Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida

Butlletí Informatiu del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

Telefónica participarà
en la creació d’un
viver d’empreses

E

l grup Telefónica participarà en la
posada en marxa d’un viver d’empreses vinculat al Parc Científic de
Lleida per a emprenedors del sector de les
telecomunicacions. L’acord es va adoptar
en una reunió mantinguda el passat gener
entre el president del Parc i alcalde de Lleida, Àngel Ros, i el director general de Telefónica Catalunya, Comunitat Valenciana,
Illes Balears i Regió de Múrcia, Kim Faura.
També van participar en la trobada el
conseller delegat del Parc Científic i tinent
d’alcalde Rafel Peris; el director del Sector
Públic i Serveis Digitals de Telefónica de
Catalunya, Bruno Vilarassau, i el director
del Centre Experimental de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals de Catalunya
(CECAAC), Santi Lapeira.

Estarà vinculat a emprenedors
de les telecomunicacions
El Parc Científic va oferir a Telefónica els
serveis del CECAAC, que està ubicat al
centre audiovisual Magical Media. Àngel
Ros va destacar que la col·laboració del
grup amb el Parc serà important per donar
suport “a l’emprenedoria en un sector tan
dinàmic i de futur com les telecomunicacions”.
Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida

Núm. 25

Abril 2018

El Parc lleidatà, en
creixement continu

E

l Centre de Ciència i Tecnologia
Forestal de Catalunya doblarà la
seva superfície actual fins als 270
2
m , i l’empresa SEMIC va iniciar a finals de
febrer obres d’arranjament per ampliar la
seu fins als 70 m2. A més, l’empresa Set
Up Enginyers va signar al març un contracte de lloguer per instal·lar-se al Parc
Científic de Lleida, segons dades facilitades pel Consell d’Administració del Parc.
El Consell, reunit el 20 de febrer, va
aprovar les bases de convocatòria d’un
concurs públic per cobrir la plaça de gerent, vacant des de la jubilació de Josep
Clotet. La convocatòria i les bases es van
publicar el 19 de març al DOGC i al BOP.
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“meetups” mensuals als laboratoris tic

El Liquid Galaxy Lab, col·laborador de
Google en el concurs “Code-in”

Presentació
dels laboratoris,
iniciació al
Worldpress i
recuperació de
vells ordinadors

Sílvia Nadal, una lleidatana de
Secundària, classificada en el
“top ten”

E

E

l Grup de Desenvolupadors de
Google Lleida (GDG Lleida) organitza des del gener unes trobades mensuals per a desenvolupadors
i tecnòlegs als Laboratoris TIC del Parc
Científic. L’objectiu és crear una comunitat
social i tecnològica, que ja compta amb
100 persones interessades a participar-hi.
Les meetups consten d’una presentació temàtica de 15 minuts, a càrrec d’un
convidat. Continuen amb una sessió de
networking, en què els assistents intercanvien i presenten experiències durant

90 minuts.
Andreu Ibáñez, coordinador dels Laboratoris TIC del Parc i fundador del GDG
Lleida, va presentar en la primera trobada
els laboratoris i el programa de beques
de Google Summer of Code. La segona
trobada es va centrar en la iniciació al
Worldpress que va conduir Albert Cal-

zada, expert en desenvolupament web
i comunicació digital. La recuperació de
vells ordinadors va ser el tema escollit per
a la tercera meetup i voluntaris del GDG
Lleida van instal·lar el programa Chrome
Os de Google en antics PC per fer-los
rutllar de nou.
Més informació, a www.gdglleida.com.

L’Artificial Intelligence
LAB, tercer laboratori
TIC del Parc Científic

E

l Parc Científic i Tecnològic de
Lleida va posar en marxa al gener l’Artificial Intelligence Lab, el
seu tercer laboratori TIC. El nou laboratori implementa projectes tecnològics que
empren els assistents personals, basats en
interaccions per veu natural mitjançant la
utilització de tecnologies Google Assistant i IBM Watson.
Diversos estudiants de l’Escola Politècnica Superior de
la Universitat de Lleida elaboraran properament diferents projectes amb l’objectiu
d’aconseguir beques de les empreses multinacionals. Els treballs estaran relacionats
amb altres projectes dels laboratoris TIC
del Parc, el Liquid Galaxy Lab i el Lleida
Drone Lab.
Els laboratoris del Parc Científic ja han
desenvolupat projectes amb aquestes tecnologies. El més conegut està instal·lat a la
sala d’exposició permanent dedicada al Dr.
Joan Oró al Museu de la Ciència i el Clima.

