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Explotació de 4.027 m
addicionals per a 4 empreses
i 210 nous llocs de treball
2

E

l Consell d’Administració del Parc
Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida va acordar el 5 d’abril
posar en explotació 4.027,23 m2 addicionals per acollir la instal·lació de dues noves
empreses i l’ampliació de les instal·lacions
de dues més que ja tenen la seu al Parc.
Les firmes crearan 210 nous llocs de treball
durant l’any 2017, segons el vicepresident
del Parc i alcalde de Lleida, Àngel Ros.
El Consell també va examinar el projecte
preliminar de rehabilitació de l’antiga caserna d’Artilleria, que acollirà oficines tecParc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida

Rehabilitació el 2018 de
l’antiga caserna d’Artilleria per
a activitats TIC
nològiques en una superfície de 2.000 m2.
Les obres s’executaran l’any 2018 i l’edifici
entrarà en funcionament el 2019 amb 350
nous llocs de treball. L’alcalde Ros va explicar que l’Ajuntament de Lleida realitzarà
l’adequació de la façana, per a la qual ha
sol·licitat l’ajut dels Fons FEDER.
El president del Parc i rector de la Uni-

versitat de Lleida, Roberto Fernández, va
informar sobre els contactes amb el secretari general d’Estat d’Hisenda per trobar
una solució a l’amortització dels préstecs
concedits al Parc pel MINECO.

Dos nous laboratoris
al Parc Científic

E

l Parc Científic de Lleida
comptarà amb dos nous laboratoris: l’AgriTech Big Data
i el Lleida Fiware Hub. Actualment, el
Parc disposa de tres plataformes en
funcionament: el Microsoft Productivity Lab, el Liquid Galaxy Lab i el Lleida
Drone Lab.
Més informació, a la p. 3
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Dos nous laboratoris al Parc Científic

Curs de Pilots
de Drons al
Parc Científic i
Tecnològic amb
catorze alumnes

C 

atorze alumnes van seguir el
Curs de Pilots de Drons impartit
a l’abril per les empreses HEMAV
i RS Aviation al Parc Científic de Lleida.
L’edat mitjana dels alumnes era de 30
anys i tots eren de Lleida.
Les assignatures teòriques es van cursar
al Parc i les pràctiques es van fer a l’Aeroport d’Alguaire. El programa de formació comptava amb 60 hores lectives i 40
d’aprenentatge online.
Els alumnes que van aprovar els exàmens
finals van rebre el títol de pilot de drons
de menys de 25 quilos de pes vàlid per
a tot el territori de l’Estat. El curs estava
homologat per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA).
En l’acte de presentació del curs, el vicerector de Política Científica i Tecnològica de la Universitat de Lleida, Albert
Sorribas, va dir que l’activitat responia
a la demanda creixent de formació per
pilotar aquests aparells, una nova professió “que fa quatre anys no existia”. El
vicepresident del Parc i alcalde de Lleida,
Àngel Ros, va assenyalar l’oportunitat de
celebrar-lo al Parc Científic, ja que lidera
el món dels drons i les seves aplicacions
en l’agroalimentació.
Per la seva part, el president de l’Associació Lleida Drone, Andreu Ibáñez, va
destacar que el 50% de la investigació
en drons s’adreça a les seves aplicacions
en agricultura.

L’AgriTech
Big Data per
desenvolupar
l’agricultura
4.0

D
Visita d’una delegació d’un grup
productor agrícola de Guatemala

U

na delegació de Raíces Fuertes
Guatemala, SA, acompanyada
per inversors i assessors, va visitar
el 13 de març el Parc Científic i les empreses Axeb Biotech i AKIS Internacional i el
Fruitcentre. Els visitants es van interessar pel
model d’integració d’empreses innovadores
que va posar en marxa el Parc Científic.
Durant la visita, la delegació va mantenir
una breu reunió amb el vicepresident del
Parc i alcalde de Lleida, Àngel Ros, i amb

el conseller del Parc i vicerector de Política
Científica i Tecnològica de la Universitat de
Lleida, Albert Sorribas. També va veure el
Liquid Galaxy i va conèixer les aplicacions
geogràfiques i agrícoles dels drons.
La delegació estava formada per Armando Asturias, Giocondo Granai, José Antonio
Romero, Antonio Marinetto, Joan Gargallo i
Santiago Bassols. Raíces Fuertes és un grup
productor agrícola que impulsa el cooperativisme agrari a Guatemala.

