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La UdL presenta el nou servei d’Assajos de
la Planta Pilot de Tecnologia dels Aliments
L’equipament és fruit de l’aliança
estratègica entre la Universitat,
l’Ajuntament i Eurecat

L

a Universitat de Lleida (UdL)
va presentar el 21 d’abril el
nou ser vei d’A ssajos de la
Planta Pilot de Tecnologia dels Aliments, que està ubicada a l’edifici
H3 del Parc Científic de Lleida. Amb
una capacitat per a 12 investigadors,
la planta pilot disposa de 350 m 2 ,
que allotgen una cuina industrial,

una sala de processament, dues sales
blanques i una sala per a la preparació dels aliments.
El president del Parc i alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va manifestar durant
l’acte que aquesta planta “posiciona la
capitalitat de Lleida en el món agroalimentari” i va convidar altres empreses
i institucions a aglutinar esforços en la
mateixa direcció. Per al vicepresident
del Parc i rector de la UdL, Roberto
Fernández, la planta “és fruit de l’aliança estratègica entre la Universitat,
l’Ajuntament, que lidera el projecte

europeu INNO4Agro, i el centre tecnològic Eurecat”.
L’equipament desenvolupa estudis i
proves “que són el nexe d’unió entre
l’àmbit del laboratori i l’industrial” per
respondre a les noves demandes agroalimentàries de la societat, segons el
seu director, Robert Soliva
També van intervenir en la presentació
del nou servei el vicerector de Política Científica i Tecnològica de la UdL,
Albert Sorribas, i el director de l’Àrea
de Biotecnologies i director científic
d’Eurecat, Lluís Arola.

Inaugurada l’Escola
Catalana de Cinema
i Televisió al centre
Magical Media
PÀGINA 2
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Inaugurada l’Escola
Catalana de
Cinema i Televisió
al Magical Media
Amb Isona Passola,
presidenta de la Acadèmia de
Cinema Català

I

sona Passola, presidenta de la
Acadèmia del Cinema Català, va
inaugurar el 26 d’abril l’Escola Catalana de Cinema i Televisió (ECCIT),
que està ubicada al Magical Media del
Parc Científic de Lleida. David CasalsRoma, expert en tècniques cinematogràfiques, és el creador i el director de
la nova escola.
El centre oferirà el curs vinent una
diplomatura de tres anys en Direcció
Cinematogràfica i cursos monogràfics
de tres mesos especialit zat s en
àrees com l’escriptura de guions, el
documental, la direcció fotogràfica,
el muntatge i la interpretació. ECCIT
també organitzarà masterclasses amb
directors de renom.
Durant l’ac te, Isona Passola va
defensar que “fer cinema en català
contribueix a la cultura de la diversitat”.
Va afegir que “la llengua d’Europa és
la traducció i la cultura, la diversitat”,
i va assenyalar que el cinema local és
un element cohesionador i d’obertura
mental.
El president del Parc Científic i alcalde
de Lleida, Fèlix Larrosa, va convidar els
assistents a “l’exercici de veure cinema
en català” i va destacar que “Lleida
estima el cinema”, com evidencien les
celebracions d’Animac, Som Cinema i
la Mostra de Cinema Llatinoamericà.
El gerent del Parc Científic, Miquel
Aran, va celebrar la incorporació d’un
nou emprenedor al Magical, cosa
que, segons va indicar, demostra que
la perseverança de Casals-Roma “és
un factor d’èxit per a la nova escola”,
malgrat que els principis puguin ser
complicats.