l Liquid Galaxy Lab del Parc Científic va ser, per primer cop,
una de les 25 organitzacions internacionals, reconegudes per Google,
que va dissenyar les tasques del concurs
Code-in. El laboratori de Lleida va tutelar
433 alumnes de l’Estat i d’altres països en
aquesta edició i hi va aportar 20 mentors.
La col·laboració del laboratori es va traduir en un augment considerable dels
participants de Lleida i d’Espanya. Així,
l’edició del 2017 del Code-in de Google
es va tancar amb la incorporació de 20
alumnes lleidatans, enfront els 3 de la
convocatòria del 2016, i de 150 a l’Estat,
davant dels 25 de l’edició anterior.
Sílvia Nadal Faus, de 15 anys i alumna
de l’institut Gili Gaya, es va classificar en
el novè lloc, top ten, entre els alumnes
tutelats pel laboratori lleidatà. La noia va
inventar 7 casos d’ús del Liquid Galaxy
Lab en projectes com un jardí botànic per
a la gent gran, la representació del Big
Data, l’Internet de les Coses i el control
de pacients en un hospital, entre d’altres.
Hi ha invertit 30 hores.
El president del Parc Científic i alcalde
de Lleida, Àngel Ros, va presentar el 15
de febrer els resultats obtinguts per preuniversitaris lleidatans en aquest concurs

internacional de Google. Van participar
també en la presentació el tinent d’alcalde
i conseller delegat del Parc, Rafael Peris,
i el coordinador dels Laboratoris TIC del
Parc, Andreu Ibáñez.
Àngel Ros va destacar que Lleida fomenta la participació en concursos com
el Code-in, les lligues Lego i els tallers
de robòtica “per promoure les vocacions
tecnològiques”. I va animar els joves a
viatjar a països tecnològicament avançats
per aprendre, però “torneu a Lleida per
aportar activitat en el món tecnològic”,

IV Jornada d’Infermeria Pediàtrica de Ponent:
“L’obesitat en la infància i en l’adolescència”

U

n total de 125 professionals van
debatre el 16 de març sobre
L’obesitat en la infància i en
l’adolescència a l’Auditori Joan Oró del
Parc Científic en la IV Jornada d’Infermeria
Pediàtrica de les Terres de Ponent. El president del Parc i alcalde de Lleida, Àngel
Ros, va inaugurar la jornada.

Els ponents van parlar de la necessitat
d’adquirir formació específica i noves
eines en el maneig de l’obesitat i la relació que hi ha entre salut i malaltia i la
conducta alimentària. Així mateix, van
aconsellar promoure l’activitat física i la
musicoteràpia, entre altres accions, per
combatre l’obesitat.

va dir.
Rafael Peris va afirmar que els resultats
del Code-in “són la plasmació que estem
en una societat digital i que els joves dominen les tecnologies”. En aquest sentit,
es va referir a la importància de la tasca
dels nois i les noies en el desenvolupament d’apps “per facilitar la vida de les
persones”.
El Code-in Google és un concurs per introduir estudiants preuniversitaris, d’entre
13 i 17 anys, en el desenvolupament del
programari lliure.
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Arborètum
Activitats de primavera
2018 per al públic
familiar, infantil i adult

Construïda una pèrgola
darrere de la recepció

L 

’Arborètum-Jardí Botànic de
Lleida ha construït una pèrgola
darrere de l’edifici de recepció,
per la part interior de l’equipament. La
pèrgola, de 16 m de longitud per 3 m
d’alçada, està formada per 10 pilars de
fusta laminada i tractada i es complementa amb plantes enfiladisses. La nova
construcció millora l’estètica de la plaça i
també la climatització de l’edifici durant
els mesos d’estiu. A més, serà un lloc de
concentració per als visitants.

