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El Parc Científic tanca el
2017 amb 6 noves empreses
i 1.800 treballadors

E

l Parc Científic i Tecnològic de Lleida ha tancat l’any 2017 amb la
incorporació de sis noves empreses i 1.800 treballadors, xifra que significa
un increment del 10% respecte al 2016.
Entre les últimes companyies que s’hi han
instal·lat, hi ha Ilerna Online, amb una plantilla de 114 persones, i Stratesys, que l’any
vinent contractarà 50 professionals. Així
ho va posar en relleu el president del Parc
i alcalde de Lleida, Àngel Ros, durant la
tradicional torronada de Nadal que celebra
el Parc Científic.
Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida

El 2018 rehabilitarà i posarà
en marxa l’antic edifici de
Capitania d’Artilleria
Un dels principals reptes plantejats per al
2018 és rehabilitar i posar en marxa l’antic edifici de la Capitania d’Artilleria per
respondre a la demanda de nous espais
que plantegen diverses empreses tecnològiques, segons van assenyalar Àngel
Ros; Albert Sorribas, vicerector de Política
Científica i Tecnològica de la Universitat de
Lleida, i Rafael Peris, conseller delegat del

Parc i tinent d’alcalde de l’Ajuntament de
Lleida. El projecte de rehabilitació de l’edifici
ha obtingut enguany subvenció europea
del Fons FEDER (vegeu la pàg. 2).
El president va afegir que el Parc “negocia
actualment la incorporació el 2018 d’empreses importants del sector de les tecnologies de la comunicació, la biotecnologia
i l’agroalimentació”. Sorribas va destacar
que “el Parc és un instrument fonamental
pel seu impacte econòmic i per l’oferta
de sortides professionals als alumnes de
la Universitat de Lleida”. Per la seva part,
Peris el va definir com “el principal motor
econòmic de la ciutat i del territori” i va subratllar el caràcter internacional de moltes
de les empreses que hi estan ubicades.
Durant l’acte, es va fer un reconeixement
públic a la tasca desenvolupada per Josep
Clotet, gerent del Parc fins fa poc, que va
deixar el càrrec per jubilació.
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Inaugurada la nova seu d’Ilerna Oline al
Magical Media del Parc Científic
Ocupa una superfície de 1.800 m2

I

lerna Online va inaugurar el 17 de
novembre la nova seu, de 1.800 m2,
ubicada al Magical Media del Parc
Científic de Lleida. El centre educatiu ha
creat 97 nous llocs de treball i, a principi
d’any, tindrà una plantilla de 114 persones, segons el CEO d’Ilerna, Jordi Giné.
Àngel Ros, president del Parc Científic i
alcalde de Lleida, va presidir l’acte, que va
comptar amb la participació del conseller
delegat del Parc i tinent d’alcalde, Rafael
Peris, i del representant del departament
d’Ensenyament Jordi Solana, entre altres
personalitats.
Ros va qualificar Ilerna Online “d’orgull de
la ciutat” i va destacar la seva aposta per la
Formació Professional (FP) quan ningú ho
feia i la seva capacitat d’innovació en aquest
àmbit. El president del Parc va assegurar

Èxit del Google
Devfest Lleida
celebrat al Parc
Científic amb 130
inscrits
Cua per provar les ulleres de realitat
virtual

E
que el centre educatiu és “el més avançat
de l’Estat”. El vessant online del centre, que
també imparteix ensenyament presencial,
“cobreix un paper social importantíssim,
perquè permet augmentar la qualitat professional de les persones que ja treballen
en el sector”, va afirmar Ros.