El Liquid Galaxy Lab del Parc
Científic obté 7 beques del
programa Google Summer of Code
Per primera vegada, hi ha una
alumna lleidatana entre els
becaris

E

l programa Google Summer
of Code ha atorgat en l’edició
d’enguany 7 beques al Liquid
Galaxy Lab del Parc Científic de Lleida.
Tres dels becaris estudien a l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat
de Lleida (UdL); dos, a l’Escola Politècnica de Catalunya (UPC); un, al Brasil,
i un altre, a l’Índia. Per primer cop, una
alumna lleidatana aconsegueix una de
les beques d’estiu de Google.
Els alumnes de l’EPS becats són Claudia
Diosan, pel projecte HAPIS; Ivan Colomer,
per Liquid Galaxy per a Educació, i Eric
Monné, per New Tools for Liquid Galaxy.
Els de la UPC són Albert Morea, per
Airmashup for Liquid Galaxy, i Marcel
Porta, per Dronecoria Engine. Renato
Aurelio, de la Universitat de Facens
(Brasil), per AGRO, i Sreyas Ravichandran,
del Birla Institute of Technology (Índia),
per Flutter Liquid Galaxy Controller, són
els becaris estrangers.
Amb els darrers becats, Lleida ha obtingut 26 beques de Google en 7 anys.
Cada beca està dotada amb 4.000 dòlars.
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Programa
“Tecnologia
solidària” dels
Laboratoris TIC
del Parc Científic
Els Laboratoris TIC del
Parc Científic de Lleida
han posat en marxa el
programa “Tecnologia
solidària”, que desplegaran
al llarg del 2019. El
programa vol posar els
avantatges i els avanços
tecnològics al servei
de col·lectius sense
recursos tant de l’Estat
com de països en vies de
desenvolupament.
Recuperació de 150 ordinadors
vells per al Banc de Recursos
La primera acció del programa va ser
la recuperació de l’ús de 150 ordinadors
vells donats per l’Hospital Universitari
Arnau de Vilanova a fi de cedir-los,
posteriorment, al Banc de Recursos.
Estudiants del Centre Ilerna, l’IES
Caparrella i l’Escola Politècnica Superior
de la Universitat de Lleida (EPS), que
cursen les pràctiques als laboratoris,
van treballar en els aparells perquè
poguessin reutilitzar-se en entitats
socials lleidatanes i en països del
Tercer Món. La direcció i la coordinació
d’aquesta tasca solidària de l’alumnat
van anar a càrrec dels professors i
d’Andreu Ibáñez, coordinador dels
Laboratoris TIC.
Projecte “HAPIS”
Claudia Diosan, estudiant de l’EPS,
desenvolupa als laboratoris el projecte
HAPIS, pel qual ha obtingut una beca
del programa Google Summer of Code.
Aquest projecte posarà en contacte
persones amb recursos amb d’altres
que no en tenen o que viuen al carrer.

Assistents personals per a
persones amb discapacitats
Un total de 43 professionals del sector i
estudiants van participar el 26 d’abril en el
taller d’integració de l’IoT amb l’assistent
personal de Google. L’endemà, més de 70
persones van seguir la jornada Assistents
personals per a persones amb discapacitat
física i, posteriorment, van comprovar la
possibilitat d’imprimir pròtesis en 3D, els
avantatges que implica la realitat virtual
augmentada i els beneficis de les biel
glasses, unes ulleres per a persones amb
visió reduïda.
Prèviament, s’havia convocat un concurs
d’apps amb aquesta mateixa finalitat,
que van guanyar Ricardo Zaponi i Albert
Merino.

Col·laboració amb AFANOC
L’associació LleidaDrone, amb
seu al Parc Científic de Lleida, va
participar en l’esdeveniment solidari
Rock per als Xuclis, organitzat el 27
d’abril per l’Associació de Familiars
i Amics dels Nens Oncològics de
Catalunya (AFANOC) a la Llotja de
Lleida. Els beneficis de l’activitat
es van destinar a mantenir la tasca
d’AFANOC.
LleidaDrone va presentar el projecte
social i ecològic Dronecoria per a la
reforestació de zones devastades
mitjançant la utilització de drons
i va dirigir un taller de muntatge
d’aquests aparells voladors.
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“Viewing party” sobre
intel·ligència artificial
amb TensorFlow

