles.
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Més de 30 estudiants
assisteixen a la
presentació de les
ofertes del Liquid
Galaxy Lab 2017

Moirai Biodesign,
empresa ubicada al
Parc, investiga una tira
reactiva per diagnosticar
la leucèmia

Les propostes de projectes
participaran en la convocatòria de
les beques d’estiu de Google

Com el test de l’embaràs, canviarà
de color si detecta un biomarcador
a la sang

E

l Liquid Galaxy Lab del Parc Científic va presentar el 29 i el 30 de
novembre les ofertes de pràctiques, treballs de fi de carrera, màsters i
graus per al 2017 en dos actes celebrats
al mateix laboratori i a l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de
Lleida. La proposta del Liquid Galaxy Lab
va interessar més de trenta alumnes de
l’EPS, que van assistir a les presentacions.
Els projectes dels estudiants hauran

de basar-se en tecnologies Google i
es desenvoluparan en els laboratoris
Galaxy Lab i LleidaDrone Lab amb la
col·laboració d’End Point Corporation,
de Nova York, Hemav i Google, entre
d’altres. Les propostes dels estudiants es
presentaran a les beques Google Summer
of Code.
Des que es va posar en marxa el Liquid
Galaxy Lab, l’any 2013, Lleida ha aconseguit tretze beques d’estiu de Google.

Demostracions
d’agricultura de precisió
mitjançant drons a la Fira
de Sant Miquel
Signat un conveni de col·laboració
entre Lleida Drone i Fira de Lleida

P

er primera vegada, la Fira Agrària de Sant Miquel de Lleida va
incloure l’espai Lleida Drone,
habilitat en una gran xarxa de seguretat a
l’exterior dels pavellons firals. A l’interior
de la xarxa, es va instal·lar una plantació
simulada on es van fer demostracions
d’agricultura de precisió. Els aparells voladors van escanejar els arbres i els tècnics
van explicar directament els processos
que cal seguir i els resultats obtinguts.
El secretari general de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital,
Jordi Puigneró, va inaugurar el 30 de setembre l’espai Lleida Drone Arena a la
Fira de Sant Miquel. El van acompanyar
l’alcalde de Lleida, Àngel Ros; el director
de la fira, Oriol Oró, i el gerent del Parc
Científic, Josep Clotet.
Puigneró i Ros van assenyalar el salt

qualitatiu fet pel sector dels drons, ja
que ha aplicat la tècnica a l’agricultura.
“Hem de destacar l’excel·lent desenvolupament d’aquest sector, que, des de la
seva ubicació al Parc de Gardeny, presta
serveis a la indústria agroalimentària”, va
afirmar l’alcalde. Segons Puigneró, “els
drons són els tractors del futur”.
A més, l’edició d’enguany de la Fira
Agrària de Sant Miquel va acollir les 9
Conferències Professionals i Amateurs de
Lleida Drone. L’habilitació d’un espai per
a demostracions d’aplicacions dels drons
i les conferències són fruit del conveni de
col·laboració que van signar l’Associació
Lleida Drone, ubicada al Parc Científic, i
Fira de Lleida.

Seixanta persones
participen a la II Jornada
de Reflexió Ètica de la
Federació ALLEM

S 

eixanta persones van participar
el 21 de novembre a la II Jornada
de Reflexió Ètica de la Federació
ALLEM, que es va celebrar al Parc Científic i Tecnològic de Lleida. Antoni Mateus,
president de la Federació ALLEM, va donar
la benvinguda als assistents. L’edició d’enguany va tractar de La tutela, la curatela i
l’assistent a la llum de la Convenció Internacional de Drets Humans de les Persones
amb Discapacitat.
Elena Ventosa, fiscal de l’Audiència Provincial de Lleida, va presentar el marc legal
del tema que donava nom a la jornada.
Albert Rodríguez, advocat i adjunt a la gerència de SOM-Fundació Catalana Tutelar
Aspanias, va parlar del marc assistencial i
Josep Ramos va fer una intervenció sobre
la metodologia de treball. També es van
celebrar quatre tallers, les propostes dels
quals es van debatre en una sessió plenària.
La jornada es va caracteritzar pels debats
i la participació dels assistents.

Jornada sobre agricultura sostenible
organitzada al Parc per Fruit Logistica i l’IRTA
Centrada en les exigències del
consumidor i les oportunitats de
negoci

L 

a fira berlinesa Fruit Logistica,
referent internacional de l’hortofructicultura, i l’Institut de Recerca
i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) va celebrar el 14 de setembre al Parc Científic la
jornada Agricultura sostenible: exigències
del consumidor i oportunitats de negoci.
Ignasi Iglesias, de l’IRTA, va donar la benvinguda als assistents i després hi ha intervingut Oliver Huesmann, de Fruit Consulting.

