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1. Introducció
1.1. Presentació
El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (Parc Científic) és una de
les principals plataformes científiques i tecnològiques en l’àmbit agroalimentari i
de les TIC a nivell català i estatal. Concentra una part important de les
infraestructures de recerca de la Universitat de Lleida (UdL), especialment les
relacionades amb el sector agroalimentari que, al costat dels recursos i serveis
d’R+D+i d’altres institucions i entitats, constitueixen un important pol
d’excel·lència i innovació.
El projecte del Parc Científic de Lleida s’inicia l’any 2003, gràcies a la reflexió i
l’aposta estratègica de l’Ajuntament de Lleida i de la Universitat de Lleida. Les
dues institucions presenten l’avantprojecte del Parc a la convocatòria del Fons
Europeu FEDER i l’any 2005 constitueixen jurídicament el Consorci del Parc,
del qual són copatrons, i hi aporten recursos humans, tècnics i econòmics.
La seu principal del Parc Científic s’ubica en els antics quarters militars del turó
de Gardeny, a la capital de Lleida. Els ajuts aconseguits en les convocatòries
d’Ajuts del Pla Naciona I+D+i 2004-2007 per a projectes de R+D realitzats en
parcs científics i tecnològics i el Programa Nacional de Infraestructuras
Científico-Tecnológicas dins del Pla Nacional d’I+D+i 2008-2011 permeten
rehabilitar el Centre d’Iniciatives Empresarials i la caserna d’Artilleria (actuals
edificis H) i posar en marxa el creixement físic del Parc (Jardí BotànicArborètum Dr. Pius Font i Quer, Centre de Difusió del Coneixement (CeDiCo),
TIC/CPD, INCUBA).
L’any 2009, les empreses s’incorporen progressivament al Parc, fins a ocupar
més de 3.500 m2, la qual cosa implica la necessitat d’enfortir els serveis tècnics
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(telecomunicacions, valor afegit, etc.) i administratius (gestió econòmica,
facturació i control de serveis). Els Prínceps d’Astúries, Felip de Borbó i Leticia
Ortiz, inauguren el Parc el 26 d’octubre d’aquell any.
L’any següent, el 2010, finalitzen pràcticament els projectes de construcció i
habilitació dels nous espais i s’inicien les obres del complex Magical, a l’antic
quarter d’Infanteria. La tasca més significativa a partir d’ara serà la de posar en
servei les instal·lacions.
Als anys 2011 i 2012 es consoliden les infraestructures del Parc, s'incrementa
l'oferta de la cartera de serveis i s’aprofundeix en la promoció i les relacions
comercials del Parc. Cal destacar la posada en marxa al 2012 del Centre
Audiovisual Magical Media, de la cafeteria del Parc i la concessió de la gestió
del CPD.
La inauguració del Fruitcentre, el millor laboratori europeu de la fruita,
incrementa l’any 2013 la projecció internacional del Parc Científic. A més, la
posada en marxa d’aquest equipament de la Generalitat i de l’IRTA suposa la
incorporació al Parc de 120 investigadors nous.
A més, durant el 2013 el Magical Media inicia interessants activitats de negoci i
formació. Així, per exemple, l’alumnat de Ciències Audiovisuals de la
Universitat de Lleida, de La Salle-Mollerussa i d’Ilerna hi fan les classes
pràctiques i està prevista la gravació a principis del 2014 de la pel·lícula Segon
origen, un projecte del malaurat Bigas Luna i Carles Porta.
A 31 de desembre del 2914, les 111 empreses del Parc facturen anualment
102,5 milions d’euros, segons l'estimació de la gerència a partir de les dades
aportades per les mateixes empreses, i ocupen a 1.400 persones.

1.2. Objectius i eixos estratègics del Parc Científic
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L’objectiu del Parc és esdevenir una de les principals plataformes científiques i
tecnològiques en l’àmbit agroalimentari i de les TIC i un pol d’excel·lència i
innovació capaç d’atraure empreses de base tecnològica i activitats avançades.
En aquest sentit, el Parc dóna suport a les empreses del conjunt de les
comarques de Lleida i actua com un dinamitzador dels diferents sectors
productius.
Per assolir aquests objectius, el Parc Científic de Lleida planteja quatre eixos
estratègics:
-

Desenvolupament d’espais científics orientats bàsicament a grups
d’investigació de la Universitat de Lleida, laboratoris d’empreses i
institucions d’R+D+i.

-

Desenvolupament d’espais per a empreses innovadores adreçats a
empreses de base tecnològica.

-

Desenvolupament d’una oferta de serveis altament qualificats que donin
imatge de marca al Parc i que completin la cartera de serveis habituals
dels espais productius de primer nivell.

-

Desplegament territorial mitjançant una xarxa de subseus.
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2. Estructura
2.1. Consell d’Administració
El Consell d’Administració del Consorci del Parc Científic i Tecnològic de Lleida
està format per quatre membres en representació de l’Ajuntament de Lleida,
quatre en representació de la Universitat de Lleida (UdL), dos en representació
del propi Parc i dos assessors.
-

President: Àngel Ros, alcalde de Lleida*

-

Vicepresident: Roberto Fernández, rector de la UdL*

-

Secretari: Óscar Martínez Pelegrí (UdL)

-

Interventor: Jordi Sanuy Vallés (Ajuntament)

-

Vocals: Rafael Peris Martín i Montserrat Mínguez García (Ajuntament) i
Josep Maria Sentís Suñé i Ferran Badia Pascual (UdL)

-

Gerent: Josep Clotet Sopeña

-

Assessor relacions institucionals: Jordi Carbonell Sebarroja

-

Assessor: Josep Farrero Jordana

*

Els estatuts del Consorci del Parc estableixen l’alternança cada dos anys dels
càrrecs de president i vicepresident.
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2.2. Espais del Parc

El Parc Científic està distribuït en tres campus:
-

Campus de Gardeny, que és el principal i compta amb 47.048 m 2
construïts, i 60.000 m2 en planificació

-

Campus Agroalimentari, que inclou el Jardí Botànic-Arborètum de Lleida
Dr. Pius Font i Quer i dos edificis destinats a la recerca agroalimentària

-

Campus de Salut, que disposa d’un edifici de recerca on hi ha la seu de
l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida)
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També contribueixen al desplegament d’accions del Parc el Campus de
Cappont (Escola Politècnica Superior de la UdL), el Centre d’Estudis Porcins de
Torrelameu i la xarxa de subseus.

3. Noves incorporacions
3.1 Noves empreses
A 31 de desembre de 2014, el nombre total d’empreses amb seu al Parc és de
108.
Les noves incorporacions són:

Nom
ADIBIO

Ubicació
Viver 23 A
Viver FP

AKIS INTERNATIONAL
ALBESA RAMADERA, SL (OPP GROUP)

H3
Domiciliada

BRAINSTORE
BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS, SL (OPP GROUP)
CONSULTORIA D'ESTALVI ENERGÈTIC I SERVEIS, SCP

H3
Domiciliada
Viver FP

DAVID ALMUZARA (KITA)
DELIDOG SNACKS, SL

Viver 23 A

DIETARY MOLECULAR DIAGNOSTICS, SL

Domiciliada
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H3

EFICREA
ENTRE3INTERIORISTES

INCUBA

FEELING PROJECTS

Domiciliada

HUSSE

Viver FP

IDI EUREKA

TIC

INFOPORC, S.L (OPP GROUP)

H3

INLINGUA LLEIDA

Domiciliada

INSTAMINA SCP

Viver 23A

LEARNING ENGLISH AND DEVOPMENT, SCP

Viver 23A

MOLDE, SCP

Viver FP

MORGADES DEL RIO RENTER

Domiciliada

OPENNATUR

H3

OPTIMAL PORK PRODUCTION, SL (OPP GROUP)

H3

RUBICON WATERS

TIC

SG CONSULTORS FORMADORS

SOSTECA EUROSERVICE, SL
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TREE MOBILE GROUP

Viver 23A

URBAN REFUSE DEVELOPMENT, SL

H2

4. Projectes del Parc
El Parc va gestionar fins al 31 de desembre de l’any 2014 un total de 41 projectes
propis amb un import global de 44.916.855,91 €. D’aquests projectes destaquen les
convocatòries del Pla Nacional d’I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación, el Plan
Avanza del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, els Ajuts Feder de la UE, els
ajuts de la Diputació de Lleida, els Projectes del PUOSC de la Generalitat i els
Convenis de col·laboració amb l’APTE.
També va col·laborar en 13 projectes, que es van signat conjuntament amb diverses
entitats vinculades al Parc com la UdL, l’IRTA, l’IRBLleida, l’Innopan, el Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya i diverses empreses privades:

 UdL: 5 projectes
 IRB Lleida: 3 projectes
 IRTA: 2 projectes
 CTFC: 2 projectes
 Innopan: 1 projecte

En total, el Parc va gestionar 54 projectes, entre projectes propis i projectes en
cooperació.
L’any 2014, el Parc va formalitzar la signatura de 23 contractes. D’ells, 12 corresponen
a la incorporació de noves empreses o serveis prestats, 3 a contractes de patrocini i
els altres 8 a domiciliacions d’empreses al Parc Científic. També es van signar 21
convenis de col·laboració amb diverses entitats (veure la relació que figura a l’annex).

4.1. Projectes concedits i executats l’any 2014
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1. Programa Integral de suport a les persones emprenedores – Catalunya
Emprèn (convocatòria any 2013).
Es va obtenir finançament de la convocatòria de l’any 2013 del Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Programa integral de suport a
les persones emprenedores (línia A) – Catalunya Emprèn. Convocatòria de la Direcció
General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat de
Catalunya amb el suport financer del Ministerio de Empleo y Seguridad Social i el Fons
Social Europeu.
El projecte es va executar durant l’any 2014 (del 20 de desembre de 2013 al 30 de
novembre de 2014) mitjançant una agrupació de tres entitats, actuant el Consorci
Lleidatà de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Lleida com a entitat promotora, i
el Parc Científic i l’ Institut Municipal d’ocupació Salvador Seguí, com a entitats
conveniades.
Resum de resultats del pla de treball executat (sumant les tres entitats):


Informació i orientació: 439 accions realitzades (439 persones beneficiàries)



Assessorament: 267 accions realitzades (211 persones assessorades), havent
finalitzat 30 plans d’empresa i havent-se creat 28 empreses amb 37 persones
promotores de les empreses creades.



15 accions formatives, 78 hores de formació i 429 persones participants.



Assistència tècnica per a la consolidació: 52 accions realitzades, 243 hores
destinades a assistència tècnica i 32 empreses beneficiàries, entre elles 16
empreses del Parc Científic.



14 accions de sensibilització i 693 persones beneficiaries d’aquestes accions.