E

l Laboratoris TIC del Parc Científic i Tecnològic de Lleida,
en col·laboració amb el GDG
Lleida, van organitzar una viewing
party sobre intel·ligència artificial (AI)
amb TensorFlow. La trobada va tenir
lloc el 6 de març a l’edifici CeDiCo del
complex empresarial.
Els assistents van rebre informació
dels diferents projectes amb AI que
el GDG Lleida ajuda a desenvolupar
a l’Artificial Intelligence Lab del Parc
Científic. Entre ells, hi ha els projectes Dronecoria, FPVT de visió artificial, AGRO d’agricultura 4.0 i AI Mirror. També van seguir en directe el
congrés mundial que celebrava TensorFlow a San Francisco.

El lleidatà Pau Machetti,
finalista en el concurs
“Code-in” de Google

E

l lleidatà Pau Machetti, de
1 7 a n y s i alumne de l’IES
Ronda, es va classificar en el
cinquè lloc del concurs internacional
Code-in de Google. Per segon any
consecutiu, Google va seleccionar el
Liquid Galaxy Lab com a partner del
concurs. El laboratori lleidatà va tutelar
la participació de 376 estudiants
de diferents països, entre ells 16
lleidatans, que van desenvolupar amb
èxit 680 treballs. També va coordinar
33 mentors de set països.

Unes 100 alumnes de cinc instituts
de secundària lleidatans, a la
jornada Women Techmakers

U

nes 100 noies que cursen secundària en cinc instituts lleidatans van participar el 28 de
març, amb els seus professors, en la
primera jornada organitzada per Women Techmakers Lleida. L’objectiu de la
trobada era promocionar les vocacions
tecnològiques entre les alumnes que
aviat elegiran la carrera que estudiaran.
Els centres educatius que van assistir
a la jornada van ser els instituts Gili
Gaya, Màrius Torres, Torre Vicens i La

El “Google I/O Extended”
va seguir en directe
la presentació de la
“keynote”

P

er sisè any consecutiu, els
tecnòlegs lleidatans van tenir
l’oportunitat de seguir en directe la presentació d’una de les principals
novetats de Google en el seu congrés
mundial. Els assistents al Google I/O
Extended Lleida 2019 van visualitzar la
informació sobre la keynote del gegant
tecnològic. L’acte es va celebrar el 7
de maig, a l’Escola Politècnica Superior
(EPS) de la Universitat de Lleida.
El GDG Lleida i Women Techmakers
Lleida, dues entitats amb seu al Parc
Científic lleidatà, i l’EPS van organitzar
aquesta festa tecnològica.

Mitjana, tots quatre de la ciutat de
Lleida, i el Ciutat de Balaguer.
El grup Women Techmakers, una iniciativa liderada per Google, va néixer
el 8 de març a Lleida, coincidint amb
la commemoració del Dia Internacional de la Dona. El grup està format
per alumnes i professores de l’Escola
Politècnica Superior de la UdL i de diversos instituts. Els Laboratoris TIC del
Parc Científic de Lleida i el GDG Lleida
li donen suport.
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ARBORÈTUM
Activitats de primavera
a l’Arborètum-Jardí
Botànic de Lleida

Llibre amb propostes
didàctiques sobre el
Segre i el seu entorn
a Santa Maria de les
Franqueses de Balaguer

Un conte infantil musicat,
visita guiada i jornades de
portes obertes

El director científic de
l’Arborètum, Josep Antoni
Conesa, és un dels autors

L

’Arborètum-Jardí Botànic de
Lleida va celebrar les activitats
programades per a la primavera
d’enguany. La novetat va ser l’espectacle infantil El lleó i el ratolí, que es
va fer el 18 de maig. Es tractava d’un
conte per a infants, a partir de 3 anys,
musicat per Robert Faltus. L’orquestra
Ensemble UdL va interpretar la part
musical.
El mateix dia l’equipament va oferir la
visita guiada Descobrir l’ArborètumJardí Botànic de Lleida amb motiu
de la celebració del Dia Internacional

E
dels Museus. A més, l’Arborètum va
organitzar jornades de portes obertes, els dies 26 d’abril i 5 i 11 de maig.
La propera jornada gratuïta serà el 2
de juny.

