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El Centre Experimental de
la Cinematografia i les Arts
Audiovisuals, al Magical Media
Signat un acord entre el Parc
Científic, l’Ajuntament, la
Universitat de Lleida i el Col·legi de
Directors de Cinema

E

l Centre Experimental de la Ci·
nematografia i les Arts Audio·
visuals de Catalunya tindrà la
seu a Lleida, al Magical Media del Parc
Científic. Així es va acordar en el conveni
signat el 30 de maig entre el Parc Cientí·
fic, l’Ajuntament, la Universitat de Lleida
Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida

(UdL) i el Col·legi de Directors de Cinema
de Catalunya.
Santi Lapeira, director de l’Escola de
Directors de Cinema de Catalunya i co·
ordinador del Pla Audiovisual de Cata·
lunya, va explicar que les magnífiques
instal·lacions del centre audiovisual, la
capacitat formativa de la Universitat i la
voluntat del Col·legi de descentralitzar
els centres de producció han estat clau
per prendre la decisió.
Lapeira va anunciar la posada en marxa
d’un programa de màsters amb la UdL

i un programa de beques en el marc de
la responsabilitat social corporativa que
aplicarà en el funcionament del Magical.
També es va comprometre a presentar
la candidatura de Lleida per ser la seu
del Festival de Cinema Científic Europeu.
L’activisme cultural de la ciutat, amb la
Mostra de Cinema Llatinoamericà, l’Ani·
mac i Som Cinema; les instal·lacions i les
capacitats tècniques de l’espai Magical;
l’aportació de talent de la UdL i l’FP, i el
professorat i l’alumnat de l’Aula Munici·
Passa a la pàgina 3

El Parc Científic
millora instal·lacions
i accessos
pàgina 3
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El Parc Científic assessora la regió
peruana del Pasco per promoure-hi
una infraestructura similar

E

l Parc Científic assessora la regió
del Pasco del Perú perquè les au·
toritats i la Universitat Nacional
Daniel Alcides Carrión (UNDAC) posin
en marxa una infraestructura similar a la
de Lleida. A més, la Universitat de Lleida
col·labora amb la universitat peruana en
els programes de màsters i de doctorats
i és possible que hi comparteixi graus en
el futur.
La col·laboració s’emmarca en el con·
veni signat el 27 d’abril pel rector de la
UNDAC, Felipe Yali; el vicepresident del
Parc Científic de Lleida, Àngel Ros, i el

Acord de col·laboració
entre el Parc Científic,
l’Ajuntament de Fraga
i l’Ajuntament de
Lleida
Desenvoluparan projectes conjunts
per promoure l’emprenedoria

L 

’alcalde de Fraga, Miguel Luis
Lapeña; el president del Parc
Científic de Lleida, Roberto Fer·
nández, i l’alcalde de Lleida, Àngel Ros,
van signar el 21 d’abril un conveni de
col·laboració per desenvolupar projectes
conjunts que promoguin l’emprenedoria
en el territori. La signatura va tenir lloc al

rector de la Universitat de Lleida (UdL),
Roberto Fernández.
Una delegació de la UNDAC va visitar
la ciutat, el Parc i centres de la UdL per
conèixer directament les diferents línies
de treball. La delegació estava formada
pel rector; el vicerector d’Investigacions,
Rommel López Alvarado; el director de
l’Escola de Postgrau, Orlando Campos, i
el degà de la Facultat de Ciències Agro·
pecuàries, Andrés León. L’acord assolit
amb la UNDAC és fruit de les activitats
d’internacionalització desenvolupades
pel Parc Científic en els darrers dos anys.

Renovació dels càrrecs del
Consell d’Administració del Parc

D
Reunió tècnica de la xarxa
Innpulso al Parc Científic

L 

a xarxa Innpulso de ciutats de ci·
ència i innovació va celebrar el 8
de juny una reunió tècnica al Parc
Científic. Lleida és una de les 53 ciutats
integrades en aquesta xarxa. Montse Mín·
guez, tinent d’alcalde de l’Ajuntament,
va donar la benvinguda als assistents a
la trobada.
L’objectiu d’Innpulso és promoure un
model productiu més sostenible soci·
alment i econòmicament mitjançant
l’intercanvi de coneixements i projectes
entre els ajuntaments. En la reunió els
participants d’Innpulso van debatre sobre
els processos de compra pública innova·
dora amb els representants del Ministeri
d’Economia i Competitivitat.