Ilerna Online imparteix onze titulacions
oficials de grau mitjà i superior i espera
homologar-ne deu més a curt termini. Entre
les actuals titulacions, hi ha les sanitàries,
d’Imatge i So, Administrativa, Informàtica i
Serveis Sociosanitaris. Més de 5.000 alumnes cursen les modalitats a distància d’FP.

l Google Devfest Lleida 2017 es va
celebrar l’11 de desembre al Parc
Científic amb èxit de participació,
ja que s’hi van inscriure 130 persones. La
trobada, organitzada pel Google Developer Group (GDG) Lleida, s’adreçava principalment a preuniversitaris de Formació
Professional i Batxillerat, però també hi van
participar estudiants de Secundària.
Una de les novetats més apreciada pels

participants van ser les ulleres de realitat virtual i augmentada, que van provocar cues
entre els participants que volien provar-les.
Aquestes ulleres, de l’empresa Exovite, de
Saragossa, s’utilitzen per a intervencions
quirúrgiques.
La Devfest va palesar, a més, el dèficit de

E

l Consell d’Administració del Parc
Científic va aprovar el 10 de novembre el pressupost per a l’any
2018, que arriba als 5.784.532 €, xifra que
significa un lleuger increment del 4,6% respecte a les previsions pressupostàries d’anys
anteriors. El president del Parc, Àngel Ros,

va qualificar de continuista el pressupost
respecte al dels darrers anys.
El Consell va informar de la contractació de nous espais de lloguer per part de
Dietary Molecular Diagnostics, el Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya-Incafust
i l’empresa holandesa Prio Ticket BV, que
treballa en genètica animal.
D’altra banda, el Consell d’Administració,
en una reunió anterior, va posar en marxa
el relleu a la presidència del Parc previst en
els estatuts. L’alcalde Ros el presidirà durant
els propers dos anys i el rector Fernández
en serà el vicepresident. Així mateix, va
anunciar que convocarà properament un

El Consell va acceptar, en la reunió del
22 de setembre, la part que correspon al
Parc dels 1,8 milions d’euros de l’ajut dels
Fons FEDER al projecte Inno4agro, que
lideren l’Ajuntament i la UdL. Aquest
projecte promou la transformació del
sector agroalimentari mitjançant la
innovació i la creació de plataformes i
espais per generar idees i nous models
de negoci.
L’ajut finançarà el 50% de les obres
d’adequació de l’antiga caserna d’Artilleria, entre altres rehabilitacions. El conseller delegat Rafael Peris va informar
que les obres s’iniciaran el 2018.

concurs públic per cobrir la plaça de gerent,
que està vacant per la jubilació de Josep
Clotet, que ocupava el càrrec fins a llavors.
El Consell va delegar les funcions executives
en el conseller i tinent d’alcalde Rafel Peris.

programadors que pateixen les empreses
del Parc Científic i Tecnològic de Lleida, que
el president del GDG Lleida, Andreu Ibáñez,
estima en 170 professionals. Així mateix,
Vanesa Galcerà, del GDG Tarragona, va dir
que les jornades atrauen només un 15%
de dones.

Google selecciona
el Liquid Galaxy Lab
del Parc Científic
per al seu programa
“Code-in”

Ajut europeu dels Fons
FEDER per rehabilitar
l’edifici de Capitania

El Parc Científic
gestionarà l’any 2018
un pressupost proper
als 6 milions d’euros
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G
Missió tecnològica
a Silicon Valley dels
laboratoris TIC del
Parc Científic

E

ls cinc alumnes becats per Google
durant l’estiu van fer a l’octubre
una missió d’ampliació de coneixements a Silicon Valley. Aquests becaris
desenvolupen els seus projectes als laboratoris TIC del Parc Científic. Andreu Ibáñez,

mentor dels estudiants i coordinador dels
laboratoris del Parc, els va acompanyar en
la missió.
El grup va visitar la central de Google i
altres gegants de la tecnologia mundial,
com Apple, Facebook, HP, Intel, Wikimedia
Foundation o la Universitat de Stanford.
Silicon Valley està situat al nord de l’estat
de Califòrnia (EUA).
Lleida ha obtingut en cinc anys 19 beques del programa Google Summer of
Code. Això significa un import proper als
105.000 €, ja que cada beca està dotada
amb 5.500 €.