Seguidament, Sílvia de Juanes, directora
de Comunicació a Espanya de Fruit Logistica, va moderar una taula rodona en què
van participar José Vicente, d’ANECOOP;
Mónica Sabater, de Bioconservación; María
D. Jiménez, d’Hidrosoph; Valter Ceppi, de
Kioppert; Isidre Puigdemasa, de Reisopack,
i el mateix Huesmann.
La jornada va examinar els principals reptes en matèria de sostenibilitat que afronta
la indústria hortofructícola. Els ponents van
plantejar les exigències que fan els consumidors actuals a la gran distribució de cara
a garantir la sostenibilitat dels productes
des de la sembra fins al lineal.

L 

’empresa Moirai Biodesing, instal·lada el
passat octubre al Parc Científic, dissenya
una tira reactiva que canvia de color
amb la sang si hi detecta un biomarcador de la
leucèmia mieloide aguda. El prototip evitarà la
punció lumbar i permetrà fer un diagnòstic més
ràpid i de baix cost. Els investigadors preveuen
comercialitzar-ho a finals de l’any 2019.
La tecnologia utilitzada podrà detectar
en el futur altres tipus de càncer sense
la realització de biòpsies, segons l’empresa. A
més, estudia el seu ús en la personalització de
les teràpies, la qual cosa disminuiria els efectes
secundaris. El prototip és de fàcil maneig i pot
utilitzar-se en hospitals de campanya i en països
en vies de desenvolupament.
Cinc doctors en Biomedicina van crear Moirai
Biodesing el passat mes d’abril.

Primera edició del Curs
Internacional de Reg al
Parc Científic

L 

a primera edició del Curs Internacional
de Reg, que organitzaven l’Institut de
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i la University of California Davis, es va
celebrar del 17 al 21 d’octubre al Fruitcentre i a
les aules del Parc Científic. El curs va reunir un
grup de científics de rellevància internacional
que van tractar els elements necessaris per al
maneig d’un sistema de reg amb la finalitat
de maximitzar l’ús eficient de l’aigua. A més,
van proporcionar una guia de principis per
afrontar els factors ambientals variables.
Prendre decisions estratègiques sobre el reg
s’ha convertit en una prioritat internacional
davant els problemes d’escassetat d’aigua al
món.

Celebrada la Jornada
de Transformació
Digital de SEMIC

L 

’empresa SEMIC, ubicada al Parc Científic, va celebrar el 6 d’octubre el primer
cicle de xerrades sobre transformació
digital. Hi van assistir una vintena de gerents,
directors i responsables de les àrees de comerç
i màrqueting de pimes lleidatanes. La jornada
va tractar sobre l’anàlisi de dades, el comerç

electrònic i el cloud.
Álvaro Perera, soci fundador de SEMIC i director de l’àrea Business Software, va explicar
el concepte de transformació digital. Nacho
Moreno, especialista en projectes de Business
Intelligence, va presentar una demostració de
l’eina QlikSense. La xerrada sobre comerç electrònic va anar a càrrec d’Álvaro Perera Martín.
Finalment, Josep Bardallo, responsable de l’àrea
de Cloud i Seguretat, va parlar de la ciberdelinqüència i de les solucions que proposa la
companyia per evitar-la.
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Casal de
Nadal de
Robòtica i
Drons al Parc
Científic
Per a nens i joves de 6 a 16
anys

C 

atorze nens i joves van començar
el 27 de desembre el primer torn
del Casal de Nadal de Robòtica
i Drons, que organitzava Engijoc amb la
col·laboració del Parc Científic. Els participants, d’entre 6 i 16 anys, van construir
una fàbrica de regals amb LEGO WeDo i
LEGO Mindstorms i van dissenyar drons
per imprimir-los en 3D amb LEGO Mindstorms EV3.
El primer torn dels casals va finalitzar el
divendres dia 30 i el dilluns 2 de gener es
va iniciar el segon. L’activitat es va realitzar
a l’edifici CeDiCo del Parc Científic. El Parc
dóna suport a iniciatives d’aquest tipus
per promoure les vocacions tecnològiques
entre els infants.

El Banc de Sang i Teixits de Lleida va organitzar
l’11 de novembre una nova campanya de donació de sang al Parc Científic. Les extraccions
es van realitzar al vestíbul de l’edifici H3 des de
les 10 fins a les 15 hores.
Des de l’any 2011, els treballadors i les treballadores del Parc fan donacions solidàries dos
vegades a l’any, al maig i al novembre. La mitjana de participació és de 30 persones.
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Agroalimentari de Lleida
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