Els laboratoris TIC del Parc
Científic, en el Congrés
Mundial de Desenvolupadors
de Google

E
Palau de la Paeria de Lleida.
Després de la signatura, el president, Ro·
berto Fernández, va destacar que “el Parc
té una dimensió global que ultrapassa el
que és estrictament el territori”. L’alcalde
de Fraga va agrair la col·laboració del Parc
Científic i va valorar-lo com “un model de
tecnologia i talent que ajudarà els joves de
Fraga en els seus nous projectes”. L’alcalde
Àngel Ros es va referir a la importància
de “compartir el talent i el coneixement”
i les eines del Parc.
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l laboratoris TIC del Parc Científic
de Lleida (Liquid Galaxy Lab i
Lleida Drone Lab) van participar
en el Congrés Mundial de Desenvolupa·
dors de Google, que es
va celebrar del 18 al 20
de maig a la seu de la
companyia situada al Si·
licon Valley (Califòrnia).
La delegació del Parc
Científic estava formada
per Andreu Ibáñez, coor·
dinador dels laboratoris TIC i fundador del
Google Developer Group Lleida, i Marc
González, doctorand de l’Escola Poli·
tècnica Superior (EPS) de la Universitat
de Lleida i becari del programa Google
Summer of Code.

El Parc Científic millora les
instal·lacions i els accessos
El sistema de control energètic
permetrà estalviar 36.800 € a l’any

E

l Parc Científic executa tres pro·
jectes de millora de les instal·
lacions i els accessos del Parc per
valor de 375.154 €. El Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya (PUOSC) subvenci·
ona les obres.
El Parc ha millorat el sistema de control
energètic dels edificis per fer-los més
sostenibles i estalviar despeses. La po·
sada en marxa del nou sistema de con·
trol suposarà un estalvi de 36.800 € per

’acord amb els estatuts del Parc
Científic, es va formalitzar la
renovació dels representants
de l’Ajuntament i la Universitat de Lleida al
Consell d’Administració del Parc Científic
de Lleida que seran vigents durant quatre
anys. Els representants són:
Per l’Ajuntament de Lleida: Àngel Ros,
Rafael Peris i Ángeles Ribes
Per la Universitat de Lleida: Roberto
Fernández, Albert Sorribas i Josep Ma·
ria Sentís.
ve de la pàgina 1

exercici, segons les previsions. També s’hi
han instal·lat més càmeres de seguretat i
sistemes de control d’alta definició.
A més, el Parc Científic de Lleida des·
dobla l’accés de vehicles amb la finalitat
d’evitar que es creuin en una única via els
que hi entren i els que en surten. També
hi ha la possibilitat d’habilitar un pas espe·
cífic per a vianants. Els vehicles accediran
al recinte pel costat de l’antic edifici de
Capitania, per la qual cosa l’Ajuntament
arranjarà la carretera exterior, mentre que
sortiran per l’accés actual. D’aquesta ma·
nera millorarà el flux i la seguretat del
trànsit rodat i de vianants.

pal de Teatre han generat les condicions
idònies per arribar a l’acord, segons Àngel
Ros, vicepresident del Parc i alcalde de
Lleida. Ros va afirmar que “s’obre un nou
model de negoci i el Magical serà una
peça bàsica per al foment de la indústria
cultural”.
El vicerector de Política Científica i Tec·
nològica de la UdL, Albert Sorribas, va
destaca, per la seva part, que “l’acord ha
de permetre potenciar tots els aspectes
dels estudis de Periodisme i Comunicació
Audiovisuals que s’imparteixen a la UdL
i generar oportunitats de futur per als
estudiants que els segueixen”.

ller delegat de Media Microcomputer,
SL; Pere Condom, director de Catalunya
Emprèn; Paco Solé Parellada, catedràtic
d’Organització d’Empreses de la UPC; Ra·
mon Palacio, professor de la UPF, i Joan
Bellavista, professor de la UB.

