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L’ocupació del Parc s’apropa
al 90% amb la incorporació de
quatre noves empreses

L

’ocupació dels espais d’oficines
del Parc Científic de Lleida és
gairebé del 90% després de
la incorporació, des de principis d’abril
i fins a finals de juliol, de quatre noves
empreses, segons va informar el 21 de
juliol el Consell d’Administració del Parc
en la seva reunió ordinària.
Les companyies instal·lades al Parc durant aquest període són Ilerna on Line,
SL, empresa dedicada a l’e-learning en
l’àmbit de la Formació Professional, amb
1.700 m2 contractats al Magical Media;
BFM Outsourcing 2008, SL, una outsourParc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida

cing per a entitats financeres, amb 317,85
m2 a l’edifici H2; Icompetia Social Lab,
dedicada a la formació, amb 35,70 m2
al Viver d’Empreses, i AM Domotics, una
enginyeria domòtica, amb 34,88 m2 al
Viver d’Empreses.
S’ha de tenir en compte també la recent
ampliació de 700 m2 de les instal·lacions
de GFT. Actualment, el Parc gestiona la
incorporació d’altres empreses.
Ajut de la UE a Fibracep
D’altra banda, el Consell d’Administració
va informar que l’spin off Dietary Mole-

cular Diagnostic (el seu nom comercial és
Biomeb) ha aconseguit un ajut de 50.000
€ de la Unió Europea, en el marc del programa SME Instrument de l’Horitzó 2020,
per fabricar i comercialitzar Fibracep. La
nova formulació bioactiva, que s’obtè a
base de fibres derivades de subproductes de la ceba, redueix el colesterol total
i incrementa el nivell de colesterol HDL
(colesterol bo). La fibra alimentària es va
desenvolupar a partir de la investigació
de José Serrano, del Grup d’Investigació
Biomèdica Nutren-Nutrigenomics de la
UdL del qual va sorgir l’spin off.
A més, el Consell va aprovar el canvi
de president, ja que aquest càrrec ha de
renovar-se cada dos anys, d’acord amb els
estatuts. Àngel Ros, vicepresident actual,
serà el titular de la presidència i Roberto
Fernández, fins ara president, exercirà la
vicepresidència.
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El Liquid Galaxy LAB rep beques de Google
per cinquè any consecutiu
Becats enguany cinc alumnes de
l’Escola Politècnica Superior

P

er cinquè any consecutiu, Google
va becar 5 estudiants de l’Escola
Politècnica Superior (EPS) de la
Universitat de Lleida a través del Liquid Galaxy LAB, un dels laboratoris del Parc Científic i Tecnològic que lidera Andreu Ibáñez. Els
projectes seleccionats pel programa Google
Summer of Code estan relacionats amb les
tecnologies de mapes de Google, com el
Liquid Galaxy, i l’IoT (Internet de les Coses),
amb les balises Bluetooth The Physical Web.
Els autors i els projectes becats són els
següents: Javier Calvo, pel projecte Visualització parcel·lària amb el Liquid Galaxy;
Ivan Josa, per Anàlisi i visualització de Big
Data en transports públics; Gerard Farré, per
Tractament interactiu de dades meteorològiques; Guillem Barbosa, per Visualització

Obert el nou
Museu del Clima
i la Ciència de
Lleida
Acull el llegat del científic lleidatà
Joan Oró

E
de la Viquipèdia al Liquid Galaxy, i Gerard
Rovira, per Sistema informàtic i social de
records de viatges. Els estudiants desenvoluparan els projectes becats aquest estiu al
Liquid Galaxy Lab.
En cinc anys, Lleida ha obtingut 19 beques

Tesi doctoral d’Ismael
Arroyo sobre la
tecnologia del Liquid
Galaxy Lab

del programa Google Summer of Code.
Això significa un import de 104.500 €, ja
que cada beca està dotada amb 5.500 €.
Enguany, 1.400 estudiants de 201 organitzacions de tot el món han rebut beques
de Google.