MAGICAL

Fadunito grava al Magical vídeos per
al seu espectacle “Disc per a xics”

F

adunito, una companyia de teatre
de carrer de Cervera, va gravar
al centre audiovisual Magical
Media del Parc Científic de Lleida
uns vídeos per al seu nou espectacle
Disc per a xics. OA2 Produccions va

col·laborar en aquest muntatge creat
per a grans espais.
Els vídeos es projectaran en grans
pantalles col·locades a l’escenari. Els
protagonistes són actrius i actors de
Fadunito.

l Servei de Publicacions de la
Universitat de Lleida ha editat el
llibre El riu Segre a Santa Maria
de les Franqueses de Balaguer, amb
activitats per descobrir el medi natural,
escrit per Josep Antoni Conesa, director científic de l’Arborètum de Lleida,
Delfí Sanuy, Pau Montané i Antoni Palau Nadal. La corporació balaguerina
i l’Arborètum-Jardí Botànic de Lleida
han col·laborat en l’edició.
El llibre posa a l’abast dels docents estratègies d’ensenyament de les ciències de la natura per a l’alumnat d’educació primària i educació secundària.
El nucli principal són les propostes
didàctiques, concretades en tres àmbits: descobrir la dinàmica fluvial, estudiar les plantes del bosc de ribera i
observar la fauna. Les propostes sempre s’acompanyen amb orientacions
per als docents.
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Incafust participa en un
estudi per datar el castell
d’Alòs de Balaguer

L

’Institut Català de la Fusta (Incafust), ubicat al Parc Científic
de Lleida, va participar en un
estudi per determinar la data de la construcció del castell d’Alòs de Balaguer.
La Diputació de Lleida va encarregar
l’estudi, que va dirigir Jordi Morros,
professor de la Universitat Politècnica
de Catalunya. El resultat de sotmetre
mostres de fusta extretes dels murs a
les proves de radiocarboni va descobrir
que la construcció del monument es va
iniciar al segle VIII. Incafust va analitzar
també mostres de fusta i va esbrinar
que són de roure, una dada important
perquè explica la llarga conservació del
monument.

EL CAEM certifica
l’autenticitat d’un quadre
noucentista inèdit de
Joaquim Sunyer

E

l Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM) de la Universitat
de Lleida va certificar l’autoria
d’una obra noucentista inèdita pintada
per Joaquim Sunyer, segons va publicar
el diari La Vanguardia. El quadre representa una noia nua asseguda, està pintat a l’oli sobre tela i té unes dimensions
de 9,15 per 72,7 centímetres.
Els experts del CAEM van treballar més de cinc mesos per certificar
l’obra, datada l’any 1936 i signada per
Sunyer. El resultat de l’anàlisi dels teixits i dels pigments va ser determinant
per confirmar la identitat de l’autor.
El CAEM ha analitzat 227 obres durant prop de vint anys i, a més, ha
restaurat 17 peces d’art i ha publicat
28 llibres. Ximo Company, director
del centre, va definir el quadre de Joaquim Sunyer recentment certificat
com una “obra mestra de la pintura
catalana de la primera meitat del segle XX”.
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Celebrat al Parc Científic el
lliurament dels Premis Mensa Lleida
al Coneixement

L

’Auditori Joan Oró del Parc Científic de Lleida va acollir, l’11
d’abril passat, el lliurament dels
IV Premis Mensa Lleida al Coneixement,
que organitza el grup local de l’associació. Els guardons reconeixen els mèrits
científic i tecnològic, artístic i humanístic
i honorífic.
Les persones i entitats guardonades
van ser les següents: premi al coneixement científic i tecnològic per a la
Dra. Teresa Capell Capell, directora del