El Parc Científic i Tecnològic de Lleida
forma part de la junta directiva de la
XPCAT. El vicepresident del parc lleida·
tà, Àngel Ros, és també el vicepresident
de la Xarxa i el gerent, Josep Clotet, n’és
el tresorer.

La XPCAT crea un
consell assessor
format per experts

L 

a junta directiva de la Xarxa de
Parcs Científics de Catalunya
(XPCAT) ha constituït un consell
assessor format per experts independents
procedents del món de la innovació i dels
parcs científics.
El nou consell està format per persona·
litats com Màrius Rubiralta, premi Narcís
Monturiol al mèrit científic i director del
Campus d’Alimentació de Torreribera;
Yolanda Pérez, directora de BStarup a
Banc de Sabadell; Joan Rosàs, director
d’Institucions Financeres Internacionals
de CaixaBank; Francesc Martos, conse·
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clúster del sector dels drons

Arborètum

HEMAV desenvolupa
al Parc un projecte per lluitar
contra les plagues de
llagostes mitjançant drons
És un encàrrec de la FAO

L 

’empresa High Endurance Multi·
purpose Aerial Vehicles (HEMAV)
desenvoluparà al Parc Científic de
Lleida un projecte per combatre les pla·
gues de llagostes a l’Àfrica i l’Àsia a través
de les dades recollides per drons. HEMAV
ha rebut l’encàrrec de la FAO per dissenyar
l’aplicació específica i comptarà amb la
col·laboració de Lleida Drone i del Parc.
Aquest és un dels primers fruits del con·
veni signat el 12 de maig entre el Parc,
l’associació Lleida Drone i HEMAV. Álex
Gomar, codirector general de l’empresa,
va destacar el caràcter agrari i humanitari

del projecte, “perquè, després d’una plaga
de llagostes, les tribus passen gana durant
anys”. HEMAV és també autora de l’app
Ranger Drone, amb tecnologia low cost,
que vigila els parcs naturals africans per
evitar la caça furtiva d’animals.
Amb la signatura del conveni es conso·
lida al Parc Científic un clúster del sector
dels drons. Àngel Ros, vicepresident del
Parc, el va definir com “un sector emer·
gent que té una aplicació molt clara en
el món agrari i rural i que ha trobat en
el Parc Científic grans professionals per
treballar-hi”.
El gerent del Parc, Josep Clotet, va re·
cordar els projectes ja desenvolupats al
Parc pels experts en drons. Va afegir, a

El Jardí BotànicArborètum de Lleida,
inclòs a la Ruta Verda del
Bus Turístic
Accés gratuït a l’equipament per als
usuaris d’aquest autobús

E
més, que “la Generalitat ha reconegut el
clúster del Parc Científic de Lleida com el
més potent de Catalunya i, probablement,
de l’Estat en aquesta tecnologia”.
El president de Lleida Drone, Andreu
Ibáñez, i el vicerector de Política Cien·

tífica i Tecnològica de la Universitat de
Lleida, Albert Sorribas, es van referir a la
importància de la formació i la interacció
entre sectors per afrontar el repte de crear
noves aplicacions que resolguin problemes
i millorin serveis.

fonamental, com ha passat amb Internet
i el GPS”. Per aquest motiu, la Generalitat
de Catalunya ha constituït el clúster Ca·
talonia Smart Drones amb la participació
de Lleida Drone.
El vicepresident del Parc i alcalde de Llei·
da, Àngel Ros, va manifestar que Lleida
ja és un punt de referència per al sector

dels drons i que “el Parc Científic, pel
seu caràcter agroalimentari, hi havia de
tenir un paper protagonista”. El gerent
del Parc, Josep Clotet, va manifestar que
“es comença a generar un clúster d’em·
preses del sector dron dins del Parc que
demostren una realitat potent i que són
econòmicament rendibles”.
Lleida Drone celebrarà les novenes
conferències en la propera Fira de Sant
Miquel, on s’instal·larà una plantació d’ar·
bres per fer-hi una demostració de vols,
van anunciar el president de l’associació,
Andreu Ibáñez, i el director del certamen,
Oriol Oró.