Presentat el programa
d’ensenyament de la
tecnologia dron a les escoles
en l’International Drone Day

l Museu del Clima i de la Ciència de
Lleida, situat entre el Parc Científic
i el barri de la Mariola, va obrir les
portes el 22 de juny. L’àrea museística ocupa 50.000 m2, la majoria dels quals a l’aire
lliure, per divulgar i desvetllar l’interès per
la ciència i el clima. L’únic espai tancat acull
part del llegat del científic lleidatà Joan Oró.
La Sala Oró està dotada amb una consola d’intel·ligència artificial (AI-Oró), que
utilitza el llenguatge natural de Google i
que ha produït el Liquid Galaxy Lab del Parc
Científic. Es tracta d’un sistema domòtic
que respon preguntes per veu sobre la vida
del Dr. Oró.
D’altra banda, l’espai obert del museu
disposa de la primera xarxa pública per
fer volar drons, que gestionarà l’associa-

ció Lleida Drone, amb seu al Parc Científic.
L’àrea central del nou museu, impulsat per
l’Ajuntament de Lleida amb la col·laboració
de la Fundació La Caixa, és una pèrgola que

emprades per a la visualització de dades
massives, i treballa amb la plataforma Liquid Galaxy desenvolupada per Google.
Arroyo ha guanyat en tres ocasions beques d’estiu de Google i actualment és
un dels seus mentors.

’International Drone Day, celebrat
el 8 de maig al Magical Media,
va ser l’escenari de la presentació del programa Enlairem la tecnologia:
formació STEM amb drons, que donarà a
conèixer als alumnes d’ESO i dels últims
cursos de Primària la tecnologia dels drons
i les seves diverses aplicacions.
El programa s’iniciarà el curs 2017/18
amb l’objectiu d’aprofundir en les competències digitals i científiques dels estudiants. La iniciativa és una aposta en
aquest sentit de la secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat
Digital, el clúster Catalonia Smart Drones,
l’Associació Lleida Drone i la Fundació
Hemav.
Lleida, de la mà de l’Associació Lleida
Drone, és l’única ciutat del sud d’Europa
que organitza aquesta trobada.

crearà, amb el temps, una coberta vegetal.
L’alcalde de Lleida i vicepresident del Parc
Científic, Àngel Ros, va explicar que l’equipament és important, “en primer lloc, des
del punt de vista de la divulgació científica
i l’aproximació al coneixement, i, en segon
lloc, com un nou concepte de museu, en
què el parc-museu en si explica el clima i el
medi ambient, i també des de la cohesió
social, ja que se situa al barri de la Mariola
en la seva connexió amb el Parc Científic i
Tecnològic de Gardeny”.

Visita d’alumnes del Curs de
Màrqueting i Compravenda
Internacional

L

I

smael Arroyo va presentar el 7 de
juny la primera tesi doctoral sobre
la tecnologia Liquid Galaxy, un dels
laboratoris del Parc Científic de Lleida.
Arroyo va llegir el treball Optimization
of Display-Wall Aware Applications on
Cluster Based Systems, a l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de
Lleida. El tribunal estava format per Tomàs Margalef, Fernando Cores i Malcom
Atkinson, que van atorgar al doctorand
la qualificació d’excel·lent.
Els sistemes d’informació i comunicació
que treballen amb grans volums de dades necessiten utilitzar plataformes que
permetin una representació comprensible
per als usuaris. La tesi d’Arroyo analitza les plataformes Cluster Display Wall,
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U
Visita de 50 professors
del Moviment d’Innovació
Educativa de Lleida al Parc
Científic

U

ns 50 professors del Moviment
d’Innovació Educativa de Lleida
(Mielleida) van visitar el 7 de juliol
el Parc Científic. La visita formava part de

les activitats que desenvolupen a l’Escola
d’Estiu Joan Miret. El gerent del Parc, Josep Clotet, els va rebre i els va explicar la
constitució i els objectius del Parc Científic.
Els professors van visitar també els tallers de la Setmana Científica-ROV (drons
submarins) per a joves d’entre 13 i 17 anys
que es realitzaven a l’edifici CeDiCo del Parc
Científic. Després van gaudir d’una visita
guiada al Museu del Clima i de la Ciència.