L 

’Arborètum-Jardí Botànic organitza
tallers, visites guiades i jornades de
portes obertes des del 7 d’abril fins
al 26 de maig. El programa és el següent:
Taller: “Llavors de calma”
El dia 14 d’abril, de les 11.00 a les 13.00
hores
Una experiència única per aprendre mindfulness en un espai idíl·lic com l’Arborètum
i en ple esclat de la primavera.
El taller anirà a càrrec de Judit Ribes Revés,
psicòloga amb formació específica en mindfulness i teràpia centrada en la compassió
al centre Salut Integrativa Poma.
Preu: 15 €. Amics/Amigues de l’Arborètum, 10 €. Places limitades. Inscripció
prèvia fins al 12/04/2018 inclusivament a
arboretum@pcital.cat
Taller: “L’art i la
màgia dels tints”
Els dies 28 d’abril i 5 de maig de les 10.00
a les 13.00 hores
Taller a càrrec d’onlaurau per aprendre
quins són el tints naturals que ofereixen les
fulles, les flors i les plantes a la primavera, i
la seva aplicació, que permetrà tenyir amb
la tècnica d’estampació de l’ecoprinting.
Preu: 60 €. Amics/Amigues de l’Arborètum, 50 €. Places limitades. Inscripció
prèvia fins al 20/04/2018 inclusivament a
arboretum@pcital.cat
Taller: “Els colors i les
formes de les flors”
El dia 26 de maig, de les 11.00 a les 13.00
hores.
Taller per als més petits de casa (6-12 anys)
que resol preguntes sobre les formes i els
colors de les flors i els animals que atreuen.
Preu: 4 €. Amics/Amigues de l’Arborètum,
2 €. Places limitades. Inscripció prèvia fins al
24/05/2018 inclusivament a arboretum@
pcital.cat
Visita guiada: L’Arborètum,
rebost medicinal
El dia 7 d’abril, de les 10.00 a les 11.30
hores i el 29 d’abril, de les 11.30 a les 13.00
hores. Preu: 4 €. Amics/Amigues de l’Ar-

Pràctiques de tècnics i
delegats d’empreses del
sector

P 

articipants en la XXII edició
del curs Reconeixement de
plàntules i diàspores de males
herbes, de la Universitat de Lleida (UdL),
van fer el 2 de febrer pràctiques de reconeixement al Jardí Botànic-Arborètum
de Lleida. El grup va identificar les males
herbes en els estadis més precoços guiat
per professorat especialitzat.
Un total de 50 tècnics i delegats d’empreses de fitosanitaris, de serveis i cooperatives d’arreu de l’Estat espanyol van

borètum, 2 €.
Visita guiada: Descobrir
l’Arborètum-Jardí
Botànic de Lleida
El dia 15 d’abril, de les 11.30 a les 13.00
hores. Preu: 4 €. Amics/Amigues de l’Arborètum ,2 €.
Visita guiada: El món
dels éssers vius
El dia 21 d’abril, de les 10.00 a les 11.30
hores a l’Arborètum i de les 12.00 a les
13.30 hores al Centre de Fauna de Vallcalent (Partida Vallcalent, 63 – Lleida).
Visita combinada dedicada al món dels
éssers vius (flora i fauna).

Preu: 8 € (adults), 3 € (de 12 a 18 anys) i
gratuïta (menors de 12 anys).
Celebració del Dia
Internacional dels Museus
El dia 19 de maig ,de les 18.00 a les 19.30
hores
Passejada gratuïta amb servei de guia.
Les places de les visites guiades són limitades. Cal inscripció prèvia a arboretum@
pcital.cat
Jornades de portes obertes
Els dies 1 i 26 d’abril i el 6 i 11 de maig
L’horari de les jornades és de les 10.00
a les 13.00 hores i de les 16.00 a les 20
hores.

participar en el curs, que va organitzar
el grup d’investigació de Malherbologia
i Ecologia Vegetal de l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA)

de la UdL. El curs es complementarà el
mes de maig amb un altre de dedicat
a reconèixer males herbes de cultius
d’estiu.