19 accions de mediació i acompanyament per a l’accés al finançament



4 projectes específics d’autònoms i emprenedoria social amb 35 beneficiaris
persones autònomes, 32 beneficiaris de projectes cooperatius i 62 beneficiaris
de projectes d’emprenedoria social.
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21 persones beneficiaries d’assessorament TIC i/o foment de l’ús de les TIC
per a la gestió empresarial en col·laboració amb el Microsoft Productivity Lab.



25 empreses allotjades en vivers d’empresa, 17 als vivers gestionats pel Parc
Científic i 8 al Viver FP emprèn gestionat per l’IMO.



2 operacions per facilitar el traspàs de negocis



7 persones beneficiàries dels serveis facilitadors de segones oportunitats
(persones que tornen a emprendre).

El total de beneficiaris de les diferents accions ha estat de 1.259 persones.
D’acord amb la distribució de tasques prevista entre les tres entitats, les accions del
Parc Científic s’han centrat principalment en: accions formatives, l’assistència tècnica
per a la consolidació de les empreses del Parc, l’allotjament d’empreses en vivers
d’empresa i l’assessorament en l’ús de les TIC per a la gestió empresarial (mitjançant
el Microsoft Productivity Lab). Les demès accions s’han derivat als tècnics del
Consorci de Promoció Econòmica fent un seguiment.
Cost total de l’actuació conjunta: 76.562,51 euros. Subvenció total aprovada per al
projecte: 61.250,00 euros (80% de la despesa elegible).
Distribució entre els 3 socis de l’agrupació:


Cost de l’actuació del Parc Científic: 17.609,38 euros (bàsicament personal
propi dedicat al projecte), subvenció aprovada: 14.087,50 euros (80%)



Cost de l’actuació del Consorci de Promoció Econòmica: 40.578,13 euros,
subvenció aprovada: 32.462,50 euros



Cost de l’actuació de l’IMO: 18.375,00 euros, subvenció aprovada: 14.700,00
euros.

2. Projecte FI-WARE enmarcat en el Programa Future Internet Public-Private
Partnership Programme (FI PPP) de la Unió Europea.
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El Programa FI PPP és un programa de cooperació públic-privat en l’àmbit de les
tecnologies de l’Internet del futur, signat per la Comissió Europea i un conjunt
d’empreses TIC. Amb un pressupost proper als 600 M €, es un dels programes més
rellevants de col·laboració en R+D (http://www.fi-ppp.eu)
Aquest programa compta amb un projecte principal, FI-WARE, liderat i coordinat per
Telefónica I+D. La seva missió es crear la plataforma de components o Generic
Enablers (GEs), que s’aplicaran en diferents àrees, inicialment per una sèrie de
projectes orientats als clients finals (Use-case Projects (UCs)). Progressivament es
posarà a disposició de les empreses europees, especialment pimes, perquè puguin
crear aplicacions en diferents àrees relacionades amb Internet (www.fi-ware.eu).
Els projectes orientats al client inclouen de forma especial el desenvolupament de les
ciutats intel·ligents o smart cities, i també altres àrees com la logística d’objectes i
persones, la cura del medi ambient, la gestió d’energia, la seguretat ciutadana, els
continguts aportats per ciutadans i solucions TIC agroalimentàries, entre altres.
FI-WARE investiga també sobre els reptes tecnològics relacionats amb la gestió
d’aplicacions cloud, data/context, Internet de les coses (IoT), seguretat i la interfície
amb xarxa i dispositius.
Actualment està publicant APIs obertes d’aquests components, en alguns casos a
partir de desenvolupaments ja existents de les empreses i entitats que participen en el
projecte.

Telefónica

contribueix

amb

la

plataforma

de

BigData

i

altres

desenvolupaments.
El 6 de novembre de 2012 es va presentar la primera versió de la plataforma, el FIWARE test bed, en el marc de l’event 'Smart City: Las oportunidades en el Internet del
futuro. Aquest pilot, que compta amb el suport de Red.es, està preparat per integrar
les solucions que es vagin desenvolupant en l’àmbit de les ciutats intel·ligents.
La plataforma FI-WARE està oberta a tercers, donant lloc al FI-WARE Open Innovation
Lab, que permetrà que altres desenvolupadors utilitzin els GE i dinamitzin l’ecosistema
TIC. Les especificacions obertes estan disponibles a la Wiki del Projecte.
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El Parc Científic de Lleida es va incorporar com a soci número 67 al projecte,
mitjançant l’amedment núm 7 del contracte inicial de Telefonica I+D amb la UE,
aprovat el 27 d’octubre de 2014 i amb efectes des de l’1 d’abril de 2014 fins a 31 de
desembre de 2014.
Període d’execució de la part del Parc Científic: de l’1 d’abril de 2014 al 31 de
desembre de 2014.

Cost d’execució aprovat: 85.729 €



Personal propi: 56.441 €



Costos indirectes personal propi (20%): 11.288 €



Altres despeses per disseminació projecte (subcontractació): 11.600 €



Despeses de comunicació: 2.900 €



Viatges: 500 €



Costos indirectes altres despeses: 3.000 €

Subvenció justificada: 70.412 €

Cofinançament: 14.704,50 € (75% en concepte de part del cost de personal propi i
part dels costos indirectes de personal propi. La resta de despeses – personal propi
per a esdeveniments, subcontractació i altres – es financen al 100%).

Contribució del Parc i resultats:
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El Parc ha lliurat informació disponible sobre mobilitat de la ciutat de Lleida
per integrar-la al portal del projecte CKAN FIWARE portal. Inclou diferents
dades (consultable a https://data.lab.fiware.org/dataset?q=lleida.)



D’acord

amb

Telefònica

I+D,

el

Parc

també

ha

promogut

el

desenvolupament de noves aplicacions per a mòbils (apps) desenvolupades
per gestionar dades publicades a la plataforma FI-WARE mitjançant un
doble esdeveniment de promoció i divulgació a Lleida organitzat pel Parc
Científic i un grup de desenvolupadors d’aplicacions locals el 27 de
setembre de 2014. Van participar 70 assistents a les conferències de
divulgació i 12 participants en 5 equips a la Hackaton per desenvolupar
aplicacions mòbils.


Les aplicacions finalistes van ser:


Locals4All, desenvolupada per Marc Solé i Marc González, disponible
a

Google

play

store:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.locals4all&hl=es


LleidaPARK, de TarracoDroi. Aquesta aplicació va vinculada a la
promoció de l’ús de la bicicleta a les ciutats.



EsAccesibleApp desenvolupada per Juanjo Bilbao. Disponible a:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esaccesibleapp.gr
atis.

Hi

ha

un

vídeo

disponible

amb

explicacions

a:

https://www.youtube.com/watch?v=N5UIB8MpqL8



El Parc Científic va estar present al Smart City World Expo celebrada a
Barcelona, del 13 al 15 de novembre de 2014, per difondre el projecte FIWARE i les polítiques d’Open Data per promoure desenvolupaments.

4.2. Projectes en desenvolupament al 2014 i que continuen al 2015
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4.2.1.- PROGRAMA INTERREG IV B- SUDOE: PROJECTE FI4VDI

Projecte: Desenvolupament d’una xarxa d’infraestructures federades per a la
generació de serveis de virtualització de llocs de treball – FI4VDI

Antecedents:

El Consell d’Administració de l’1 de febrer de 2013 va aprovar, en el punt 16 de l’ordre
del dia, la participació del Parc en el projecte SUDOE: Desenvolupament d’una xarxa
d’infraestructures federades per a la generació de serveis de virtualització de llocsde
treball – FI4VDI.
Presentada la proposta del Parc a aquesta convocatòria, el comitè de programació del
programa Interreg IV B de la regió Sudoest d’Europa –celebrat el dia 18 de juny de
2013 a Madrid– va aprovar el finançament amb fons FEDER de la Unió Europea per a
aquest projecte, en el qual participa el Parc Científic amb altres 6 entitats.
Codi de referència: SOE4/P3/E804
Cost total del projecte: 859.403,00 euros
Ajut FEDER total aprovat: 644.552,25 euros (75% de la despesa elegible)
Data d’inici: 01/01/2013 – Data de finalització inicial: 31/12/2014, prorrogada a petició
dels socis fins a 30/06/2015.
Durada de l’execució del projecte: 30 mesos
Nombre de beneficiaris: 7 (5 socis d’Espanya, 1 soci de Portugal i 1 soci de França)
El Parc Científic coordina el Grup de Treball GT6 de “Publicitat i informació del
projecte. Capitalització” i participa als GT1 (Coordinació i gestió del projecte), GT3
(Adaptacions a l’entorn cloud), GT4 (Integració. Prototips) i GT5 (Seguiment i
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avaluació). Vinculats al projecte, el Parc ha coordinat l’organització de tres cursos
virtuals d’entorns cloud, que se celebren des del mes de desembre de 2014 fins al juny
de 2015.
Cost de l’actuació per al Parc Científic: 100.000 €
Subvenció (75% de la despesa elegible): 75.000 €
Justificat fins a 31 de març de 2014: 10.959,22€ (% d’execució: 10,96%).
Propera justificació prevista a l’abril de 2015 i la darrera justificació, al juliol de 2015.