n grup d’alumnes que segueixen
el curs per obtenir el certificat professionalitzador de Màrqueting i
Compravenda Internacional, que realitza el
departament de Treball, van visitar el 29 de
juny el Parc Científic de Lleida. Els va atendre
el gerent del Parc Científic, Josep Clotet. Els
visitants es van interessar per les activitats de
recerca agroalimentària i tecnològica.
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Activitats de primavera

Magical

Vuitanta persones hi
celebren la Nit dels
Museus

El film “Amics per
sempre” sobre els Jocs
Olímpics de Barcelona

P

E

rop de vuitanta persones van
celebrar el 20 de maig la Nit
dels Museus al Jardí BotànicArborètum de Lleida mitjançant una
visita guiada gratuïta. Atès l’èxit de la
convocatòria, els participants van haver
de distribuir-se en tres grups. Durant la
passejada per l’Arborètum, els tècnics de
l’equipament els van explicar al llarg de
gairebé dues hores una sèrie de curiositats
d’una vintena d’espècies.

Tretze nens i nenes al
taller infantil sobre el
color de les flors

T

retze nens i nenes, d’entre 6 i
12 anys, van participar el 27 de
maig al matí en el taller infantil
El color i les formes de les flors, que va
organitzar el Jardí Botànic-Arborètum de
Lleida. Els petits van aprendre per què
les flors tenen formes i colors diferents i

quins animals atrauen.
L’endemà, diumenge, dotze persones
van gaudir de la visita guiada L’Arborètum, rebost medicinal. Es tractava d’una
passejada per reconèixer una selecció de

plantes medicinals i les seves propietats
remeieres.
El taller i la visita guiada han tancat el
programa d’activitats de primavera a l’Arborètum.
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Rodatges al centre audiovisual

l rodatge del films Amics per
sempre va tenir lloc a mitjans
de maig en diverses instal·lacions
del Magical Media. La pel·lícula commemora el 25è aniversari dels Jocs Olímpics
de Barcelona. El director és Román Parrado i l’actor Òscar Muñoz encarna el
protagonista.
La filmació es va realitzar al plató 1, de
600 m2, el vestíbul, els passadissos i l’escala del centre audiovisual. El vicepresident
del Parc Científic i alcalde de Lleida, Àngel
Ros, va visitar els actors i els tècnics que
intervenien en el rodatge.
Amics per sempre narra en clau d’humor
els canvis viscuts per la ciutat de Barcelona
amb motiu de les Olimpíades del 92. El
Centre de la Cinematografia i les Arts
Audiovisuals de Catalunya (CECAAC),
amb seu al Magical, i TV3 col·laboren
en la producció del film.

La telesèrie “Vida
privada” dirigida per
Sílvia Munt

E

l rodatge d’una part de la telesèrie Vida privada, basada en
l’obra del mateix nom escrita
per Josep M. de Segarra, es va iniciar al
Magical Media el 24 de maig. Concretament, es va gravar un play amb croma per
recrear amb efectes digitals la Barcelona

Postproducció del
thriller “Impacto”,
d’Hèctor Romance

E

l Magical Media va acollir a principis de juliol la postproducció
del thriller Impacto, que dirigeix Hèctor Romance. La major part del
film es va rodar a Andorra, però també
n’enregistraran una seqüència al centre

dels anys 20 del segle passat.
La sèrie està dirigida per Sílvia Munt i els
actors principals són Pablo Derqui i Francesc Garrido. 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 participen en aquest projecte.
Vida privada té un pressupost de prop
de 2 milions d’euros i es preveu projectar-la l’any 2018.

audiovisual lleidatà.
Els tècnics de postproducció són dos
lleidatans: el colorista i muntador Albert
Sellés, que va treballar a la sala Mistika
del Magical, i el cap de so Adrià Mateu.
Els actors que representen els principals
papers són Mònica Portillo, Mireia Guilella
i Juan Salcedo.
L’argument d’Impacto es basa en un
sopar d’aniversari que pretén ser una
sorpresa i acaba descontrolant-se.
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Jornades tècniques de l’IRTA

Jornada de GAINN
i Fòrum Empresa
sobre R+D+I

Noves eines
tecnològiques i
exportacions fora
de la UE

Ramon Térmens, del Grup Taurus,
va ser el ponent d’un dinar col·loqui
sobre experiències empresarials