Curs de jardineria del
programa “Treball als
barris”

L 

’Arborètum-Jardí Botànic de Lleida imparteix un curs de jardineria
dins del programa Treball als barris, que desenvolupa l’Institut Municipal
d’Ocupació (IMO). Hi participen onze
alumnes i quatre professors.
L’alumnat fa classes teòriques i pràctiques i, al llarg del curs, s’endinsarà en el
món de la jardineria i millorarà els seus
coneixements i les seves competències.
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Els productes de
Grup Saltó, Lleida.
net i Neosalus,
al Mobile World
Congress

Magical

L 
El centre audiovisual
posa en marxa una
segona sala d’àudio

E

l Magical Media, centre audiovisual
del Parc Científic, ha posat en marxa una segona sala d’àudio per
descongestionar la sala Dolby i permetre la
realització de més produccions audiovisuals
i musicals. Aquesta sala, associada al plató
1, presta serveis de suport a les produccions

Reunions tècniques de
la Mostra de Cinema
Llatinoamericà

E

ls tècnics que preparen la Mostra de Cinema Llatinoamericà de
Lleida es reuneixen al Magical

audiovisuals, com ara sincronitzar diàlegs i
preparar músiques, i s’utilitza també per a
la gravació de música electrònica.
La nova sala disposa de locutori i serveis
de gravació i s’orienta especialment a la
realització de pràctiques dels alumnes de
Grau de Comunicació i Periodisme Audiovisual de la Universitat de Lleida (UdL). Precisament aquests alumnes han col·laborat
en el condicionament del nou espai sota
la supervisió del professor i realitzador Pep
Oriol.

per enllestir l’esdeveniment. La Mostra,
que arriba a la 24 edició, se celebrarà del
20 al 27 d’abril.
Entre els que participen en les reunions,
hi ha Juan Ferrer, director de la Mostra, i
Santi Lapeira, director del Centre Experimental de la Cinematografia i de les Arts
Audiovisuals de Catalunya.

es empreses Grup Saltó, Lleida.
net i Neosalus van estar presents
en diferents espais del Mobile
World Congress (MWC), celebrat a Barcelona del 26 de febrer a l’1 de març.
Aquestes companyies, amb centres de
treball al Parc Científic de Lleida, van
presentar nous productes al certamen.
Grup Saltó va mostrar al MWC un projecte d’innovació, en col·laboració amb
el centre tecnològic Eurecat,
que incorpora
algoritmes d’intel·ligència artificial i sistemes de raonament geoespacial a la seva
plataforma de gestió de forces de treball.
D’aquesta manera, aconsegueix una assignació intel·ligent i autònoma dels seus
serveis tecnològics d’instal·lació, reparació
i manteniment.
Lleida.net, que disposava d’un estand
propi, va presentar al congrés tecnològic
la plataforma ClicK & Sing de contractació i signatura de documents online. Els
contractes i els documents que utilitzen
aquesta plataforma tenen validesa legal.
D’altra banda, Neosalus va estar ubicada
a la 4 Years From Now, la fira de l’emprenedoria digital i plataforma de negoci
d’start-ups que se celebra dins del MWC.
L’empresa, en col·laboració amb Use It,
va exposar el programari de protecció
cardiovascular Cardionlive, que controla
de manera intel·ligent l’estat dels desfibril·
ladors ubicats en espais públics.
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Programa “Cites
Onliner” del
centre educatiu
Ilerna Online

I 

lerna Online, el centre educatiu de
formació d’FP a distància amb seu al
Magical Media, desenvolupa el programa Cites Onliner. El centre convida diferents
experts a gravar masterclass que posa a disposició dels alumnes amb la finalitat que
els aportin visió i coneixements en diferents
matèries. L’economista i actriu Marta Flich va
inaugurar les sessions l’11 de gener. Posteriorment va participar en aquesta iniciativa
l’infermer i bloguer Pedro Soriano.
Ilerna Online ha rebut també les visites de

Maria Àngels Chacón, directora general d’Indústria de la Generalitat, i del director dels
Serveis Territorials d’Ensenyament, Miquel
Cullerés, acompanyat del coordinador de
Formació Professional de Lleida, Ramon
Cabiscol.