4.2.2.- PUOSC 2007 (anualitat 2012)
En relació als ajuts del PUOSC 2007 (anualitat 2012) del Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, el Consell d’Administració del
Consorci del Parc de 15 de juliol de 2014 va adoptar l’acord, d’aprovar l’aplicació de la
subvenció als projectes següents que substitueixen als aprovats pel Consell
d’Administració de data 18 d’abril de 2012 i que el percentatge de subvenció previst
per a cada projecte sigui del 95%, màxim previst per la normativa vigent, i tramitar la
corresponent sol·licitud d’aprovació per part de la Generalitat:
1. “Instal·lacions i equips de seguretat del Parc Científic”. Pressupost: 147.428,54 € +
IVA
2. “Urbanització de l’entorn del Parc Científic: espai d’entrada i accessos als edificis”.
Pressupost: 40.630,72 € + IVA
3. “Instal·lacions de control energètic del Parc Científic”. Pressupost: 127.730,22 € +
IVA
Pressupost de despesa conjunta de les tres actuacions: 315.789,48 euros més IVA.
Subvenció total (95% de la despesa elegible): 300.000,00 euros.
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El 2/12/2014 es va emetre una resolució favorable del Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya a aquesta sol·licitud, rebuda a
l’oficina de gestió del Parc el 7/01/2015:
Les tres actuacions incloses en el Pla Unic d’Obres i Serveis de Catalunya anualitat
2012, per executar durant els anys 2015 i 2016, i els números d’actuació son els
següents:

1) Número d’actuació 2012/962, titulada: Instal·lacions de seguretat del Parc
Científic.
Pressupost total: 178.388,53 euros (IVA inclòs)
Aportació del Parc: 38.331,42 euros (IVA inclòs)
Subvenció PUOSC-PG: 140.057,11 euros

2) Número d’actuació 2012/964, titulada: Urbanització de l’entorn del Parc
Científic: espai d’entrada i accessos als edificis.
Pressupost total: 154.553,57 euros (IVA inclòs)
Aportació del Parc: 33.209,86 euros (IVA inclòs)
Subvenció PUOSC-PG: 121.343,71 euros

3) Número

d’actuació

2012/1.444,

titulada:

Instal·lacions

de

control

energètic del Parc Científic.
Pressupost total: 49.163,17 euros (IVA inclòs)
Aportació del Parc: 10.563,99 euros (IVA inclòs)
Subvenció PUOSC-PG: 38.599,18 euros

La contractació i l’adjudicació dels contractes s’han de fer obligatòriament
abans de 31-12-2015 i la data límit per presentar la justificació es el dia
31-12-2016.
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4.2.3.- FEDER EIX 1 LLEIDA (3a convocatòria)
Projecte: Equipaments per al Centre d’Innovació Maqcentre del Parc Científic i
Tecnològic Agroalimentari de Lleida
Codi de referència: GO035443
Despesa subvencionable: 375.048,74 euros.
Total subvenció (Feder + Diputació) (75%): 281.286,55 euros (Cofinançament Feder
(50%): 187.524,37 euros i Cofinançament Diputació de Lleida (25%): 93.762,18€
A data d’avui està executat en un 86% (equips adquirits, facturats i pagats). L’import
de despesa elegible pagat que ja es pot justificar: 322.715,23 euros.
Queda pendent d’execució un 14% de l’actuació per un import de 52.333,51 euros de
despesa elegible.
Data màxima per finalitzar l’execució i pagar la despesa ampliada fins a
31/12/2015 (Comunicació del Departament de Governació i Relacions Institucionals Direcció General d’Administració Local de data 24/02/2015).

4.3. Grups de recerca i d’entitats públiques i privades
Grups i departaments de recerca de la Universitat de Lleida
En el període 2013/2014, s’han desenvolupat activitats científiques diverses, amb la
incorporació de spin offs com Eficrea o Dietary Molecular Diagnostics vinculada al grup
Nutren - Nutrigenomics, i consolidat diversos grups de recerca al Parc Científic,
especialment en l’espai dedicat a la recerca bàsica, l’edifici H3. Aquestes entitats han
utilitzat els serveis de la Plataforma de Serveis Cientificotècnics:

-

DBA - Centre de Desenvolupaments Biotecnològics i Agroalimentaris

-

NUTREN Nutrigenomics
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-

Departament de Química

-

Desenvolupament

i

aplicació

de

tècniques

cromatogràfiques

i

d’espectrometria de masses (DAT-CEM)
-

Departament de Producció Animal

-

Departament d’Hortofructicultura i Jardineria

-

Departament de Producció Vegetal i Ciències Forestals

-

CAEM

Entitats i empreses externes de caràcter públic

1. Fundació Giro, actualment Giro IRTA-UPC:

Entitats i empreses externes de caràcter privat

1. Fruits de Ponent:
2. Axeb Biotech
3. Eficrea
4. Inforporc, SL - Opp Group
5. Opennatur, SL

Principals grups de recerca amb activitat i col·laboracions amb el Parc

1. Grup Nutren-Nutrogenomics, dirigit pel Dr. Manuel Portero i el Dr.
Reinald Pamplona
Aquest

grup

ha

desenvolupat

projectes

de

Nutrigenòmica

amb

el

reconeixement d'ACC10 en el programa VALOR i MAP-EADA. També ha
participat en altres iniciatives de valorització de coneixements i tecnologia per a
la generació d'aplicacions de nutrició personalitzada. En el camp de l'aplicació
de la metabòlica, el grup ha executat la part analítica de diversos projectes
espanyols i europeus. Nutren-Nutrigenomics també ha participat en el
desenvolupament de grans consorcis, com el CENIT (Iniciativa HENUFOOD) i
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l’INNPRONTA (iniciativa INNCOMES). Destaca la seva interacció amb el sector
primari a nivell local, amb iniciatives conjuntes amb CEBACAT, així com amb
altres productors. Això ha permès la generació d'una patent.

2. Centre DBA: Desenvolupament Biotecnològic i Agroalimentari
Es tracta d’un grup especialitzat en la investigació i la transferència de
tecnologia en l’àmbit de l’alimentació i la química, la valorització de
subproductes i els additius i conservants alimentaris. Desenvolupa
activitats basades en les tecnologies orientades a l’analítica de precisió i
a la determinació de components mitjançant cromatografia i altres
tècniques.

3. Grup Energia i Maquinaria Agroindustrial – GREA
Dirigit per la Dra. Luisa Cabezas i integrat a INSPIRES, aquest grup
treballa en àmbits de la energia, robòtica, maquinaria i la construcció
sostenible.
Àmbits d’activitat:
Tecnologies energètiques
Disseny i optimització de maquinaria
Automatització i control
Un dels principals objectius del GREA és contribuir a augmentar la
competitivitat de les empreses, a través de la col·laboració en el
desenvolupament de nous productes i amb una avaluació tecnològica.
Un altre objectiu és donar a les empreses una resposta a les necessitats
de formació especialitzada i de formació contínua.

4. Grup d’agricultura de precisió, Agròtica i Agrotecnològica
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El grup està dirigit pel Dr. Joan R. Rosell, del departament d’Enginyeria
Agroforestal d’ETSEA. Destaca l'aplicació de les TIC per al disseny, el
desenvolupament i l’aplicació de nous sensors en l'agricultura, el control
de maquinària, l’adquisició i el processament de dades, la topografia i la
geoestadística, entre altres. Van promoure la spin-off Summaprecisió,
Solucions en Agricultura de Precisió, SL vinculada al Parc científic.

5. Grup de Control integrat de Plagues Agrícoles i Forestals
Aquest grup de recerca, dirigit pel Dr. Ramon Albagés, desenvolupa la
seva activitat a l’Arborètum-Jardí Botànic de Lleida Dr. Font i Quer.
Utilitza material vegetal per estudiar els processos de control integrat de
plagues, especialment d’insectes i àcars. Integra investigadors de la
UdL, l’IRTA, la UB i la UAB.

6. Grup CAEM
Aquest

grup,

dirigit

pel Dr.

Ximo

Company,

realitza

activitats

relacionades amb l’art de l’època moderna. El grup ha realitzat més de
cinquanta estudis d’obres d’art de diferents col·leccions particulars i
museus, la majoria inèdites.

7. Grup GRIHO - Grup de recerca en interacció persona-ordinador i
integració de dades
Es tracta d’un grup de recerca integrat a INSPIRES i dirigit pel Dr. Toni
Granollers. Treballa els aspectes d’interacció entre les persones i els
ordinadors. Desenvolupa el Master en Interacció persona ordinador i el
UsabiliLab, entre altre projectes.
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8. Grup de Planificació del Paisatge, Gestió Forestal i Conservació de
la Biodiversitat
Aquest grup, dirigit per la Dra. Cristina Vega, ha desenvolupat el projecte
Foresfoc, finançat pel Plan Avanza del Ministerio de Industria. Aquest
projecte avalua la probabilitat d’incendis forestals en parcel·les de 10
quilòmetres amb un sistema que preveu la consulta on line. Està allotjat
al servidor del Parc.

9. Projecte DOSAFRUT
Allotjat al servidor del Parc.

Laboratori TIC
El Laboratori TIC, situat a l’edifici TIC/CPD, s’ha posat en funcionament per potenciar
les sinèrgies i els encàrrecs entre les empreses, les TIC i els grups de recerca. La
primera fase del projecte desenvolupa una línia de treball vinculada al Liquid Galaxy
Lab, un laboratori finançat per Google.

Galaxy Lab:
Un nou laboratori específicament orientat al desenvolupament de projectes dins de
l’entorn del Liquid Galaxy, desenvolupat conjuntament amb Google, que hi participa a
traves de les beques GSOC (Google Summer of Code). El 2014 tres estudiants que
desenvolupaven els seus projectes al Liquid Galaxy Lab van ser becats amb 5000 $
cada un per Google.

Empreses i entitats del Parc amb activitats de recerca
Diverses entitats privades s’han instal·lat a l’edifici H3 i INCUBA del Parc Científic per
aprofitar sinèrgies, col·laborar en nous projectes conjunts i afavorir la innovació
tecnològica en l’àmbit empresarial:
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1. Microsoft Productivity Lab: el primer Productivity Lab promogut per
Microsoft a l’Estat. Forma i assessora les petites i mitjanes empreses
lleidatanes per millorar la productivitat i la rendibilitat mitjançant la
utilització de les noves tecnologies. També desenvolupa iniciatives de
divulgació i experimentació en col·laboració amb empreses i operadors
del sector TIC. Durant el 2014 ha desenvolupat diverses activitats de
formacio en el marc del Projecte Catalunya Emprèn i en col.laboració
amb GlobaLleida.

2. Fundació Maqcentre/FEMAC: Hi participen empreses del sector de la
maquinària agrícola. Ha rebut el premi Gold Label Award com a millor
clúster europeu.

3. Axeb Biotech: empresa de biotecnologia orientada a la nutrició vegetal
fundada l’any 2006. Desenvolupa una gamma de productes formulats
amb capacitat tecnològica per a nous desenvolupaments. Té una
important activitat internacional. Disposa de varies patents pròpies i
patents conjuntes amb la Universitat. Promou projectes de recerca amb
universitats i centres tecnològics.

4. Agrifood: firma que ofereix solucions informàtiques per a la indústria
agroalimentària i la producció animal, així com la logística. Té una activitat
internacional potent, especialment a Itàlia.

5. Opennatur: Empresa que desenvolupa projectes I+D+i en els àmbits del
control biològic de plagues agrícoles. Participa en projectes de recerca amb
l’IRTA-Fruitcentre (control de fongs), amb el servei de jardineria de l’Ajuntament
de Lleida (lluita biològica) i amb l’Arborètum.
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6. Inforporc - OPP Group: Grup de quatre empreses del sector porcí que
desenvolupen conjuntament activitats i projectes orientats a la gestió i maneig
totalment tecnificats de granges de porcí, acomplint abastament tots els
condicionants de benestar animal, mediambientals i d’estalvi energètic.
Disposen d’una granja escola a Albesa i al Brasil. Recentment han obert una
delegació a Polònia. Ha desenvolupat la patent Etic, que consisteix en un
dispositiu per controlar la medicació que es dispensa als porcs.