ls usuaris i usuàries de la Ruta
Verda del Bus Turístic de Lleida
tenen accés gratuït al Jardí Bo·
tànic fins a l’11 de setembre. Per prime·
ra vegada l’Arborètum està inclòs en la
Ruta Verda juntament amb la Mitjana i
els Camps Elisis de Lleida. Aquesta ruta
és una iniciativa de Turisme de Lleida i
Autobusos de Lleida, en col·laboració amb
el Parc Científic, per donar a conèixer els
principals espais verds de la ciutat.
El vehicle incorpora un sistema d’àudio
en quatre idiomes (català, castellà, anglès

i francès) amb informació sobre el Jardí
Botànic, entre altres espais.
D’altra banda, el Jardí Botànic va modifi·
car l’horari d’obertura al públic des de l’1
de juliol fins al 31 d’agost. El canvi afecta
l’horari de la tarda, ja que l’equipament
obrirà de les 18 a les 20.30 hores en lloc
de fer-ho de les 16 a les 20 hores, com en
els darrers anys. La mesura s’ha adoptat
per l’escassa afluència de públic durant
la franja horària de més calor. L’horari
del matí continua sent de les 10 a les
13 hores.

L’Arborètum participa
en l’exposició de 190
plantes i arbustos dels
secans de Ponent

responents a arbustos i plantes herbàcies
dels secans. Les plantes anaven acompa·
nyades de l’etiqueta identificadora amb
el nom científic i popular. Uns panells
introduïen el visitant en els secans i en
l’origen i la importància biogeogràfica de
les plantes que s’hi exposaven.
L’exposició estava organitzada per
l’Arborètum-Jardí Botànic Dr. Pius Font
i Quer i la secció de Botànica de l’IEI,
amb la col·laboració de la Universitat de
Lleida (UdL).

El Parc Científic de
Lleida, l’únic lloc del
sud d’Europa que
celebra l’International
Drone Day
L’edició d’enguany va incrementar
la participació en un 40% respecte
a la del 2015

“

Lleida és l’única ciutat del sud
d’Europa que celebra l’Interna·
tional Drone Day”, segons Jordi
Puigneró, secretari per a la Governança
de les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació. Puigneró va presidir el 7 de
maig la inauguració de la jornada interna·
cional, que van organitzar Lleida Drone i el
RC Drone Catalunya amb la col·laboració
del Parc Científic.
Professionals de la indústria dels drons i
afeccionats es van reunir al Magical Me·
dia per conèixer les novetats del sector,
demostrar les seves habilitats en els vols i

debatre les noves possibilitats i oportuni·
tats que ofereixen les naus. La participació
en l’edició d’enguany va ser gairebé un
40 % superior a la del 2015.
Puigneró va destacar la importància de
l’aplicació dels drons en el món agrari i
va assegurar que, malgrat l’origen militar
dels aparells, “acabaran tenint un ús civil

L 

’exposició Plantes dels secans
de Ponent, celebrada al pati de
l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI)
els dies 10 i 11 de maig, va atraure molts
lleidatans i lleidatanes. La mostra estava
formada per un total de 190 plantes cor·
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visites al parc

Quatre noves beques de Google per
als laboratoris TIC del Parc Científic
Alumnes del Màster en
Ciberseguretat de Next IBS

Més de 150 professionals en la XV
Jornada Tècnica de Postcollita de
l’IRTA al Parc Científic

M

és de 150 professionals van
participar el 19 de maig en
la XV Jornada Tècnica de
Postcollita celebrada al Parc Científic de
Lleida i organitzada per l’Institut de Recer·
ca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA). Els
ponents van tractar temes vitals per a la
competitivitat del sector, com els nous pro·
tocols d’exportació, les incidències durant
el procés d’exportació i la situació actual de
les atmosferes modificades, entre d’altres.
En la sessió del matí, que va tenir lloc
a l’Auditori Joan Oró del Parc, van inter·
venir Josep Usall, cap del programa de
Postcollita de l’IRTA; Jordi Cambray, del
programa de Postcollita de l’IRTA; Pau