U

ns 150 tècnics van assistir el 16 de
maig a la XVI Jornada Tècnica de
Postcollita que l’IRTA va celebrar
a l’Auditori Joan Oró del Parc Científic de
Lleida. La jornada va donar una visió general
de les noves eines tecnològiques que es
poden aplicar a la postcollita de la fruita.
A més, va incloure una taula rodona per
analitzar els reptes que han de superar les
empreses per exportar els seus productes
fora de la Unió Europea.
Josep Usall, cap del Programa de Postcollita de l’IRTA, i Rosa Altisent, gestora
d’Innovació del Programa de Postcollita de
l’IRTA, van inaugurar el curs. Els ponents van

G 

AINN i Fòrum Empresa van celebrar el 6 de juny una jornada a
l’Auditori Joan Oró del Parc Científic. En la inauguració, el vicepresident del
Parc i alcalde de Lleida, Àngel Ros; Ferran
Badia, vicerector de Planificació, Innovació
i Empresa de la Universitat de Lleida, i Oriol
Oró, director de GlobaLleida, van parlar
sobre R+D+I, factors clau de la innovació.
Els ponents van abordar diversos temes,
com les polítiques públiques, els ajuts a
la cooperació tecnològica internacional,
el finançament dels projectes d’R+D+I i
les deduccions fiscals. El gerent del Parc
Científic, Josep Clotet, va exposar el pa-

per dels parcs tecnològics i la col·laboració
empresa-universitat.
La jornada va finalitzar amb un dinar col·
loqui sobre experiències empresarials en
R+D+I, del qual va ser el ponent Ramon
Térmens, president del Grup Taurus.

Lleida Drone participa
Vídeo d’Axeb Biotech a
en el Mercat Audiovisual la campanya “Europa
Celebrada la jornada
de Catalunya
inverteix en tu”, de
de Sofos Energia
Europe Direct

L’

associació Lleida Drone, que té
la seu al Parc Científic de Lleida,
va participar el 14 i 15 de juny
en el Mercat Audiovisual de Catalunya
(MAC), que es va celebrar a Granollers.
L’associació va desenvolupar la zona MAC
Drone, on hi havia exposició d’aparells,
demostracions de vols i la presentació
del clúster Catalonia Smart Drones, entre
altres activitats.
Catalonia Smart Drones és una iniciativa
conjunta de la Generalitat de Catalunya,
la indústria catalana del sector, centres
tecnològics i universitats. El clúster promou projectes que fomenten la creació
d’ocupació i milloren el posicionament de
les smart drone catalanes. Lleida Drone
forma part d’aquest clúster.

A

xeb Biotech, ubicada al Parc
Científic, és un dels exemples
que recull la campanya Europa
inverteix en tu, que ha posat en marxa Europe Direct Lleida. La campanya presenta,
en format audiovisual, sis empreses que
han obtingut finançament europeu per
desenvolupar projectes de creixement. Els
vídeos s’han coproduït amb Lleida TV.
Axeb Biotech participa en dos projectes
europeus en consorci amb altres socis internacionals. Un dels projectes és MyToolBOx, que cerca la reducció de floridures
i micotoxines en les cadenes d’aliments i
pinsos. El segon és AgroCycle, que aborda
el reciclatge i la valoració dels residus del
sector agroalimentari. Lleida TV i Xarxa
de TV Locals emeten els vídeos. També es
poden veure al canal YuouTube..

sobre fotovoltaica al
Parc Científic

S 

ofos Energia, amb la col·laboració
del Parc Científic, va celebrar el
21 de juny la jornada Energia
solar fotovoltaica: produeixi electricitat
a la seva empresa. El director general de
l’empresa, Raúl Martínez, va presentar la
jornada, que va tenir lloc a l’Auditori Joan
Oró del Parc Científic.
Ponents de Sofos Energia van exposar
els diversos aspectes de les instal·lacions
d’autoconsum fotovoltaic per al sector
industrial a Catalunya i en l’àmbit internacional. Les dades més rellevants aportades a la jornada van ser que la producció
d’energia fotovoltaica a l’empresa redueix fins a un 30% l’import de la factura
energètica i, a més, permet obtenir una
rendibilitat superior al 12%.