7. Idi Eureka: Empresa d’enginyeria que desenvolupa projectes del sector de la
construcció, disseny industrial i càlculs estructurals complicats, entre els que
destaca l’enginyeria de la torre eòlica en formigó més alta del món (patentada),
així com projectes d’aeronàutica.

8. Indra: treballa en col·laboració amb l’Escola Politècnica Superior (EPS).
Càtedra UdL de Desenvolupament d’eines d’accessibilitat per a persones
amb discapacitat amb Indra i la Fundació Adeco, un dels projectes més
potents d’aquesta empresa és el Head Mouse, que permet a persones amb
problemes de mobilitat interactuar amb un ordinador.

9. Ros Roca SA: empresa que treballa en els camps de la recollida i el reciclatge
de residus sòlids urbans.

10. GFT: empresa de matriu alemana de l’àmbit TIC especialitzada en serveis
tecnològics per a la banca, de caràcter internacional. Entre els seus clients hi
ha el Deustche Bank

11. Lleida Net: firma que treballa en projectes innovadors en el camp de les
tecnologies de les telecomunicacions i la certificació electrònica, amb expansió
internacional i un notable creixement.
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12. Ponent 2002: empresa del sector TIC que té una vinculació comercial amb
Google i l’EPS. A través dels seus projectes, diversos estudiants de la UdL han
obtingut beques en projectes amb Google. També desenvolupa noves
tecnologies de traçabilitat i codis bidimensionals d’aplicació a l’agricultura i
l’arqueologia.

13. BDigital: centre tecnològic que desenvolupa projectes vinculats al món de
l’alimentació, la gestió de regs, la traçabilitat, la seguretat alimentària i el control
de processos i serveis, entre altres.

14. Imagina, Ingenieria del Software: empresa TIC que treballa en l’àmbit de la
Informàtica i desenvolupa, en col·laboració amb l’IRB Lleida, sistemes
intel·ligents d’anàlisi automàtica d’imatges radiològiques.

15. Neosalus: empresa que treballa en l’àmbit de la seguretat i la salut. Col·labora
amb Ponent 2002 en la distribució de desfibril·ladors mitjançant els drone.

16. Wepsilon: empresa que ha desenvolupat projectes TIC per al govern
argentí i altres relacionats amb els continguts digital i digital media.

17. Grup Saltó: ha creat una start up amb seu al Parc Científic “Sosteca
Euroservices, SL” resultat d’un projecte d’innovació.

18. Dietary Molecular Diagnostics, SL: spin off de la Universitat de Lleida
vinculada al grup Nutren-Nutrigenomics amb seu al parc Científic. En
aquest moment estàn tramitant la certificació de qualitat del laboratori
número 3 del Parc.
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19. Acustics Ambient: ha obtingut la patent Prexobloque d’aillament
acústic i termic. Projecte de desenvolupament comercial presentat a la
Fundació Repsol.

20. Adibio, SL: projecte de desenvolupament d’antibiotics per al sector
ramader en base a productes naturals

21. Rubicon

Water,

SL:

empresa

australiana

dedicada

al

control

automatitzat de canals de reg, que ha situat la seva seu per al sud
d’Europa al Parc Científic. Projecte pilot amb la ETSEA-UdL i una
comunitat de regants del canal d’Urgell.

5. Activitats

L’any 2014 va confirmar la tendència a l’alça de les activitats organitzades directament
pel Parc Científic i per les empreses i entitats que hi estan ubicades. Paral·lelament
també es va incrementar la demanda de participació de representants del parc lleidatà
en trobades i esdeveniments convocats per entitats del món econòmic, tecnològic i de
recerca en els àmbits local, autonòmic, estatal i fins i tot internacional.
Sense ànim de ser exhaustiva, la memòria recull les activitats principals i més
significatives del Parc Científic i Tecnològic de Lleida.

5.1 Congressos, jornades i conferències
Presentació del Parc Científic a la Netherlands Business Support Office de
Barcelona
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(06/02/2014)
Presentació del Parc a Jasper van Dorrestein, director de la Netherlands
Business Support Office a Barcelona. Durant la reunió es van presentar les
diverses activitats i línies de negoci del Parc. Es van iniciar contactes per
missions directes e inverses entre ambdós entitats.
Signatura d’un conveni de col·laboració entre Mensa i el Parc Científic
(06/02/2014)
El president del Parc Científic de Lleida, Àngel Ros, i la presidenta de
l’associació Mensa España, Elena Sanz, van signar un conveni de
col·laboració. Mensa ofereix assessorament gratuït a les empreses del Parc
que ho sol·licitin i organitza diverses activitats al Parc Científic. D'altra banda, el
Parc li cedeix un espai per a la celebració d’activitats i en fa difusió.
Les activitats a desenvolupar per Mensa:
El dia 21 de març, Elena Sanz va presentar Mensaempresa. Tot seguit,
Virtudes Fernández va presentar La nit del coneixement. Després, Sergi Gámiz
va impartir la conferència Casualitat o causalitat: la teoria del caos i l’empresa.
L’acte es va iniciar a les 19.45 hores a l’Auditori Joan Oró de l’edifici CeDiCo.
Així mateix, Mensa va organitzar el II Campionat de Catalunya de Jocs de Rol
en Viu i el V Torneig de Jocs de Taula de Catalunya, que es van celebrar el 22
de març, a la Sala Polivalent de l’edifici CeDiCo.
Presentació del Parc a la nova delegació comercial de la Deutche Messe a
Madrid
(19/02/2014)
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Es va presentar el Parc a Gracia Dueñas Vinuesa, de Visitor Promotion; a
representants de Mele Servicios Feriales SL, de la Delegació a Espanya de la
Fira de Hannover i de la Vertretung Deutsche Messe in Spanien.
Durant l’acte es van fixar els paràmetres bàsics que, posteriorment, van
permetre les accions a desenvolupar amb la Fira de Hannover Urban Solutions
i Fira de Lleida, així com un seguit d’accions comercials i contactes amb la
Universitat d’ESSEN.
Participació al Congres CNIS
20/02/2014
El president del Parc i alcalde de Lleida, Àngel Ros, va presentar una ponència
sobre

la

col·laboració

pública-privada

al

Congreso

Nacional

de

Interoperabilidad y Seguridad (CNIS). Ros va presentar accions i estratègies
per assolir les smart cities del futur, així com la seva estratègia d’implantació,
tot posant en relleu el paper que han d’exercir els ajuntaments en la introducció
dels serveis de Big Data i els avenços que representen per a l’Administració
pública i per al concepte de smart cities.
Participació a la Jornada del Cercle d’Infraestructures
28/02/2014
El vicepresident del Parc i rector de la UdL, Roberto Fernández, va participar a
la Jornada del Cercle d’Infraestructures, celebrada a la Cambra de Comerç de
Lleida. La trobada va comptar amb les intervencions del president del Cercle,
Pere Macies; el president de la Cambra de Comerç, Joan Simó, i d’alcaldes de
diferents municipis del territori.
Joan Ganau, professor titular de la Universitat de Lleida i responsable de la
càtedra Repsol de Competitivitat

y Desenvolupament Regional de la UdL,
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també hi va intervenir.
Jornada de la UOC sobre “Imperatiu digital a l’empresa”
14/03/2014
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) va organitzar la jornada Imperatiu
Digital a l’Empresa a l’edifici CeDiCo del Parc Científic de Lleida. El rector de la
UOC, Josep A. Planell, va inaugurar-la acompanyat del delegat a Lleida de la
UOC, Ricard Giménez.
Montse Guitart, directora del Màster de Potenciació Digital, va pronunciar la
conferència Imperatiu Digital a l’Empresa. Luis Villarejo, director d’Eines per a
la Comunitat, va presentar el projecte Realitat augmentada: experiències i
aplicacions per a la teva empresa.
La jornada va finalitzar amb la taula rodona “La importància de ser competent
digital avui”, amb la participació de Josep Antoni Moreno, alumni UOC i director
executiu d’Egèria. Tasting&Events; Hatem Rivadulla, alumni UOC i soci
d’Inienia, i David Torné, alumni UOC i analista programador de Programació
Integral, amb la moderació de Montse Guitart.
Després de la cloenda de la jornada, es va fer una sessió de networking.
Presentació del programa d’activitats de primavera al Parc Científic i a
l’Arborètum.
07/03/2014
El Parc Científic i Tecnològic de Lleida va organitzar un programa d’activitats de
primavera que incloïa dotze actes de diferent contingut i característiques. Les
activitats es van iniciar el 14 de marc i van finalitzar els dies 29 i 31 de maig
amb un curs de fotografia científica i naturalista a l’Arborètum.
Entre les activitats programades hi havia torneigs de jocs d’intel·ligència i de
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taula organitzats per l’associació Mensa. També hi havia diverses visites
guiades per descobrir diferents espais al Jardí Botànic-Arborètum de Lleida Dr.
Pius Font i Quer. Amb aquestes accions es va augmentar el nombre de
visitants i la coneixença del Parc per part de la ciutadania i les empreses.
Participació a la Fira CeBit BITCOM a Hannover i signatura d’acords
(9 a 11/03/14)
El president del Consorci del Parc Científic i alcalde de Lleida, Àngel Ros,
acompanyat de representants de l’Ajuntament i de la Universitat de Lleida, va
realitzar una sèrie de contactes i va signar acords de col·laboració, a la fira
CEBIT de Hannover. Un dels acords signats va ser amb el centre UBICITEC
(European Center for Ubiquitous Technologies and Smart Cities) de la
Universitat alemanya de Duisburg-Essen.
A més, el president del Parc va intervenir conjuntament amb Juanjo Hierro,
coordinador del Projecte Fi-Ware en Telefónica I+D, a la jornada Big-Data per a
smart cities, que va organitzar la multinacional alemanya GFT -present al Parc
Científic de Lleida i proveïdora de serveis i solucions de Tecnologies de la
Informació (TI)- dins de l’esdeveniment CODE-n celebrat a CeBIT.
Com a conseqüència de la col·laboració, van haver-hi també contactes amb
equips tècnics de diverses empreses, entre elles Telefònica. El resultat va ser
la consecució de la col.laboració del Parc en un projecte europeu, que aportara
uns 53.000 € de subvenció per al desplegament de tecnologies FI-Ware.
Exposició sobre fotografia astronòmica
21/03/2014
L’associació Mensa va organitzar entre els dies 21 de març i 11 d’abril una
exposició de fotografies del cel, així com la projecció de l’audiovisual Iniciació
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a l’astrofotografiaa la Sala Polivalent de l’edifici CeDiCo. L’activitat s’enmarcava
en el any Oró, de divulgació de la vida i obres del científic lleidatà.
Presentació del Parc a les jornades World Wide Polytechnical School Meeting
(15/05/2014)
Les jornades World Wide Polytechical School Meeting es van dur a terme a
l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida els dies 14 i 15 de maig.
Les diverses activitats planificades van incloure una presentació i visita a
empreses del Parc Científic. Unes 30 persones van realitzar aquesta activitat i
van contactar amb empreses del Parc que els interessaven.