Patent de recepció
electrònica certificada
als Estats Units per a
Lleida.net

L 
Vint membres de la
delegació d’Axeb Biotech
a la Xina en una jornada
tècnica al Parc Científic

V

int membres d’Axeb Ruinong, delegació d’Axeb Biotech a la Xina,
van participar el 26 de gener en
el Working Meeting Lleida: Plant Nutrition
Technology, que es va celebrar al Parc Científic amb motiu del cinquè aniversari de
la presència de la companyia al país asiàtic.
La delegació estava formada per empresaris
procedents de les regions de Shandong,
Neimenggu, Hebei, Xinjiang, Liaoning, Heilongjiang, Xinjiang,Yiunnan i Guangdong.
Xavier Ticó, gestor de Projectes i Transferència de Tecnologia del Parc Científic,

va donar la benvinguda a la delegació. Tot
seguit, Ricard Casals, CEO d’Axeb Biotech,
va presentar la companyia Axeb Ruinong i
va destacar la voluntat de l’empresa de col·
laborar amb el mercat xinès. Després, l’empresari Zhai, gerent general de la delegació
d’Axeb a la Xina, va descriure la cooperació
a llarg termini entre les dues companyies per
oferir als agricultors xinesos un producte
de qualitat i altament competitiu amb un
servei tècnic integral.
La jornada va seguir amb la presentació de
les últimes novetats en bioestimulants adequats per al mercat xinès i els seus cultius, i
es van presentar diversos estudis de camp.
En una segona part de la trobada, AKIS
International va parlar sobre la fertilització
foliar i els seus beneficis i dels últims productes de nutrició de plantes i fertilitzants
especials adaptats a la Xina.

’Oficina de Patents dels Estats
Units ha atorgat a Lleida.net
una patent pel seu mètode de
registre i recepció electrònica per un
període de
vint anys. És la
tercera patent
que obté la companyia en aquest país,
considerat el principal mercat mundial en
drets de propietat i serveis tecnològics.
Sisco Sapena, CEO de Lleida.net, afirma
que la nova patent “ens permet seguir
avançant en un mercat estratègic per al
creixement de Lleida.net i complementar
els nostres serveis en un entorn de mercat
realment exigent”.

Augment de la facturació
D’altra banda, Lleida.net ha tancat l’exercici 2017 amb un augment del 23% de
la facturació respecte a l’any anterior i un
benefici de 52.000 euros. És el primer cop
que la companyia obté beneficis des que
va iniciar, l’octubre del 2015, la cotització
al MAB.
L’import total de les vendes de Lleida.net
s’ha situat en els 9,9 M d’euros. L’increment de la rendibilitat s’ha compatibilitzat
amb el creixement de l’equip comercial i
tècnic, que l’any 2017 va augmentar un
25% la partida pressupostària corresponent a les despeses de personal.
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El carrer principal del Parc Científic,
dedicat a Ramon Roure Codoñer,
divulgador de l’astronomia a Lleida
L’alcalde, Àngel Ros, i els néts
de l’homenatjat van descobrir
la placa inaugural

E

l carrer principal del Parc Científic,
situat davant dels edificis H, s’anomena, des del 16 de març, Ramon
Roure Codoñer, en record de la persona que
va divulgar els coneixements de l’astronomia
a Lleida. L’alcalde i president del Parc Científic,
Àngel Ros, va inaugurar la via acompanyat
per la família de l’homenatjat, per representants de la Societat Astronòmica de Lleida,
i per Rafael Peris, tinent d’alcalde i conseller
delegat del Parc, entre altres assistents.
Després de descobrir la placa inaugural amb
els néts de Ramon Roure, Ros va remarcar la
idoneïtat de donar aquest nom a un carrer
del Parc. Encara que el vial no té un espai

residencial, cada dia hi passen 1.800 treballadors i treballadores del Parc, majoritàriament joves. “És bo que la gent i els joves
sàpiguen que a Lleida hi ha persones que
han tingut com a missió transmetre l’interès
per la ciència, en aquest cas, l’astronomia”,
segons l’alcalde.

Ramon Roure, mort el 2011, va fundar la
Societat Astronòmica de Lleida i va dirigir la
revista Astronomia, Astrofotografia i Astronàutica. L’any 1994 va aconseguir celebrar
a Lleida les Jornades Estatals d’Astronomia,
una de les trobades del sector que ha obtingut més èxit fins a l’actualitat.

Tres grups d’alumnes de tercer d’ESO del
col·legi Episcopal van visitar el 16 de març les
instal·lacions del Parc Científic. I un grup de vint
alumnes d’Ilerna Centre Integral d’FP van fer
també el 21 de març una visita al Parc lleidatà.

Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida
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