La teledetecció
aplicada a l’agricultura

U

n total de 150 professionals
van participar el 29 de juny en
la Jornada cientificotècnica Teledetecció aplicada a l’agricultura, que va
organitzar l’IRTA al Parc Científic de Lleida. La jornada va presentar els principals
avenços científics en aquest àmbit i els

ser la directora científica de l’IRTA, Conxita
Royo; Elena Costa, Carla Casas i Jordi Giné,
del Programa de Postcollita de l’IRTA, i Angelo Zanella, el líder del grup Storage and
investigadors convidats van explicar les
seves experiències.
Carmel Mòdol, director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del DARP, va presentar l’acte. El Dr.
Salomón Montesinos, coordinador del
Grup de Transferència de l’AET, va cloure
la jornada.
Paral·lelament, es va instal·lar una exposició d’empreses i projectes de teledetecció a
la Sala Polivalent del Parc Científic de Lleida.

Postharvest Biology, d’Itàlia. Van participar
en la taula rodona sobre exportacions Irene
Marqués, d’Edullesa; Josep Lluís Trilla, d’ACTEL, i Fernando J. González, de Fruitaria.

Lliurament dels primers
títols de pilot de drons de
Lleida al Parc Científic

L

a regidora Sara Mestres i la directora de Formació d’HEMAV, Adriana
Triviño, van lliurar el 14 de juliol el
títol oficial de pilot de drons als catorze
primers alumnes formats a les terres de
Lleida. L’acte es va realitzar al Parc Científic
de Lleida, on s’havien impartit des de l’abril
les classes teòriques. El dia 17 de juliol es
va obrir una nova convocatòria per obtenir
aquesta acreditació professional.
En la seva intervenció, Sara Mestres es va
referir a les noves actuacions i professions
que es deriven de l’aplicació dels drons a
l’agricultura i a altres activitats, que generen
nous perfils professionals innovadors. Així
mateix, va felicitar els nous pilots.
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Vuitanta infants i joves participen en
tallers científics al turó de Gardeny
Campus de Robòtica i
Programació i taller de drons
submarins al Parc Científic

E

l vicepresident del Parc Científic
i alcalde de Lleida, Àngel Ros, va
presidir el 10 de juliol la cloenda
de la Setmana Científica-ROV (drons submarins), que es va desenvolupar al Parc
Científic. Ros, a més, va visitar els onze
nens i nenes del segon torn del campus
de Robòtica i Programació, també celebrat al Parc Científic. L’alcalde va destacar que vuitanta infants i joves s’havien
interessat a l’estiu pels tallers científics
programats al Parc de Gardeny, tenint
en compte el Curs sobre Meteorologia
impartit al Museu del Clima i de la Ciència.
El curs de drons submarins va reunir vint
alumnes, dues noies i 18 nois d’entre 13 i
16 anys. Així mateix, el van seguir els deu
becaris de Google que actualment fan
pràctiques al Liquid Galaxy Lab del Parc
Científic. Els joves van dissenyar, construir
i programar drons. Durant la cloenda, dos
dels alumnes van presentar un vídeo de
l’activitat. Després, els cursetistes van
realitzar una demostració de navegació
d’un ROV en una piscina.
La Setmana Científica va ser organitzada
per la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Lleida amb la col·laboració del
Parc Científic i de Lleida Drone.
Pel que fa al Campus Tecnològic, hi van
participar 54 infants i joves. L’activitat es
va estructurar en torns setmanals des del
26 de juny fins al 28 de juliol. Els participants tenien entre 6 i 16 anys. Engijoc,
amb la col·laboració del Parc Científic, va
organitzar els tallers.

Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida

DL: L807-2011

A la imatge superior,
cloenda del primer torn
del Campus de Robòtica
i Programació. A sota,
visita del president del
Parc i alcalde de Lleida,
Àngel Ros, al segon
torn del campus. A
les imatges inferiors,
participants en la
Setmana CientíficaROV i demostració de
la navegació d’un dron
submarí construït i
programat pels joves
participants en el taller.
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