Presentació de l’App de Juanjo Bilbao per avaluar l’accessibilitat física de les
ciutats

16/05/2014
El Google Developers Group de Lleida (GDG Lleida), amb la col·laboració del
Parc Científic, va presentar l’aplicació EAccessible, del desenvolupador de la
Rioja Juanjo Bilbao. Aquesta app avalua l’accessibilitat física de les ciutats.
Bilbao, que pateix una minusvalidesa que l’obliga a anar en cadira de rodes,
també va pronunciar la xerrada “L’accessibilitat, una necessitat i un dret”.
També van participar en l’organització l’Ajuntament i la Universitat de Lleida i
l’ONCE, entre altres col·lectius.

Conferència de Fran Almenara sobre “Bitcoins, criptomonedes, usos i futur”
29/05/2014
L’Auditori Joan Oró de l’edifici CeDiCo del Parc Científic va acollir una
conferència sobre economia digital i monedes on line. L’acte va anar a càrrec
de Fran Almenara, que va pronunciar la conferència Bitcoins, criptomonedes,
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usos i futurs. El bitcoin és un sistema monetari descentralitzat, que facilita les
transaccions econòmiques electròniques fora del control dels bancs o dels
governs.
Presentació del Parc Científic i col·laboració amb Orange en projectes conjunts
dins l’activitat del llançament de nous serveis Orange 4G.
(04/07/2014)
El president del Parc Científic, Àngel Ros, el delegat d’Orange España, la
directora de Relacions Institucionals d’Orange, Maite Arcos, i el director de
Desenvolupament de Producte d’Orange, Yves Bazin es van reunir per parlar
de les principals accions d’Orange a Lleida i de la possibilitat d’establir una
col·laboració en projectes.
Orange desplega una xarxa de quarta generació per modernitzar la xarxa
d'accés, transmissió i les inversions específiques en la tecnologia 4G. El
desplagament suposa una inversión propera als 3 milions d’euros.
Orange es ca ubicar al Parc Científic, des d’on desenvolupa aquest
desplegament a Lleida, que la creació de llocs de treball i l’increment de
competitivitat per els serveis de telecomunicacions desplegats, a banda de la
important inversió econòmica.
Presentació del Parc i visita de Carles Martin de l’associació It’s cool
(09/07/2014)
Carles Martín, representant de l'associació It’s cool va visitar el Parc Científic
per conèixer directament els seus objectius i presentar la seva associació. It’s
cool va néixer per impulsar i promoure els estudis universitaris TIC entre
l’alumnat de primària i secundària, el professorat i les famílies, ja que en els
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darrers anys s’ha reduït el nombre de matriculats en els estudis d’Enginyeria i
Tecnologies de la Informació. L’associació realitza una sèrie d’activitats de
divulgació amb aquest objectiu també estratègic per al Parc d’assolir més
titulats i tècnics, dels que ara mateix el Parc n’està força necessitat.
La col·laboració amb It’s cool potencia l’obtenció de beques per a treballadors
del Parc (becaris de la UdL treballen al Liquid Galaxy Lab), genera ingressos
per l’ús de sales de formació, auditori i altres equipaments del Parc i per les
visites guiades als centres del Parc, especialment a l’Arborètum.
Presentació del Parc i els seus vivers a la Fundació Repsol per promoure
l’emprenedoria
(28/07/2014)
El Parc Científic de Lleida signara properament un conveni de col·laboració
amb la Fundació Repsol i amb GlobaLleida per promoure l’emprenedoria.
El vicepresident de la Fundació Repsol, César Gallo, i la directora d’Estratègia,
Encarnación Sanz, van visitar el Parc amb l’objectiu de conèixer les
instal·lacions i serveis del Parc Científic de Lleida. Es tractava d’un contacte
previ a la signatura d’un conveni de col·laboració per promoure l’emprenedoria
tecnològica.
La Fundació, a través de Fons d’Emprenedors, celebra cada any un concurs
per seleccionar els millors projectes emprenedors de l’Estat, que reben
assessorament, suport financer i ubicació a la seva incubadora de Madrid.
La Fundació Repsol canalitza les estratègies de responsabilitat social i l’acció
social i cultural del grup Repsol, amb l’objectiu d’aconseguir un major
desenvolupament social, educatiu i cultural, especialment en les zones on la
companyia està present
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El Parc canalitzarà projectes de Lleida cap al Fons d’Emprenedors i, si és
necessari, allotjarà a les seves instal·lacions els guanyadors o finalistes
lleidatans. Així mateix, el Parc oferirà a Repsol experts en Enginyeria Forestal.
Esmorzar al Parc amb Albert Riba
(24/09/2014)
Aquest acte va iniciar una nova sèrie d’accions divulgatives per a les empreses
del Parc. Són reunions de format reduït entre empreses i persones
significatives del món de l’emprenedoria i els negocis. Tenen lloc a primera
hora del mati mentre es pren un cafè distés.
Aquestes accions es van iniciar amb la participació d’Albert Riba i 7 empreses
del Parc. Riba és cofundador i Dynamic Partner d’inPreneur i col·labora en
diferents mitjans de Comunicació, com RNE-Ràdio 4, Expansión, Catalunya
Ràdio i diari Ara (Ara Emprenem). És autor del llibre Mamut o Sapiens. Las diez
inquietudes vitales para adaptarse y emprender i compta amb gran experiència
en l’àmbit de l’intraemprenedoria (emprenedoria a dins de les empreses). Ha
estat director de Postgrau en Emprenedoria a la UPC d’Igualada. Entre els
seus clients hi ha la Fundació Isidre Esteve, el FC Barcelona, Catalunya Caixa,
Creu Roja Catalunya, Foment Emprèn, Zambon i LinktoStart.
Lectura al Parc de projectes de Grau, Carrera i Màster
(25/09/2014)
S’ha potenciat l’ús dels espais del Parc Científic per a la presentació de
projectes de fi de cicles dels estudiants de l’EPS. Alguns d’aquests projectes
s’han desenvolupat a empreses del Parc.
Marc González, estudiant de l’EPS, va obtenir matrícula d’honor pel seu
projecte Integrating a Voice Recognition System in the Liquid Galaxy using the
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Interactive Spaces Framework, que combina la tecnologia Liquid Galaxy amb
Interactive Spaces. La presentació es va fer a l’Auditori Joan Oró i,
posteriorment, a la sala d’exposicions, on González va fer una demostració
pràctica al Liquid Galaxy Lab del Parc.
Google va becar al 2014 el desenvolupament d’aquest projecte a través del
Liquid Galaxy Lab. González va utilitzar un sistema de làsers activats per veu
per marcar la situació de les diferents ubicacions i missions de la NASA sobre
la maqueta 3D de la Lluna creada per Joan Oró. El científic lleidatà va realitzar
la maqueta per formar els astronautes.
Prop de cent participants al DevFest Lleida celebrat al Parc Científic
(30/09/2014)
El DevFest Lleida és el festival de la tecnologia Google organitzat pel Google
Developers Group Lleida. La trobada va comptar amb conferències,
demostracions de wearables i una Hackathon Android Wear per desenvolupar
aplicacions sobre el projecte europeu Fi-WARE.
Marc González i Marc Solé van guanyar ex aequo el primer premi a la millor
aplicació Android amb dades d’accessibilitat o mobilitat. Tomàs González, el
segon premi i Juanjo Bilbao, que hi va participar mitjançant videoconferència, el
tercer. Bilbao també va obtenir el premi especial Remotte.
Presentació i participació del Parc a la Jornada del Cercle d’Economia
conjuntament amb Manel Brufau, Luisa Cabeza i Josep Miquel Piqué
(06/10/2014)
Manel Brufau, director general d’Indra a Catalunya; Josep Miquel Piqué,
president de la XPCAT; Luisa F. Cabeza, directora del Centre INSPIRES de la
UdL, i el gerent del Parc Científic, Josep Clotet, van participar en la jornada
titulada La innovació com a motor econòmic de Catalunya. El Cercle
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d’Economia de Lleida, amb la col·laboració del Parc Científic, va organitzar la
trobada.
Les terres de Lleida, tradicionalment centrades en la producció agroalimentària,
han d’ampliar el seu nínxol dins de la cadena de valor agroalimentari per cercar
nous negocis i continuar sent referent europeu del sector, segons Josep Clotet,
gerent del Parc Científic. D’aquesta manera podrà competir en el marc del
finançament europeu RIS3.
Després de la presentació d’Enric Vicente, president del Cercle d’Economia de
Lleida, els ponents van destacar la importància de la innovació per millorar la
competitivitat empresarial, generar llocs de treball i afavorir el desenvolupament
del territori. Posteriorment, Ferran Badia, vicerector de Planificació, Innovació i
Empresa de la UdL, va moderar un col·loqui entre els assistents. (6 Oct. 2014)
Exposició de l’any Oró amb part del llegat del científic lleidatà
(09/10/2014)
El Parc Científic va col·laborar en aquesta exposició que mostrava per primera
vegada part del llegat i la figura del científic lleidatà Joan Oró, conegut
mundialment pels seus treballs científics i reflexions al voltant de l’origen de la
vida. La mostra, instal·lada al soterrani de l’Auditori Municipal de Música, va
aprofondir en la figura del bioquímic lleidatà vinculant-la a la divulgació
científica i va donar a conèixer per primera vegada part del seu llegat
L’exposició, formada per panells gràfics, diorames, projeccions diverses i
aplicacions interactives, repassava la seva vida i vivències i permetia, alhora,
mostrar el fons de la Fundació Oró presentant alguns dels elements i continguts
del futur Museu del Clima i del Medi Ambient, tot impulsant el coneixement
científic.
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A la inauguració hi va assistir la filla del científic, Maria Elena Oró, i va comptar
amb una conferència a càrrec d’Emili Gelpí, deixeble del Dr.Oró.
Jornada sobre propietat industrial i intel·lectual
(10/10/2014)