Oromí, representant de 2 Agro Valora·
cions i Peritatges; Elena Costa, del pro·
grama de Postcollita de l’IRTA; Matthijs
Montsma, de Wageningen UR, Post·
harvest Technology Group, d’Holanda,
i Josep M. Monfort, director general de
l’IRTA. També hi va haver una taula ro·
dona amb representants del sector sobre
la importància de la postcollita en funció
dels models comercials.
La jornada va continuar a la tarda al
Fruitcentre, ubicat al Parc, amb ponèn·
cies comercials a càrrec de representants
d’empreses i un show cooking protago·
nitzat pel xef Xixo Castaño, del restaurant
Malena, que compta amb una estrella
Michelin.

Un grup d’alumnes del
Màster en Enginyeria
Informàtica de l’EPS

El CAEM, Lleida.net i
el projecte Vitamaize,
guanyadors dels
Premis MensaLleida al
Coneixement

L 

’Associació LleidaMensa, amb la
col·laboració del Parc Científic de
Lleida, va lliurar els primers Pre·
mis MensaLleida al Coneixement. L’acte
va tenir lloc a l’Auditori Joan Oró del Parc
Científic el 29 d’abril amb la participació
de la presidenta de Mensa España, Elena
Sanz; el vicerector d’Activitats Culturals
de la Universitat de Lleida, Joan Biscarri,
i el gerent del Parc Científic, Josep Clotet.

Un grup d’alumnes del Màster en Cibersegu·
retat de Next International Business School
de Madrid (Next IBS) van visitar el 19 d’abril el
Parc Científic i el Centre d’Art d’Època Moder·
na (CAEM) acompanyats per Josep M. Miret,
professor de la Universitat de Lleida. El gerent
del Parc, Josep Clotet, els va explicar la funció
del Parc i les característiques de les principals
empreses que hi estan ubicades.
Els estudiants estaven interessats a conèixer
la tasca que desenvolupa el CAEM. La majoria
procedien de la República Dominicana, Xile,
l’Argentina i Itàlia, entre altres països

Els guanyadors van ser els següents:
Premi al Coneixement en l’àmbit cien·
tífic i tècnic, a Paul Christou i el projecte
Vitamaize
Premi al Coneixement en l’àmbit hu·
manístic i artístic, a Ximo Company i el
Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM)
Premi al Coneixement emprenedor, a
Sisco Sapena i Lleida.net

Un grup d’alumnes del Màster en Enginyeria
Informàtica de l’Escola Politècnica Superior (EPS)
de la Universitat de Lleida van visitar el 31 de
març el Parc Científic. El gerent del Parc, Josep
Clotet, els va donar la benvinguda i, posterior·
ment, els universitaris van participar en la ponèn·
cia Analitzant el mercat de preus i aplicacions
TIC. Cas Mercolleida, presentada per Francesc
Ollé, director de Mercolleida.
Els alumnes van conèixer també els laboratoris
TIC del Parc (Liquid Galaxy Lab i Lleida Drone
Lab), en els quals col·labora l’EPS. El coordinador
d’aquests laboratoris, Andreu Ibáñez, va con·
duir la visita i els va facilitar informació sobre la
tecnologia que utilitzen.

Projectes dels estudiants de l’EPS
Xavi Cobos, Marc González, Ismael
Arroyo i Ivan Josa

E

l programa Google Summer of
Code 2016 va becar els projectes
que desenvolupen als laboratoris
TIC del Parc Científic quatre estudiants

de l’Escola Politècnica Superior (EPS) de
la Universitat de Lleida. Lleida ha acon·
seguit 13 beques d’estiu de Google des
del 2013, quan es va posar en marxa el
Liquid Galaxy Lab.
Els nous becaris són Xavi Cobos, amb
el projecte Drone Logistic Platform; Marc
González, amb Panoramic Interactive Live
Tracker; Ismael Arroyo, amb Cloud Point

Visualization for Liquid Galaxy, i Ivan Josa,
amb BYOP-Android Controller. Tots quatre
desenvolupen els projectes aquest estiu
i reben una beca de Google de 5.000 $.