oogle va seleccionar el Liquid Galaxy Lab per col·laborar en el seu
programa Code-in, un concurs
per introduir estudiants preuniversitaris,
d’entre 13 i 17 anys, en el desenvolupament
del programari lliure. Això obre la porta a
la participació de joves de Lleida i de tot el
món en el programa.
Code-in és sovint la primera experiència
de molts estudiants amb el programari lliure. Per aquest motiu, està dissenyat per
facilitar-los la iniciació mitjançant un conjunt
de tasques que proveeixen organitzacions
com el Liquid Galaxy. Els preuniversitaris
seleccionen les tasques i les treballen amb
l’ajut d’un mentor durant set setmanes. El
concurs està dotat amb diversos premis i
els joves participen en el sorteig d’un viatge
a la central de Google, situada a Silicon
Valley (Califòrnia).
Andreu Ibáñez, amb la col·laboració del
GDGLleida, coordina el laboratori.
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Magical
El magazín de Lleida
TV del Dia Mundial de
la Televisió, gravat al
Magical Media

Taula rodona de Som
Cinema al centre Magical
Media

E

l Magical Media va acollir el 21
d’octubre la taula rodona Actors i actrius, nous talents organitzada dins de la programació de Som
Cinema. Hi van participar el director de
Càstings Pep Armengol, les actrius Bruna
Cusí, Júlia Creus i Ginebra Vall i els actors
Ricard Balada i Víctor Rebull.
Va assistir a l’acte un públic nombrós
format per estudiants d’Arts Escèniques

L
Presentats 11
projectes becats
per Google
als laboratoris
del Parc

leida TV va emetre el 21 de
novembre el magazín gravat al
Magical Media del Parc Científic amb motiu de la celebració del Dia
Mundial de la Televisió. La Demarcació
de Lleida del Col·legi de Periodistes de
Catalunya va organitzar per segon any
consecutiu aquesta iniciativa.
Mariví Chacón, presentadora de Lleida
TV, i Mònica Mombiela, de Público, van
conduir el magazín. Hi van col·laborar
alumnes de la Universitat de Lleida i d’Il·

luminació, Captació i Tractament de la
Imatge de l’institut de la Caparrella.

Arborètum

E

ls laboratoris TIC del Parc Científic de Lleida van acollir el 24
d’agost la presentació dels onze
projectes becats pel programa Google
Summer of Code, que han estat creats
i desenvolupats al Liquid Galaxy Lab i al
LleidaDrone Lab. Van participar-hi 25 estudiants i mentors de quatre continents
mitjançant la presència física o la virtual
per videoconferència. En aquesta sessió,
es van mostrar aplicacions basades en
les tecnologies de mapes de Google,
el Liquid Galaxy i les balises Bluetooth
Physical Web.
Aquest 2017, per cinquè any consecutiu,
Google ha becat projectes nascuts en el
marc del Liquid Galaxy Lab. Els becats
d’enguany són cinc treballs d’alumnes de
l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida.

El curtmetratge
“Impacto”, postproduït al
Magical, seleccionat en dos
festivals internacionals

Finalitza la
postproducció de
“Sotabosc” al Magical
Media

E

L

l curtmetratge Impacto, del director Héctor Romance, va ser
seleccionat per als festivals internacionals El Cuervo, de Navarra, i Fake
Flesh Film Fest, del Canadà. Impacto va
ser postproduït l’estiu passat al Magical
Media, on també es van rodar diverses
escenes.
Els tècnics de producció van ser dos
lleidatans: el colorista i muntador Albert
Sellés, que va utilitzar la sala Mistika del
centre audiovisual, i el cap de so Adrià
Mateu. Mónica Portillo, Mireia Guilella i
Juan Salcedo van protagonitzar els papers principals. El thriller narra un sopar
d’aniversari que havia de ser una sorpresa
i acaba descontrolant-se.