El Dr. Joan A. Morgades, enginyer industrial, expert en patents i gerent de
Morgades del Río Renter, i Diana Mariné, enginyera industrial i agent espanyol,
van parlar de les diferents maneres de protecció de les invencions i els
procediments d’atorgament de patents. El gerent del Parc Científic, Josep
Clotet, va introduir la jornada.
Creixen les patents obtingudes per empreses lleidatanes dedicades a la
transformació de productes agroalimentaris, segons les conclusions de
la Jornada sobre propietat intel·lectual i industrial. D’acord amb les dades
aportades pels ponents, la tramitació i l’atorgament de patens no s’han vist
afectats per la crisi econòmica.
Representants d’empreses, grups d’investigació i institucions, com Francesc
Giné, director de l’EPS, van assistir a la trobada.
Presentació del Liquid Galaxy LAB, les beques Google 2015 i el GDG a l’inici
del curs 2014-1015 de l’EPS
(10/10/14)
Durant l’acte d’inici del curs 2014-2015 de l’EPS, es va presentar als assistents
el Liquid Galaxy Lab, les beques de Google i les activitats del GDG Lleida. Hi
van intervenir Andreu Ibàñez, organitzador del GDG Lleida i coordinador del Liquid
Galaxy LAB; Francesc Giné, director de l'EPS; Josep Clotet, gerent del Parc Científic, i
Antoni Saldaña, CTO de l'Ajuntament de Lleida.
A més, Ismael Arroyo i Marc González, becaris de Google Summer of Code, van
explicar la seva experiència.
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L’investigador Jorge Wagensberg obre el curs escolar 2014/2015 al Parc
(13/10/14)
L’investigador català Jorge Wagensberg va obrir el curs escolar 2014/2015 amb
una conferència sobre el talent pluridisciplinari, que va pronunciar a l’Auditori
Joan Oró del Parc Científic. L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i el delegat dels
serveis territorials d’Ensenyament, Miquel Àngel Cullerés, van presidir l’acte, al
qual també va participar Jesús Castillo, regidor d’Educació de l’Ajuntament de
Lleida.
Participació del Parc a la Jornada Europea de Conscienciació de l’Aturada
Cardiorespiratòria
(16/10/14)
La Jornada Europea de Conscienciació de l’Aturada Cardiorespiratòria es va
celebrar a la plaça de Sant Joan de Lleida sota l’organització de l’empresa
Neosalus i el patrocini del Parc Científic.
Durant tot el dia va haver un gran photocall a la plaça Sant Joan amb el
lema Les teves mans poden salvar la vida d’una persona estimada. Les
persones que ho desitjaven podien fotografiar-s’hi i penjar després les imatges
a les xarxes socials amb el hashtag #LleidaReanima16oct amb la finalitat de
difondre la campanya. Es va premiar la foto que més arribava al cor amb un
sopar per a dues persones al restaurant El Nou Quatre Portes de Lleida. A
partir de les 16.00 hores, es va realitzar un taller sobre l’ús de desfibril·ladors i
les maniobres cardiopulmonars. Més tard, la mascota NEO va repartir regals
als infants
La Seguretat Social en el sector agrari
(22/10/2014)
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La jornada Actualització de la normativa de la Seguretat Social al sector agrari
es va celebrar a l’Auditori Joan Oró del Parc sota l’organització de la MC Mutual
amb la col·laboració d’ASAJA. Hi van assistir més de 50 persones.
Reunió de la Societat Espanyola de Seguretat Alimentària
(24/10/2014)
La Societat Espanyola de Seguretat Alimentària (SESAL) va celebrar la seva
dècima reunió a l’Auditori Joan Oró del Parc Científic, que va tractar sobre
Seguretat alimentària: analitzant el futur. El conseller d’Agricultura, Josep M.
Pelegrí, acompanyat del president del Parc i alcalde de Lleida, Àngel Ros, va
inaugurar la jornada. El president de la SESAL, Juán R. Hidalgo, i el veterinari
Eduard Mata van parlar de l’origen i el futur de la seguretat alimentària.

5.2 Cursos

Taller tecnològic per a la realització d’un PlotClock

25/04/2014
El taller organitzat per Google Deevelopers Group (GDG) per aprendre a fer el
rellotge robòtic PlotClock va superar l’assistència prevista. Així va sumar 10
persones més de les matriculades inicialment i va constituir un important èxit.
El professor de l’EPS Fernando Guidaro va fer la introducció teòrica i Dídac
Merino en va conduir la pràctica. El taller es va basar en Arduino, la plataforma
més famosa d’iniciació al món de l’electrònica i va incloure tècniques
d’impressió en 3D per desenvolupar el PlotClock.
Curs d’Òscar Fornas sobre “Els 10 errors més comuns en màrqueting”
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(11/07/2014)
Òscar Fornas, diplomat en màrqueting i amb més de 26 anys d’experiència en
el sector, va impartir el curs Els 10 errors més comuns en màrqueting basat en
el llibre de Philip Kotler. Aquesta activitat formativa, que va tenir lloc a l’edifici
CeDiCo, estava organitzada per GlobaLleida amb la col·laboració del Parc, i
s’adreçava a emprenedors, empreses de creació recent, professionals i
autònoms.
Taller per aprendre a muntar impressores 3D
(19, 20 i 21/9/2014)
El taller per aprendre a muntar impressores 3 D, organitzat pel GDG Lleida, era
una nova edició dels camps de treball de la regidoria de Joventut al Parc
Científic. Hi van participar 15 persones que prèviament havien adquirit,
mitjançant un grup de compres, les peces de les impressores i que es van
trobar a la sala de reunions de l’edifici TIC-CPD del Parc Científic.
Posteriorment aquests dispositius permetran obrir noves línies d’activitat,
negoci i cooperació amb altres empreses per part de les persones que hi van
participar. (19, 20 i 21/9/2014)
Curs de Toni Mates sobre com vendre amb el cor
(15/10/14)
Més de 100 empreses i emprenedors van assistir al curs Vendre amb el cor:
estratègies d’èxit per a la venda, que va impartir Toni Mates a l’Auditori Joan
Oró del Parc Científic de Lleida. L’activitat formava part del programa
‘Catalunya emprèn’ de la Generalitat i comptava amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Lleida i el Parc Científic.
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Després d’una salutació als assistents del gerent del Parc, Toni Mates va
explicar com aprendre a desenvolupar habilitats per liderar i desenvolupar
actituds proactives de canvi i compromís que generin confiança en el client. El
curs va finalitzar amb una visita al Parc Científic.

5.3 Activitats d’empreses i entitats del Parc

Electrònica Saltó i Plunge Interactive, seleccionades per participar al Programa
d’Acceleració Empresarial de GlobaLleida.
(24/01/2014)
GlobaLleida va seleccionar dues empreses del Parc Científic, Electrònica Saltó
i Plunge Interactive, per participar en el Programa d’Acceleració Empresarial,
que es va iniciar el 3 de febrer i va finalitzar el 14 d’abril. Aquest programa, que
organitzava GlobaLleida, s’adreçava a incrementar la facturació de les
empreses i aconseguir solidesa financera.
Les condicions per participar en aquesta formació de caràcter gratuït eren ser
una empresa innovadora amb potencial de creixement elevat i tenir seu a
Lleida, entre altres. El programa incloïa diferents àmbits de capacitació: la
gestió estratègica, l’estratègia de venda, el finançament, la formació jurídica, la
internacionalització i la negociació.
Google selecciona de nou Ponent 2002 com a tutora de les seves beques
d’estiu
(03/03/2014)
Google va seleccionar per segon any consecutiu Ponent 2002, empresa
ubicada al Parc Científic, com a tutora del Google Summer of Code (GSOC), el
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seu programa de beques d’estiu. A finals de març, aquesta empresa va
presentar a la convocatòria els treballs de doctorat, màster i grau de tres
estudiants de la Universitat de Lleida (UdL) que treballaven al Liquid Galaxy
Lab.
Plunge Interactive aconsegueix 300.000 descàrregues d’un videojoc en 5 dies
(09/04/2014)
El videojoc Disco Bees, de Plunge Interactiva una empresa del Parc, va
superar les 300.000 descàrregues en 5 dies. Es tracta d’un joc match three per
a tots els públics i ambientat amb música disco. El jugador ha de fer línies de 3
o més abelles del mateix color.
Idi Eureka patenta la torre eòlica més alta del món
(14/04/2014)
Idi Eureka, ubicada al Viver TIC del Parc, va patentar a escala internacional la
torre eòlica de formigó més alta del món. La instal·lació pot arribar fins als 200
metres d’alçada. L’enginyeria també va patentar el mètode per muntar-la.

Obtenció de tres beques del GSOC per a 3 alumnes de l’EPS que
desenvolupen els projectes al Liquid Galaxy Lab

(22/04/2014)
El programa Google Summer of Code (GSOC) va becar Marc González, Carlos
de Dios i Ismael Arroyo, tres alumnes de l’Escola Politècnica Superior de la
Universitat de Lleida que desenvolupaven els seus projectes al Liquid Galaxy
Lab del Parc Científic. Els universitaris lleidatans van aconseguir el 50% de les
beques d’estiu de Google, que enguany n’atorga un total de 6 a tot el món,
dins del projecte Liquid Galaxy.
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Ismael Arroyo va tornar a aconseguir una beca pel seu treball doctoral amb
el benchmarking del Liquid Galaxy sobre el rendiment de sistemes heterogenis.
Marc González va treballar amb la plataforma Interactive Spaces de Google i
enllaça el Liquid Galaxy amb un projecte d’exposició interactiva amb la Lluna
del científic Joan Oró, que la NASA va cedir al Parc Científic. Carlos de Dios va
utilitzar la tecnologia WebRTC per posar en marxa un sistema de
videoconferència amb Hangoust al Liquid Galaxy.

XIII Jornada Tècnica de Postcollita de l’IRTA, sobre el maneig postcollita de
conreus alternatius

07/05/2014
L’IRTA va celebrar al Parc Científic la XIII Jornada Tècnica de Postcollita. Els
ponents van informar sobre els aspectes més rellevants del maneig postcollita
de conreus alternatius, com ara el caqui, el kiwi, la magrana i les figues. La
jornada també va tractar sobre les tecnologies de IV i V gamma que es poden
aplicar per transformar la fruita fresca. El Dr. Josep Usall, del Programa de
Postcollita de l’IRTA, va inaugurar aquesta trobada tècnica. L’activitat, que va
permetre a molts visitants nous conèixer el Parc, es va realitzar a l’Auditori
Joan Oró.

Conferència de Marcos Urarte sobre competitivitat empresarial dins d’un cicle
de xerrades organitzat per Group Saltó Thecnologies

(27/05/2014)
El consultor estratègic d’alta direcció Marcos Urarte va pronunciar la
conferència “Management competitiu: la fórmula de la competitivitat (P 4C3)C”.
Aquest enginyer de fama internacional va revelar els ingredients necessaris
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perquè una empresa sigui competitiva, àgil i flexible. L’empresa Group Saltó va
organitzar i finançar aquesta xerrada, que s’emmarca en un cicle de
conferències més ampli.
Marcos Urarte té una llarga trajectòria dedicada a l’alta direcció, la consultoria
estratègica i de negoci i el coaching empresarial. Treballa com a consultor
estratègic a més de 100 entitats públiques i privades del món i és professor a
les principals escoles de negoci i universitats de l’estat Espanyol i
Llatinoamèrica. Marcos Urarte és, també, col·laborador del Banc Mundial i l’any
2011 va rebre el premi Most Valuable Speaker. El president del Parc, Àngel
Ros, va cloure la jornada, que va comptar també amb la participació del gerent
del Parc Científic i Tecnològic, Josep Clotet i del CEO del Group Saltó, Jaume
Saltó.