Representants de les
cambres de comerç
de Girona, Perpinyà,
Andorra i Lleida visiten
el Parc Científic

D

otze directius i tècnics de les
cambres de comerç de Girona,
Perpinyà, Andorra i Lleida van
visitar el 16 de febrer el Parc Científic de
Lleida. Tots participaven en el projecte CCI
Pirineus Med (Interreg VA-Poctefa), que
coordina la cambra lleidatana, l’objectiu
del qual és promoure la cooperació econòmica i els fluxos comercials en l’espai
transfronterer entre Catalunya, França i
Andorra.

La delegació va celebrar una reunió de
treball a l’Auditori Joan Oró del Parc, que
va tractar de l’economia de Lleida i de les
possibilitats de cooperació amb les terres
lleidatanes amb la participació de tècnics
del Parc Científic i de GlobaLleida. Els assistents també van visitar el Fruitcentre i
es va interessar per temes de robòtica,
agroalimentació i economia circular.

os nous laboratoris, l’AgriTech
Big Data i el Lleida Fiware Hub,
s’instal·laran al Parc Científic de
Lleida. S’afegiran al Microsoft Productivity Lab, el Liquid Galaxy Lab i el Lleida
Drone Lab.
La plataforma AgriTech Big Data convertirà Lleida en un pol d’innovació en agricultura 4.0 i fomentarà la transferència de
tecnologia a les empreses del sector per
afavorir la seva productivitat i rendibilitat.
La creació d’aquest nou laboratori és fruit
del conveni de col·laboració signat el 10
de març entre el rector de la Universitat
de Lleida (UdL) i president del Parc Científic, Roberto Fernández, i el president
d’Eurecat, Xavier Torra.
L’acord preveu, a més, la posada en
marxa de la divisió Eurecat Lleida, que
integrarà el laboratori de maquinària
agrícola Maqcentre. Roberto Fernández
i Xavier Torra també van destacar que
aquesta entesa és important perquè facilitarà l’accés dels grups de la UdL a les
tecnologies d’Eurecat.
A l’acte de signatura hi van assistir Àngel
Ros; el vicerector de Política Científica i
Tecnològica de la UdL, Albert Sorribas; el
director general Corporatiu i d’Operacions
d’Eurecat, Xavier López; el coordinador
d’Eurecat Lleida, Gabriel Anzaldi, i el
gerent del Parc Científic, Josep Clotet,
entre altres.

Acord per crear la plataforma
europea Lleida Fiware Hub
El vicepresident del Parc Científic i alcalde de Lleida, Àngel Ros, i el president
de la Fundació Fiware, Ulrich Ahle, van
acordar el 21 de març crear el laboratori
Lleida Fiware Hub, que s’ubicarà al Parc
Científic. La reunió entre Ros i Ahle va

tenir lloc a la fira tecnològica CeBIT de
Hannover amb la participació del gerent
del Parc, Josep Clotet, i el director de Lleida Drone, Andreu Ibáñez.
El nou centre tecnològic permetrà capacitar tècnics universitaris i d’empreses,
elaborar projectes i crear llocs de treball
en els sectors smart agro, smart industry
i smart cities. Aquest serà el quart laboratori que s’instal·la al Parc després del Mi-

crosoft Productivity Lab, el Liquid Galaxy
Lab i el Lleida Drone Lab, a banda de la
propera creació de l’AgriTech Big Data.
Fiware és una plataforma promoguda
per la Unió Europea per al desenvolupament i el desplegament mundial d’aplicacions intel·ligents, públiques i gratuïtes
en l’era digital. Els principals patrons de la
fundació són Telefónica, Vodafone, NEC
i Atos.
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Magical

Arborètum

Alumnes de l’Escola
d’Art Leandre Cristòfol
editen i produeixen un
reportatge al Magical