Amb la participació de 25
estudiants i mentors de quatre
continents

Activitats de
tardor realitzades
a l’Arborètum-Jardí
Botànic de Lleida

O

nze persones van participar el
18 de novembre en la visita
guiada celebrada al Jardí Botànic-Arborètum de Lleida per contemplar la

paleta de colors d’alguns arbres i arbustos
durant la tardor. La visita formava part de
les activitats de tardor organitzades per
l’Arborètum.
Posteriorment, el dia 29, va tenir lloc
la visita guiada Conèixer els arbres que
fan bolets. Els participants van gaudir
de l’oportunitat d’observar una selecció
d’arbres associats a les principals espècies
de bolets.

de l’Aula de Teatre de Lleida i d’estudiants
de Comunicació Audiovisual, així com els
convidats al Som Cinema. Posteriorment,
els participants van visitar el centre audiovisual.

El Magical Media
va produir el darrer
videoclip del Grup
Blaumut

E

l Magical Media, el centre audiovisual del Parc Científic, va
produïr el darrer videoclip del
grup musical Blaumut. Vint-i-un botons és
el nom d’aquest treball que promociona
el darrer disc del grup, Equilibri.
Pep Oriol, realitzador i productor de la
Universitat de Lleida, va dirigir el videoclip.
Les gravacions de les imatges es van fer
al Teatre de la Passió de Cervera sota la
direcció de Georgina Puig Calafell.
D’altra banda, l’escola de música L’Intèrpret i alumnes de l’Aula Municipal de
Teatre de Lleida van assajar a finals de
setembre la gravació del musical Banyetes
al plató 1 del Magical.

a postproducció de Sotabosc va
finalitzar al juliol passat al Magical Media. La pel·lícula està escrita, editada i dirigida per David Gutiérrez
Camps, i Camille Zonca i John Bartleby
l’han produït. L’obra se situa entre el documental i la ficció en un to meditatiu.
Sotabosc es va estrenar aquesta tardor
en festivals.
El film narra l’experiència de Musa
Cámara, un jove maurità sense feina que
deambula pels bells boscos de la Girona
rural. Musa recull furtivament pinyes i
bruc per sobreviure, i viu en una casa
vella amb altres immigrants.
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Participació de
Lleida.net en
fòrums europeus
a París i Mònaco

Cent persones,
a la jornada
d’Europa Direct
sobre subvencions
europees per
a les pimes

FEMAC va
organitzar el
Pic Meeting
2017 a Lleida

F

L

C

ent persones van assistir el 4 de
desembre a la jornada sobre subvencions europees per a pimes,
que va organitzar Europa Direct Lleida a
la Llotja. Rafael Peris, conseller delegat del
Parc Científic i tinent d’alcalde i regidor
de Promoció de la Ciutat, va presidir la
trobada.
Teresa Botargues, experta en ajuts europeus, va informar sobre els programes

europeus més rellevants per a les empreses de Lleida. També van participar
en la jornada Esther García, responsable
de l’Àrea d’Innovació i Competitivitat de

la Cambra de Comerç de Lleida, i Clara
Porta, delegada d’ACCIÓ a Lleida, que
va presentar la xarxa Enterprise Europe
Network.

X Conferències de
LleidaDrone centrades en
l’agricultura de precisió

leida.net, companyia especialitzada
en certificació i notificació electrònica amb centre de treball al Parc
Científic de Lleida, va participar a principis
d’octubre en dos fòrums europeus: l’European Large & Midcap Event, de París, i
al Tech Invest, de Mònaco.
Sisco Sapena, conseller delegat de Lleida.net, va declarar que assistir a aquests
esdeveniments “és una gran oportunitat
per a companyies com la nostra, ja que ens
permet apropar-nos a inversors de forma
directa i sense mediació d’una gran entitat
financera”.
Els fòrums obren la porta també per tractar amb inversors que, en altres entorns,
serien pràcticament inaccessibles, segons
Sapena.