Ilerna Online
imparteix tres noves
titulacions de Formació
Professional

I

lerna Online, amb seu al Magical
Media, imparteix tres noves titulacions de Formació Professional
(FP) a distància. Es tracta dels cicles
de grau superior d’Integració Social,
Imatge per al Diagnòstic i Medicina
Nuclear i Documentació i Administració
Sanitàries. Amb aquestes noves formacions, Ilerna ofereix ara 17 titulacions
oficials.
D’altra banda, el centre educatiu ha
registrat durant l’últim curs lectiu un
increment d’alumnes del 40% a tot
l’Estat.

Grup de Biotecnologia Vegetal Aplicada del Departament de Producció
Vegetal i Ciència Forestal de la Universitat de Lleida (UdL); premi al coneixement artístic i humanístic per a Carles
Feixa Pàmpols i el grup de Recerca JOVIS.com (UPF-UdL); premi al coneixement emprenedor a John Amin i Joan
Folguera, i a les consultores INTECH3D
& Invelon, i premi honorífic a la Dra.
Elvira Fernández Giráldez, directora de
l’IRBLleida, i al mateix institut.

Conveni amb la UCAM
Ilerna Online i la Universitat Catòlica de
Múrcia (UCAM) han signat un conveni de col·laboració amb la finalitat que
l’alumnat del centre lleidatà que hagi
acabat un cicle d’FP pugui cursar durant
dos anys més els estudis a la UCAM i
obtenir un grau universitari. Després
d’aquest acord, els alumnes d’FP de la
branca d’Informàtica aconseguiran les
dues titulacions en quatre anys. L’alumnat tindrà la possibilitat de formar-se
mitjançant la modalitat online.
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Jornada del
DARP al Parc
sobre innovació
i promoció de la
fruita dolça

E

l DARP va celebrar el 25 d’abril
una jornada de seguiment del
Pla d’Acció de la Fruita Dolça
al Parc Científic de Lleida. Els ponents
van destacar la necessitat d’innovar la
producció i de promocionar el consum
de la fruita de pinyol i de llavor mitjançant l’augment de la qualitat i la recerca
de nous mercats.
En la trobada, van participar la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, Teresa Jordà; el director
general d’Alimentació, Qualitat i Indús-

tries Agroalimentàries, Carmel Mòdol;
el director general d’Afrucat, Manel
Simón, i representants de l’IRTA
i Prodeca, entre d’altres.
El pla d’arrencades i els plans de reconversió, la presentació de la guia

Petits canvis per menjar millor, la necessitat de vetllar pel compliment de
l’actual normativa i l’exposició del
Laboratori d’Idees per a la Innovació
del sector agrícola van ser alguns dels
temes tractats.

Acord de col·laboració
en R+D+I porcina entre
l’IRTA i OPP group

Group, Joan Sanmartín, van signar un
acord que vol potenciar les capacitats
d’ambdós i unir esforços en R+D+I
porcina.
“Per a OPP Group, l’IRTA esdevé, a
partir d’aquest acord, la nostra entitat científica de referència”, va afirmar Joan Sanmartín. Josep Usall va
manifestar que “per a l’IRTA, OPP
Group és l’empresa estratègica per
impulsar projectes de recerca i innovació en el sector porcí”.