Activitats de primavera
al Jardí BotànicArborètum de Lleida
Per a adults i infants des del 2
d’abril fins al 28 de maig

Fan pràctiques amb el Canal Taronja
de la xarxa de televisions locals

E

Q

uatre alumnes de l’Escola d’Art
Municipal Leandre Cristòfol
van editar i produir a principis de març un reportatge al Magical
Media, del Parc Científic. Els joves feien
pràctiques a les instal·lacions del centre
audiovisual amb el Canal Taronja mitjançant un conveni amb el Departament
d’Ensenyament. Aquest canal forma part
de la xarxa de televisions locals a la Ca-

talunya central.
Míriam Barbulescu, Natalia Castellanos,
Diana de Bas i Arnau Fernández van ser

els alumnes que van participar en l’elaboració del reportatge sobre els estudis
d’equitació a l’IES Mollerussa.

La telesèrie “Vida
privada”, basada en
l’obra de Josep M. de
Segarra, es produirà al
Magical

l Jardí Botànic-Arborètum de
Lleida Dr. Pius Font i Quer va
organitzar activitats lúdiques i
culturals per a adults i infants des del 2
d’abril fins al 28 de maig. El programa
inclou jornades de portes obertes, un
taller infantil i visites guiades.
El 27 de maig es desenvoluparà un taller
per a nens i nenes d’entre 6 i 12 anys
sobre els colors i les formes de les flors.
Les visites guiades, que van començar el
9 d’abril i finalitzaran el 20 de maig, permeten descobrir l’Arborètum i passejar-hi
per reconèixer una selecció de plantes

medicinals i les seves propietats remeieres. A més, l’Arborètum va programar
visites guiades per als dies 2 i 26 d’abril i
7 i 11 de maig amb accés lliure i gratuït
al Jardí Botànic.
Més informació, a www.arboretum.
pcital.cat.

El Jardí BotànicArborètum de Lleida
edita punts de llibre
col·leccionables
Els primers són sobre l’ametller, el
baladre, el magraner i la ginesta

E

Dirigida per Sílvia Munt, comptarà
amb la participació del CECAAC i
TV3

U

na sèrie televisiva basada en
l’obra Vida privada, de Josep
M. de Segarra, i dirigida per Sílvia Munt es produirà al Magical Media. Hi
participaran TV3, el Centre Experimental
de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals de Catalunya (CECAAC), amb seu
al Magical, l’Institut Català d’Empreses
Culturals i la productora Oberon Cinematogràfica.
L’actriu i directora Sílvia Munt; l’alcalde
de Lleida i vicepresident del Parc Científic,
Àngel Ros; l’alcalde de Cervera, Ramon
Royes; el director del CECAAC, Santiago
Lapeira; el director de Cinema de Ficció
de TV3, Oriol Sala-Patau; el productor
d’Oberon Cinematogràfica, Antonio
Chavarrías, i Carlota Guerrero, en representació de Catalunya Film Commission,
van presentar el 7 de febrer la telesèrie.
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Pràctiques de 50 tècnics
d’un curs de l’ETSEA a
l’Arborètum
Per identificar les males herbes en
els estadis precoços

El Magical Media, el turó de Gardeny
i cases nobles de Cervera seran, a partir
del 15 d’abril, els escenaris del rodatge
de Vida privada, una novel·la publicada

l’any 1932 per Josep M. de Segarra. Pablo
Derqui i Francesc Garrido protagonitzaran la sèrie, que tindrà dos capítols de
85 minuts.

E

ls participants en la XXI edició del
curs Reconeixement de plàntules i diàspores de males herbes
de la Universitat de Lleida (UdL) van fer
pràctiques el 24 de gener al Jardí BotànicArborètum de Lleida. Van identificar les
males herbes en els estadis més precoços.