Col·laboració amb el
Gran Recapte
D’altra banda, l’empresa va oferir al seu
equip la possibilitat de dedicar una jornada
laboral a la campanya del Gran Recapte
d’Aliments, que organitzava el Banc d’Aliments de Catalunya. Els 57 professionals
de Lleida.net van disposar l’1 de desembre
de la jornada laboral lliure per col·laborar
com a voluntaris en la iniciativa solidària.

L

La xerrada de LleidaDrone al Watson Summit
d’IBM atrau 350 desenvolupadors

U

n total de 350 desenvolupadors
van assistir la setmana del 13
de novembre a la xerrada d’Andreu Ibáñez al Watson Summit d’IBM.
Ibáñez és fundador i president de l’associació LleidaDrone, que té la seu al Parc
Científic de Lleida. El president de l’associació va presentar diferents experiències
aplicades al sector del dron amb solucions

IBM mitjançant el seu sistema Watson
d’intel·ligència artificial (IA). Ibáñez també
va parlar de la col·laboració amb els desenvolupadors de sistemes de computació
quàntica d’IBM.
El Watson Summit d’IBM, celebrat al Palau de Congressos de Madrid, va aplegar
2.500 persones i 1.700 més el van seguir
via streaming.

es X Conferències Professionals i
Amateurs de LleidaDrone es van
centrar principalment en l’ús de
drons en l’agricultura de precisió. La Fira
Agrària de Sant Miquel de Lleida va ser
la seu de les conferències des del dia 28
de setembre fins a l’1 d’octubre.
LleidaDrone va disposar d’un espai exterior de 4.500 m3, tancat amb una xarxa de protecció, en què els aparells van
sobrevolar una plantació de 30 palmeres
per simular accions de reg en agricultura
de precisió. També hi va haver tallers per
a nens i nenes i una cursa de drons.
L’associació va comptar amb una zona
expositiva, ubicada al pavelló 4, que va
mostrar les últimes novetats del sector.
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SEMIC lliura 4 iPads als guanyadors del seu
repte plantejat a la hackató de Lleida

L

’empresa SEMIC va lliurar el 23 de
novembre els premis als guanyadors del seu repte, que va plantejar
en la HacKEPS, la primera hackató de la
ciutat de Lleida. L’equip guanyador estava
format per Gerard Rovira, Eduard Torres,
Josep Pon i Ricard Garra. Tots quatre van
rebre un iPad i van visitar les instal·lacions
que l’empresa té al Parc Científic i Tecnològic de Lleida. La HackEPS va tenir lloc

la setmana anterior i la van organitzar el
grup Lleida Developers i l’Escola Politècnica
Superior de la Universitat de Lleida. L’objectiu de l’activitat va ser el desenvolupament
col·laboratiu de programari en 24 hores.
S’hi van presentar 65 joves organitzats en
equips d’un màxim de quatre persones.
SEMIC va ser una de les cinc empreses
participants i va llençar un repte que els
desenvolupadors havien de superar.

EMAC, el clúster de mitjans de producció vegetal de Catalunya amb
seu al Parc Científic, va organitzar
la setena edició del Pic Meeting a Lleida els
dies 27 i 28 de setembre d’enguany. L’esdeveniment, considerat el més important
d’Europa en la indústria de producció de
plantes, s’adreçava a pimes, centres de recerca, companyies agrícoles, professionals,
start-ups i clústers.
El primer dia d’aquestes jornades es va
celebrar al Parc Científic i Agroalimentari
de Lleida i va tractar sobre programes europeus en innovació agrícola i de plantes.
Hi va participar com a ponent Lise Lykke
Steffensen, CEO del centre NordGen encarregada de la gestió de Svalbard Global
Seed Vault (un magatzem de llavors on es
guarden fins a 933.000 mostres). També hi
van intervenir representants de la Fundació
Ellen McArthur, que van parlar del concepte
economia circular en l’agricultura.
A la tarda, es van realitzar quatre workshops paral·lels sobre maneig de cultius,
amb la intervenció de Henrik Lynge Jacobsen, de la firma danesa Agrointelli. També
es va parlar de la digitalització del sector
agrícola i les innovacions en tecnologies
per a la genètica dels cultius.
El segon dia es va celebrar a la Fira de
Sant Miquel de Lleida, amb sessions de
B2B entre els participants per promoure
futures cooperacions estratègiques i visites paral·leles a l’IRTA i a una plantació de
vinya a Raimat.
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visites al parc