L’economia circular i la
digitalització marcaran
el futur de la gestió de
l’aigua, segons Eurecat

E

urecat assegura que l’econ o m i a c i r c u lar i la digitalització marcaran el futur de la
gestió de l’aigua, una tasca que es realitza en un escenari complex, on les
tecnologies seran clau per fomentar
l’eficiència i la reutilització i per combatre l’escassetat. El centre tecnològic
va emetre un comunicat amb motiu de
la celebració, el 22 de març ,del Dia
Mundial de l’Aigua.
El director de Sistemes de Gestió Intel·
ligents i del centre tecnològic d’Eurecat, ubicat al Parc Científic, Gabriel
Anzaldi, va declarar que la digitalització i la gestió intel·ligent de l’aigua “representen un canvi de paradigma en
els processos relacionats amb l’eficiència en l’ús, la reutilització i la minimització del consum energètic al voltant
d’aquest recurs”. Va afegir que “les
noves tecnologies digitals són determinants per guanyar qualitat i productivitat i per assegurar la sostenibilitat”.

O

ptimal Pork Produc tions,
SL (OPP Group) i l’IRTA, els
dos amb seu al Parc Científic
de Lleida, col·laboraran en recerca
porcina. El director general de l’IRTA, Josep Usall, i el director d’OPP
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Presentada la 30a
edició de la Trobada
Empresarial al
Pirineu
Hi participaran Josep M.
Bartomeu, Ramon Folch,
Cristina Gallach i Olga San
Jacinto, entre d’altres

E

ls organitzadors de la Trobada
Empresarial al Pirineu van
presentar el 25 d’abril al Parc
Científic de Lleida la 30a edició de
l’esdeveniment, que tindrà lloc els dies
6 i 7 de juny a la Seu d’Urgell. Sota el
títol Definim l’agenda empresarial,
els principals eixos d’aquesta edició
seran la transformació digital i el canvi
climàtic.

Han confirmat la seva participació en la
trobada d’enguany Josep M. Bartomeu,
president del FC Barcelona; Ramon
Folch, socioecòleg i president d’ERF;
Cristina Gallach, representant de l’Alt
Comissionat per a l’Agenda 2030 i el
Desenvolupament Sostenible; Olga San
Jacinto, exdirectora de Google Amèrica,
i Antonio Garrigues Walker, president
de la Fundació Garrigues, entre d’altres.

Torre de biodiversitat al
turó de Gardeny per a la
nidificació de cigonyes i
altres aus

L

’Ajuntament de Lleida va instal·
lar una torre de biodiversitat al
turó de Gardeny per facilitar la
nidificació de diferents espècies d’aus
del nostre entorn. L’estructura, que té
una altura de 9 metres, disposa d’una
plataforma a la part superior per a nius
de cigonyes.
A sota, s’ha col·locat una
caixa-niu per a òlibes,
dues per a xoriguers, sis
per a falciots i una per a
ratpenats. La part més
baixa de la torre està
equipada amb un hàbitat
per a insectes amb el propòsit d’alimentar les aus
que hi nidificaran.

Més de 200 persones creuen
el Parc Científic en la Cursa
dels Templers Plusfresc

M

Joves guitarristes de
Lleida i Osca, al Parc
Científic

P

r op de 50 joves guitarristes
de Lleida i Osca van celebrar
el 4 de maig la trobada Del
Pirineu al Pla a les instal·lacions del
Parc Científic i Tecnològic de Lleida.
La iniciativa la va organitzar el centre
L’Intèrpret amb la col·laboració del
Parc.
Els nois i les noies van treballar durant
el matí les tècniques musicals al centre audiovisual Magical Media. Posteriorment, van oferir un concert al vestíbul dels edificis H del Parc Científic.
Les escoles de música d’Aïnsa, Fraga, Graus, Tamarit de Llitera, Tremp,
Alcarràs, Torres de Segre, Aitona, Alguaire, Benavent de Segrià i de L’Intèrpret de la ciutat de Lleida van participar en l’esdeveniment.

és de 200 persones van
participar el 3 de març en
l’itinerari més curt (3 km) de
la XIII edició de la Cursa dels Templers
Plusfresc, que va creuar els vestíbuls dels
edificis H del Parc Científic de Lleida. Va
ser la primera vegada que l’organització
de la cursa va incloure aquest recorregut per al públic familiar i els corredors
afeccionats.

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