Axeb Biotech lidera el
projecte PetLife que
finança la Unió Europea

A 

Cicle de concerts al Parc Científic
Amb JOG, Error #404#, Ensemble
UdL i l’Orquestra Simfònica
L’Intèrpret

E

l Parc Científic va organitzar
un cicle de concerts coincidint
amb la Festa Major de Lleida. El
concert Sons de primavera al Magical, el
primer dels dos que ha organitzat el Parc
Científic de Lleida, es va celebrar el 5 de
maig al plató 1 del centre audiovisual. Hi
van participar dues formacions de Músics
del Gili (JOG, dirigida per Iolanda Dolcet, i
Error #404#, amb Ignasi González com a
director) i Ensemble UdL, l’orquestra de la

Universitat de Lleida que dirigeix Robert
Faltus. Els músics van interpretar obres
d’Enric Morera, Michael Jackson, Scott
Joplin i Paul McCartney, entre d’altres.
L’11 de maig l’Orquestra Simfònica L’In·
tèrpret va oferir un concert al vestíbul
dels edificis H del Parc Científic. Aquesta
va ser la cinquena vegada que els joves
músics, d’entre 11 i 18 anys, actuaven al
Parc durant la Festa Major de la ciutat
de Lleida.
L’orquestra, dirigida per Alfons Pérez, va
interpretar peces de Mussorgski, Bizet,
Schubert i Sibelius. L’actuació va finalitzar
amb un pupurri de Pirates del Carib, de
Badelt.

xeb Biotech, empresa ubica·
da al Parc Científic de Lleida,
lidera el projecte Introducció d’un grup de derivats de L-cisteïna
com a additius nutricionals en pinsos de
mascotes per reduir l’obesitat i allargar
la vida animal (PetLife), que finança la
Unió Europea dins del programa marc
d’investigació i innovació Horitzó 2020.
Aquest programa atorga entre 1 i 2,5
milions d’euros a projectes per a pimes
que demostren un alt potencial per de·
senvolupar productes innovadors.
Axeb Biotech és la primera empresa eu·
ropea i mundial que validarà i introduirà
en el mercat derivats de L-cisteïna com a
additius nutricionals per a mascotes amb
la finalitat de millorar-ne la salut i allar·
gar-ne la vida.
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Augmenta la participació femenina en els
tallers tecnològics d’estiu al Parc Científic
L’oferta d’enguany era tallers
de robòtica i de drons

Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida

fer-los volar. Un total de 25 nois i
noies han participat en les sessi·
ons, que s’han desenvolupat en el
centre audiovisual Magical Media
del Parc. L’associació Lleida Drone
ha impartit el taller des del 18 fins
al 22 de juliol.
El president del Parc i rector de la
Universitat de Lleida, Roberto Fernán·
dez, i el vicepresident i alcalde de Lleida,
Àngel Ros, han visitat els participants en
el taller de robòtica per conèixer direc·
tament les seves experiències i opinions.
El Parc Científic de Lleida col·labora
amb iniciatives d’aquest tipus per po·
tenciar l’ús de les noves tecnologies i
fomentar l’elecció de carreres tecnolò·
giques entre els joves, segons ha recor·
dat el vicepresident i alcalde de Lleida,
Àngel Ros.
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Q

uan el termini d’inscripcions al
taller Robotitzem els jocs de
sempre encara estava obert,
ja s’havien inscrit 70 nens i 30 nenes
a aquesta activitat d’estiu celebrada al
Parc Científic. Això significa que ha aug·
mentat la participació femenina fins a
arribar al 30%, ja que la presència de
nenes en les edicions anteriors se situava
en un 15%.
El taller, que organitzava Engijoc
per quart any consecutiu amb la col·
laboració del Parc Científic, s’adreçava
a infants i joves de 6 a 16 anys i tenia
caràcter setmanal des del 27 de juny
fins al 29 de juliol.
El Parc Científic també ha estat la seu
de la Setmana científica, que organitzava
la regidoria de Joventut de l’Ajuntament
de Lleida, amb la col·laboració del Parc
Científic i Tecnològic. Es tractava d’un
taller d’estiu per a joves d’entre 13 i
17 anys per aprendre a muntar drons i