Nous cursos d’anglès de Lead-Learning English & Development al Parc
Científic per preparar l’examen de Cambridge i Conversation & Speaking.
(17/06/2014)
L’empresa del Parc Lead-Learning & Development va impartir dos cursos
d’anglès al Parc Científic. El primer preparava l’alumnat per a l’examen de
Cambridge i va tenir lloc del 30 de juny al 22 de juliol, de dilluns a divendres, de
les 16.00 a les 20.00 hores.
El segon curs, Conversation & Speaking, es va iniciar al setembre. El van
impartir professors nadius en horari continuat des de les 08.00 fins a les 19.00
hores, de dilluns a divendres.
Axeb Biotech en una jornada sobre innovació
(28/05/2014)
Axeb Biotech, empresa ubicada al Parc, va participar en la jornada
Condemnats a innovar: la ruta del tresor cap a la supervivència, organitzada
per la Cambra de Comerç de Lleida i la UOC. Concretament, la taula rodona
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De les idees als fets: el llarg camí de la innovació va comptar amb la
participació de Javier Hijós, soci i director tècnic d’Axeb Biotech.
Indra lidera el projecte europeu per millorar el control fronterer als aeroports
(19/06/2014)
Indra, empresa ubicada al Parc, va liderar el projecte Automated Border Contro
for European Union (ABC4EU) per millorar els sistemes d’automatització del
control de frontera als aeroports. Un consorci format per quinze socis de vuit
països treballa en aquesta iniciativa promoguda per la CE. La policia nacional
del aeroports Madrid-Barajas i Barcelona-el Prat utilitza sistemes d’Indra.
Participació d’empreses del Parc a la Fira Agrària de Sant Miquel
(25 a 29/09/2014)
Tres empreses del Parc, iCompetia Social Lab, Akis International i BrainStore
Lleida, van participar a la Fira Agrària de Sant Miquel de Lleida en l’estand
organitzat per GLOBALleida. A més, iCompetia Social Lab va organitzar una
jornada tècnica sobre el nou model de formació continuada, el contracte de
formació i aprenentatge, les bonificacions al régim agrari i la nova formació elearning.
El grup d’investigació Nutren patenta una fibra de ceba per reduir el col·lesterol
(06/10/2014)
El grup d’investigació Nutren Nutrigenòmics de l’IRBLleida, que desenvolupa la
seva activitat al Parc, ha patentat Fibracep. Es tracta d’una fibra de ceba en
pols que afegida al menjar redueix el col·lesterol dolent i augmenta el bo.
L’investigador JC Serrano dirigeix aquest grup que va rebre l’encàrrec de
l’Associació Catalana de Productors de la Ceba.

Premi Partner Dynamic de Microsoft Ibérica per a IFR Group
(17/10/2014)
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IFR Group, empresa ubicada al Parc, va obtenir el premi Partner Dynamic 2014
de Microsoft Ibérica. El guardó reconeix a IFR com el millor partner expert en
software de gestió de Microsoft Dynamics AX.
Dos projectes lleidatans guardonats en els premis a l’emprenedoria del
Campus Iberus
(11/2014)
El premis a l’emprenedoria del Campus d’Excel·lència Internacional de la Vall
de l’Ebre (Campus Iberus) van guardonar dos projectes dels grups de recerca
de la Universitat de Lleida (UdL). El primer premi a la categoria “Generador
d’idees de negoci” es va atorgar a Edison Yara i Robert Marsellés, del Grup de
Química Agroalimentària Sostenible, i al Centre de Desenvolupament
Biotecnològic i Agroalimentari (DBA). El grup Nutren, de l’IRBLleida, va obtenir
el segon premi en la modalitat “Projecte empresarial” per un sistema de
recomanacions nutricionals personalitzades.
El Campus Iberus està format per les universitats de Lleida, Saragossa, pública
de Navarra i la Rioja. Els guardons es van lliurar a la Universitat de Saragossa i
hi va assistir el rector de la UdL i vicepresident del Parc Científic, Roberto
Fernández.
L’empresa BrainStore Lleida del Parc Científic rep el premi Jove Emprenedor
Creatiu
(18/11/2014)
L’empresa Brainstore Lleida del Parc Científic va rebre el premi Jove Emprenedor
Creatiu, que atorga la Jove Cambra Internacional durant la celebració de La nit de
l’emprenedor català. El motiu del guardó van ser les seves idees fresques i factibles.
Brainstore Lleida dóna serveis a les empreses a través del procés de la idea Machine,
del brainstore i de la formació d’emprenedors, entre d’altres. L’import dels seus serveis
es basa en el valor que crea per al client (Pay-what-you-wisch).
Parc de Gardeny – Edifici CeDiCo 1a planta ––
Tef. 973 272922 Fax 973 267161
25071 LLEIDA
www.pcital.es

48

Lleida.net, amfitriona de la XXI Reunió de l’Interconnect Working Group de la
GSMA
(21 i 22/11/2014)
L’empresa Lleida.net va ser l’amfitriona de la XXI Reunió de l’Interconnect
Working Group de la Groupe Speciale Mobile Association (GSMA). La trobada,
celebrada al Parc Científic, va reunir representants de les operadores Telecom
Itàlia, Orange, Vodafone, AT&T, Verizon, BeepSend, Sparkle i la mateixa
Lleida.net. Totes treballen els nous serveis que comercialitzaran durant els
propers anys.
Aquest va ser el segon cop que la GSMA celebrava una reunió a Lleida de la
mà de Lleida.net, una de les empreses espanyoles associades. L’associació
GSMA organitza anualment esdeveniments internacionals, com el Mobile World
Congress i el Mobile Asia Congress.
Celebració de les III Jornades Agrifood
(11 i 12/12/2014)
Agrifood va celebrar les III Jornades internacionals al Parc Científic de Lleida
amb la participació de cinquanta empreses. Els participants van tenir
l’oportunitat de rebre informació sobre la possibilitat d’aplicar els nous
coneixements, idees i serveis a la pròpia oferta gràcies a la formació i les
presentacions de solucions aportades per ponents de gran rellevància
internacional en el sector.
Els assistents també van participar en workshops basats en solucions
empresarials i tecnològiques. El regidor de l’Horta de l’Ajuntament de Lleida,
Josep Barberà, i el director d’Agrifood, Jorge Gonzalo, van inaugurar les
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jornades. La cloenda va anar a càrrec del gerent del Parc Científc, Josep
Clotet, i de Jorge Gonzalo.
5.4 Inauguracions i esdeveniments
Primera reunió de l’any del GDG Lleida
(13/02/2014)
El Google Developers Group Lleida (GDG Lleida) va fer el 13 de febrer la
primera reunió informativa de l’any. Es tractava d’una trobada oberta a tothom
interessat a participar en les activitats que organitza el GDG Lleida. S’hi van
repassar les últimes accions de l’any passat i els possibles esdeveniments per
organitzar el 2014, entre els quals destava els Code and Beer.

Acte de divulgació pública de la superació de les 100 empreses al Parc
Científic

(07/05/2014)
El Parc Científic de Lleida comptava ja amb 111 empreses i grups de recerca
després de les darreres incorporacions durant el primer trimestre d’enguany. La
dada significava que en cinc anys s’havia quintuplicat el nombre d’empreses,
amb un creixement del 540%. També s’havia incrementat el nombre de
treballadors, que arribava a les 1.400 persones. El Parc generava 6.619 llocs
de treball induïts, segons la metodologia del Ministeri d’Economia i
Competitivitat. Per aquest motiu, es va celebrar un acte informatiu al que van
assistir empreses del Parc i mitjans de comunicació.
El president del Parc, Àngel Ros, i el vicerector de Planificació, Innovació i
Empresa de la Universitat de Lleida, Ferran Badia, van destacar durant la
celebració de l’acte aquest creixement , i van presentar les darreres sis noves
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empreses a les direccions de la resta de firmes del Parc. Les noves
incorporacions són Dietary Molecular Diagnostics, Idi Eureka, Entre 3
Interioristes, Instamina, Opennatur i Optimal Pork Production, que integra
Infopork, Albesa Ramadera i Buenas Prácticas Agropecuarias.
El President va informar que les empreses TIC del Parc ofereixen en aquests
moments 70 nous llocs de treball a professionals, fet que augmentarà encara
més l’actual nombre de treballadors i treballadores. D’altra banda, el vicerector
Badia ha comentat que el Parc ja disposa d’una massa crítica que generarà
noves dinàmiques, noves solucions i noves empreses a llarg termini.

5.5 Serveis

Reurbanització i millora de l’entorn de l’edifici de serveis CeDiCo
El Centre de Difusió del Coneixement (CeDiCo) és l’edifici de serveis del Parc,
l’espai d’atenció i gestió per als usuaris, els visitants, els proveïdors i els
congressistes. També acull la sala d’exposicions, l’Auditori i la cafeteriarestaurant.
Aquesta infraestructura es va desenvolupar amb finançament de les
convocatòries de parcs, que per la seva naturalesa i directrius d’execució no
podien aplicar-se a accions d’urbanització de l’entorn. Per aquest motiu, els
espais externs circumdants a l’edifici havien quedat sense urbanitzar i
presentaven un estat força deteriorat.
L’empresa que gestiona la concessió de la cafeteria-restaurant s’havia queixat
per la mala imatge derivada d’aquesta manca d’urbanització. També s’havien
rebut altres queixes d’empreses del Parc.
Atesa aquesta necessitat, es va estudiar el pressupost de reurbanització de
l’entorn de l’edifici Cedico, que es va valorar en 28.000 €. Davant la
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impossibilitat d’assolir el finançament necessari per a l’acció, es va contactar
amb l’Institut Municipal d’Ocupació per veure la possibilitat de realitzar un
arranjament aprofitant les accions formatives en jardineria d’aquest centre.
D’aquesta manera l’entorn del CeDiCo es va arranjar mitjançant una pràctica
de jardineria, integrada en el pla de formació del SOC, i desenvolupada per
l’IMO Salvador Seguí. El Parc només va assumir part del cost del material, uns
2.100 €.
Implantació de l’aplicació automatitzada de gestió d’incidències, programa
SOM.