Una delegació d’autoritats i
tècnics llatinoamericans

E

l Museu del Clima i la Ciència va
impartir el 6 de novembre un
taller sobre la bicicleta elèctrica.
Una quinzena de persones van assistir-hi
atretes per aquesta alternativa ecològica
per moure’s per Lleida basada en l’avenç
tecnològic.
Josep Maria Fransi i Miquel Llobera, representants de Cicles Fransi i Power Ebike,
van col·laborar en l’activitat. Tots dos van
aportar vuit models de bicicletes elèctriques, que van provar els assistents. Els

experts van explicar els beneficis d’aquest
mitjà de transport i van resoldre dubtes
tècnics, com el manteniment i les bateries.
El tinent d’alcalde i regidor de Sostenibilitat, Fèlix Larrosa, va assenyalar que la
mobilitat sostenible és una de les grans
apostes del govern de l’Ajuntament de
Lleida. En aquest sentit, va destacar la
inversió realitzada en la construcció de
nous quilòmetres de carrils bici i la incorporació de nous vehicles híbrids a la flota
municipal d’autobusos.

El Banc de Sang i Teixits
de Lleida recull donacions
de sang al Parc Científic
El Banc de Sang i Teixits de Lleida va
desplaçar el 16 de novembre el seu
autobús al Parc Científic per recollir
donacions de sang solidàries dels
treballadors i les treballadores del
complex. El bus va aparcar davant dels
edificis H des de les 11.00 fins a les 16.00
hores per fer les extraccions als donants.
Les persones que treballen al Parc donen
sang dos cops a l’any, al novembre i al
maig. En aquestes campanyes es recull,
de mitjana, una trentena de donacions.

Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida

Edita
Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida
Edifici CeDiCo, 1a planta, 25071 Lleida
Tel. 973 272 922
parc@pcital.es - www.pcital.es

Una delegació de
professionals xilens
Una delegació de professionals xilens va
visitar el 14 de setembre el Parc Científic.
Posteriorment, el grup va veure també
les instal·lacions de l’empresa SEMIC. Els
visitants participaven en el Curs de Gestió
de Negocis Internacionals, que organitza
el Centre de Formació Contínua de la Universitat de Lleida i coordina el professor
José Manuel Alonso Martínez.
Xavier Ticó, gestor de Projectes i Transferència de Tecnologia del Parc Científic,
va presentar al grup l’ecosistema d’innovació de Lleida: Lleida com a pol d’innovació
agroalimentària de la regió, els objectius,
les infraestructures i els principals actors.

Edició a càrrec
Magda Ballester. Comunicació
Disseny gràfic
Àgora Comunicació, SL
Fotografia
Ajuntament de Lleida, Parc Científic, UdL

DL: L807-2011

Taller sobre la bicicleta
elèctrica al Museu del Clima
i la Ciència

Una delegació llatinoamericana va visitar el
25 d’octubre el Parc Científic. Els membres
del grup participaven a la fira Municipalia.
La delegació estava formada per autoritats
i tècnics dels municipis d’Ancoraimes i de
Tacacoma (Bolívia), d’Uxpanapa (Mèxic), del
Govern Autònom Descentralitzat Municipal
d’El Empalme (Equador) i de la Federació
Dominicana de Districtes Municipals (República Dominicana). També hi havia representants de l’Argentina, Colòmbia, el
Paraguai, el Perú, el Salvador i Veneçuela.