Un total de 50 tècnics i delegats d’empreses de fitosanitaris, d’empreses de
serveis i cooperatives d’arreu de l’Estat
espanyol, Portugal i l’Argentina van participar en el curs, que va organitzar el grup
de Malherbologia i Ecologia Vegetal de
l’ETSEA. Aquest curs es complementarà
amb el que s’impartirà al maig, dedicat a
reconèixer males herbes de cultius d’estiu.
El curs estava estructurat en sessions
d’aula, laboratori, informàtica i sortides
de camp. L’objectiu era oferir unes bases
conceptuals per portar a terme una correcta identificació de les males herbes
amb la finalitat d’optimitzar-ne el control.

l Jardí Botànic-Arborètum de
Lleida ha iniciat l’edició d’una
sèrie de punts de llibre col·
leccionables d’arbres i plantes de l’equipament. Els primers quatre versen sobre
l’ametller, el baladre, el magraner i la
ginesta.
Cada punt de llibre inclou un dibuix i un
text informatiu elaborat pels tècnics de
l’Arborètum. També hi figuren el calendari
i l’horari d’obertura, el telèfon, les adreces
postal i digital i els enllaços amb la web i
les xarxes socials del Jardí Botànic.
Els punts de llibre es poden aconseguir
al mateix Arborètum.
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Jornada sobre
processats
vegetals de IV
i V gamma al Parc
Científic

Neodiagnostica,
empresa ubicada
al Parc, va fer 700
proves d’ADN l’any
2016

Organitzada per l’Institut
de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries

La majoria eren de paternitat,
però també va practicar anàlisis
d’infidelitat

E

N

l Parc Científic de Lleida va acollir
el 31 de març la jornada tècnica Processats vegetals de IV i V
gamma: una oportunitat per a la teva
empresa, que va organitzar l’Institut de
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
(IRTA). Els ponents van presentar les tendències mundials en el processament de
vegetals amb la finalitat que les empreses
puguin innovar i oferir al mercat nous productes amb més valor afegit. Així mateix,

van donar informació sobre l’estratègia
de formació i el suport del Departament
d’Agricultura al desenvolupament de projectes innovadors en aquest camp.
La Dra. Inmaculada Viñas, catedràtica
de la Universitat de Lleida i investigadora

del Programa de Postcollita de l’IRTA, i
el Dr. Jaume Sió, subdirector general de
Transferència i Innovació Agroalimentària del DARP, van presentar la jornada.
Posteriorment, els assistents van visitar
les instal·lacions del Fruitcentre.

Quatre empreses i una
associació lleidatanes
participen en el Mobile
World Congress

Jornada “Cap
a l’economia
circular”
Organitzada per Europe Direct
Lleida

L 

’Auditori Joan Oró del Parc Científic va acollir el 6 de març la jornada Cap a l’economia circular.
Més enllà del reciclatge, un nou model

econòmic, que organitzava Europe Direct
Lleida. El president del Consell Català del
Moviment Europeu, Xavier Ferrer, i el tinent d’alcalde Rafael Peris van presidir la
inauguració.
Els ponents de tres taules rodones van
debatre sobre la nova legislació europea
que regula aquest tipus d’economia, les
actuacions més destacades que s’han produït a Catalunya i el repte indefugible que
suposa per al territori. L’economia circular
es basa en el reciclatge, la col·laboració
de les empreses i el desenvolupament.

Q
SEMIC obté la certificació ISO 27001
de Seguretat de la Informació

L 

’empresa de solucions i serveis
tecnològics SEMIC, ubicada al
Parc Científic de Lleida, ha obtingut la certificació ISO 27001:2013 per
als Sistemes de Gestió de la Seguretat de
la Informació. El compliment d’aquesta
norma internacional permet assegurar i
garantir la confidencialitat i la integritat
de les dades i la informació, així com dels
sistemes que la processen.

Aquest estàndard internacional proporciona a empreses com SEMIC la capacitat d’avaluació de riscos i l’aplicació dels
controls necessaris per controlar-los, mitigar-los i eliminar-los. Aquesta és la tercera
certificació ISO que té SEMIC actualment,
ja que el passat mes de setembre va renovar les certificacions ISO 9001 i 14001
del Sistema de Gestió Integrat de Qualitat
i Medi Ambient en la versió del 2015.

uatre empreses i una associació lleidatana van participar
en el Mobile World Congress
(MWC), celebrat del 27 de febrer al 2
de març a Barcelona. GFT, Lleida.
net i Agroptima,
firmes instal·
lades al Parc Científic, hi van tenir estand
propi, i l’associació Lleida Drone, també
amb seu al Parc, va compartir espai expositor amb el clúster Catalonia Drones.
Les start-ups van aprofitar l’esdeveniment per fer contactes amb possibles
inversors i promoure accions de networking. Lleida.net va presentar al MWC una
aplicació adreçada al sector financer per
autentificar la identitat del client per videoconferència. Per la seva part, Plunge
Interactive va fer una demostració del
seu nou joc de realitat virtual, Overkill VR.

Campament
d’emprenedoria i
innovació d’alumnes
del centre Ilerna

I 

lerna va organitzar el dia 22, al Parc
Científic, el I Campament d’Emprenedoria i Innovació per a alumnes
de diferents cicles formatius del centre.
El professorat els va plantejar el repte de
despertar en pocs minuts l’interès d’un interlocutor sobre com dinamitzar el Centre

Històric de Lleida a través dels models Canvas i Elevator Pitch.
Els alumnes, organitzats en equips de cinc
persones, van realitzar una pluja d’idees
i, un cop escollida la línia de treball, en
van fer el prototipatge emprant el model
Canvas. Després van preparar la presentació mitjançant el model Elevator Picht. Els
equips van exposar en tres minuts les seves
propostes davant d’un tribunal format per
la directora del centre, M. Teresa Llorens;
el coordinador de GlobaLleida, José Luis
Cunillera, i el responsable d’Emprenedoria
d’Ilerna, Xavier Capdevila.

eodiagnostica, empresa ubicada al Parc Científic de Lleida, va practicar el 2016 més
de 700 proves d’ADN. La majoria de les
anàlisis van ser de paternitat, però també
en va fer d’infidelitat, segons va publicar
l’edició del 20 de gener del diari Segre. A
més, el laboratori va analitzar 110 mostres
de cabells per determinar la presència
de drogues.
L’empresa, que es va incorporar al Parc
Científic el mes d’agost, compta amb la
certificació de qualitat ISO 17025, que
l’acredita per aportar proves davant dels
òrgans judicials. Neodiagnostica és l’únic
laboratori de Catalunya i un dels quatre
que hi ha a Espanya acreditats per fer
proves de paternitat.
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L’Intèrpret celebra
el vintè aniversari
amb un concert al
Magical Media

E
Cloenda dels casals de Nadal per
a infants i joves al Parc Científic
Tallers de robòtica i de drons

E

l’Ajuntament a l’esmentada ludoteca.
Nens i nenes d’entre 7 i 12 anys van participar en l’activitat.
La cloenda del segon torn de l’altre casal
es va realitzar a la Sala Polivalent de l’edifici CeDiCo, on dotze alumnes van aprendre a construir robots i a dissenyar drons
per imprimir-los després en 3D. Engijoc,
amb la col·laboració del Parc Científic,
va organitzar el casal. L’última setmana
de desembre ja es va celebrar un primer
torn d’aquesta activitat.

DL: L807-2011

l Parc Científic de Lleida va acollir la vigília de Reis la cloenda
de dos casals de Nadal, un dels
quals s’havia desenvolupat al mateix Parc
i l’altre, a la Ludoteca Municipal Parc de
Gardeny. La regidora de Cultura, Montse
Parra, va presidir al Centre d’Iniciatives
Empresarials del Parc l’acabament del
taller de robòtica Lego, organitzat per

ls amants de la música van omplir el 29 de desembre de gom
a gom el plató 1 del Magical
Media, on l’escola L’Intèrpret va oferir un
concert per celebrar el vintè aniversari.
Més de cent alumnes i exalumnes van
interpretar peces de Beethoven, Mahler
i nadales formant part de l’orquestra
simfònica, dirigida per Alfons Pérez, i la
Big Band de l’escola, sota la batuta de
Jaume Olivé.
Com ja és habitual els darrers anys, l’Orquestra Simfònica L’Intèrpret actuarà de
nou al Parc Científic durant la Festa Major
de Lleida. El Parc col·labora amb l’escola
de música per fer possible aquesta iniciativa cultural.

Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida
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