Donat el volum d’empreses, treballadors, instal·lacions i serveis situats en
diferents espais d’una superfíce de 30.000 m 2, el Parc va implantar un entorn
CRM (Customer Relationship Management), que permet enregistrar les
incidències que es produeixen, assigna un tècnic per a la seva resolució i fa un
seguiment de la mateixa incidència fins que es resolt. L’objectiu era millorar
l’assistència als usuaris i organitzar d’una manera més eficient i efectiva la
gestió, tot facilitant alhora la recollida, gestió i control d’incidències.
Addicionalment, permet que una persona d’administració no vinculada
directament al servei tècnic de manteniment pugui donar informació telefònica
puntual a qualsevol petició. Això és possible perquè tot el sistema ho registra
tot. A la vegada, el sistema permet controlar d’una manera més eficient les
tasques i els treballadors de manteniment.
La implantació de la gestió d’incidències en fase de prova no té cost per al Parc
i serveix de test de validació i centre de demostració per a l’empresa del Parc
que l’ha desenvolupat (Saltó Thecnology).
El CRM allibera el personal tècnic de les feines d’informació general i atenció al
públic i evita la duplicitat de tasques.
Noves incorporacions de personal sense cost per al Parc
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El Parc va aconseguir l’assignació, a càrrec del SOC, d’una persona de suport
a l’espai de consergeria del centre Magical Media sota la direcció funcional del
Parc.
Amb el desenvolupament d’aquestes tasques, es millora la qualitat del servei
d’atenció als usuaris i els visitants del Parc, alhora que serveix com a control i
orientació en casos de visites tècniques, serveis tècnics i de manteniment
d’empreses, visita i orientació de missatgers, etc. Així s’evita o es redueix en
molts casos l’accés de terceres persones a les oficines i les oficines principals
estudis i platós.
Cal considerar que la contractació de la producció de Segon Origen implicava
l’obligació

per

part

del

Parc

Científic

d’aportar

personal

d’aquestes

característiques.

Implantació, sense cost per al Parc, d’equips desfibriladors als edificis CeDiCo,
Magical i Jardí Botànic-Arborètum
Aquest es un projecte avaluat repetides vegades en el sí del Parc, que no havia
estat possible per la manca de recursos pressupostaris específics i per no
disposar d’un marc d’actuació en el que fer l’encaix de la cardioprotecció del
Parc Científic.
El Parc es va incorporar al projecte Lleida Espai Cardioprotegit, que finança
l’Obra Social de laCaixa i promou l’Ajuntament de Lleida. L’objectiu era salvar
vides i, per tant, proveir les instal·lacions del Parc amb suport de
cardioprotecció.
problemagreu,

Les

aturades

cardíaques

extrahospitalàries

són

un

ja que cada any es produeixen més de 24.500 aturades

cardíaques a l’Estat, és a dir, una mitjana d’una cada vint minuts. La
disponibilitat de desfibril·ladors automàtics externs, molt estesos en els edificis
públics, facilita la desfibril·lació precoç de les persones amb aturades
cardíaques extrahospitalàries.
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El cost per equip desfibril·lador, la vitrina de suport i els cursos de formació per
al personal, així com el manteniment anual, és d’aproximadament uns 2.700 €.
El Parc havia avaluat anteriorment aquest projecte, però no havia estat possible
materialitzar-lo per la manca de recursos pressupostaris específics i per no
disposar d’un marc d’actuació en el que encaixar la cardioprotecció al Parc
Científic.
El projecte Lleida Espai Cardioprotegit ha instal·lat 39 desfibril·ladors en espais
públics de la ciutat. L’empresa que va guanyar el concurs per instal·lar-los és
Neosalus, ubicada al Parc Científic.
Tots els desfibril·ladors porten un QR que adreça l’usuari de mòbil a una
aplicació on troba la seva ubicació i la distància aproximada fins a cadascun
d’ells. A més, hi ha fotografies de la seva situació exacta i informació per al seu
correcte funcionament.
Nou servei per potenciar la presència d’empreses del Parc a la fira de Sant
Miquel
La Fira de Sant Miquel és el certamen més important a nivell nacional i dels
més importants a nivell internacional i europeu en el món agroalimentari. El
Parc va negociar amb la Fira de Lleida la possibilitat de habilitar un espai, en el
qual les empreses del Parc, especialment les que estan en fase de incubació
(emprenedors, spin off de la UdL, etc.), tinguessin l’oportunitat de presentar les
seves innovacions. Lògicament, els costos per disposar d’un estand en aquesta
fira són difícils d’assolir per a les empreses que comencen.
En col·laboració amb GlobaLleida i Fira de Lleida es van aconseguir aquests
espais gratuïts per a les empreses, i , finalment, tres empreses del Parc
Científic, AKI, BrainStore i iCompetia Social Lab (Neosalus), van participar a la
Fira Agrària de Sant Miquel en un estand de GLOBALleida de manera gratuïta
per difondre els seus serveis, amb plena capacitat de implantació i comunicació
Parc de Gardeny – Edifici CeDiCo 1a planta ––
Tef. 973 272922 Fax 973 267161
25071 LLEIDA
www.pcital.es

54

amb les visites, assistència a jornades tècniques, difusió de productes i serveis,
etc.

Implantació al Parc de l’aplicatiu Innoget Cloud en col·laboració i amb el
finançament de GLOBALleida:
Open Innovation és una estratègia essencial en el món de la recerca i la
innovació de cara a assolir la competitivitat de les empreses. A través de la
Innovació

Oberta,

les

empreses

podem

compartir

idees

i

solucions

tecnològiques que permeten millorar la productivitat i la generació de beneficis
mitjançant la col·laboració entre departaments i àrees de la pròpia empresa, i,
també, sobretot amb partners externs, compartint innovacions, novetats
tecnològiques, patents, processos i models d’utilitat, entre altres.
Fina aleshores havia estat molt costós i poc eficient la implantació del servei
d’intercomunicació externa per part del Parc. La causa era que es basava en
una gestió manual que, a la vegada, utilitzava processos manuals, recerques a
Internet, contactes informals, etc. És a dir, la gestió tenia una baixa capacitat de
mercat en quan a les ofertes que poden prestar les empreses i grups de
recerca del Parc, i poca eficiència respecte a la demanda externa per par de les
entitats del Parc.
En aquest context es va realitzar la prospecció respecte als possibles
productes tecnològics susceptibles de automatitzar i desplegar d’una manera
extensa aquest servei.
El Parc, en col·laboració amb GLOBALleida, va estudiar-ho es van analitzar
diverses demostracions. Finalment es va seleccionar i GLOBALleida va
contractar una eina cloud que presta aquests serveis. Aquesta eina és Innoget.
Innoget permet gestionar un marquet place de serveis i productes tecnològics,
tant en oferta com en demanda, i amb un amplíssim sector internacional
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d’empreses e institucions implicat. Per tant, una oferta tecnològica d’una
empresa del Parc es vista, simultàniament, per milers d’empreses arreu del
món, la qual cosa amplia enormement la capacitat de impacte i de possible èxit.
Aquest servei, que es porta directament des de la gerència del Parc Científic,
millora i potencia sensiblement aquesta activitat que ara el Parc pot prestar
d’una manera molt eficient a totes les empreses del Parc, així com també
s’encarrega de la formació i de la preparació de les primeres ofertes a
desenvolupar en aquesta xarxa fins que les empreses assoleixin una certa
maduresa en el seu ús.
Innoget garanteix la plena reserva i la confidencialitat, ja que el procés nomes
tanca el contacte entre empreses, que després s’ha de formalitzar amb el nivell
de compromís adient i d’acord amb els mecanisme de protecció de drets
intel·lectuals i industrials entre d’altres i el model de intercanvi d’aquests
elements.

5.6. Activitats socials
Roses i pans per Sant Jordi al Parc
(23/04/2014)
El Parc Científic va celebrar la Diada de Sant Jordi amb la venda de pans
tradicionals i roses solidàries. Les parades es van ubicar a la plaça principal.
El Parc Científic, taller d’estiu per a l’aprenentatge infantil i juvenil de noves
tecnologies
(1 a 31/07/2014)
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Un total de 31 nens i joves van participar durant el mes de juliol en camps de
treball d’impressions en 3D, robòtica i App per a mòbils.
El Parc Científic de Lleida va acollir novament un taller d’estiu per a
l’aprenentatge infantil i juvenil de noves tecnologies, nois i nens d’edats
compreses entre els 7 i els 15 anys van assistir a un campus tecnològic de
robòtica i d’aplicacions per a mòbils Android.
Els campus de robòtica i app per a mòbils van aprofitar la curiositat innata dels
infants i dels joves per introduir-los en aquestes tecnologies. Els va organitzar
Engijoc i van durar una setmana.
Torronada per celebrar les festes de Nadal al Parc
(19/12/2014)
Els treballadors i les treballadores de les empreses del Parc van celebrar la
tradicional torronada nadalenca acompanyats del president i del vicepresident
del Parc, Àngel Ros i Roberto Fernández. L’acte va tenir lloc a la Sala
d’Exposicions de l’edifici CeDiCo.
5.7 Visites
LESAFFRE IBÉRICA
(13/01/2014)
Luis Ronda, director general, i Marie-Cécile Perchereau, directora de Negocis
de la farinera multinacional francesa LESAFFRE IBÉRICA, van visitar les
instal·lacions del Centre del Pa del Parc. S’estudia possibles col·laboracions.
Grupo Sifu.
(03/02/2014)
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Visita de Ramon Royo Ferrando, responsable de Comptes de Grupo Sifu a
Lleida, una empresa de serveis i centre especial de treball, amb 20 anys
d’antiguetat, que és líder en la integració de persones amb discapacitat.
El Grupo Sifu compta, en l'actualitat, amb un plantilla de 2.500 persones a nivell
nacional, 60 de les quals són de les comarques de Lleida.
Pep Orellana i Xavier Mas, creadors de Start Up
(06/02/2014)
Els coneguts emprenedors Pep Orellana i Xavier Mas van visitar el Parc i van
presentar els seus projectes BuscoSoci i StartupClic, orientats a la creació,
impuls i cerca de finançament per a projectes emprenedors de diferents sectors
mitjançant la seva pròpia plataforma de crowdfunding.

Delegació institucional de Perpinyà

(27/06/2014)
Una delegació institucional de Perpinyà va visitar el Parc Científic de Lleida. El
grup estava encapçalat pel tinent d’alcalde d’Urbanisme, Pierre Parrat,
acompanyat d’altres regidors, directors de serveis i representants d’entitats
cíviques i veïnals, així com de professionals de l’arquitectura i del medi ambient
de la ciutat francesa. Els visitants van conèixer el Parc Científic, hi van realitzar
diverses activitats relacionades amb el medi ambient, i van visitar el Liquid
Galaxy.
Federació d’AMPA de Catalunya
(17/7/2014)
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Visita d’una representació de Junta de la Federació d’AMPA de Catalunya. Mar
Gotarda, tresorera de la Federació, va plantejar la possibilitat d’establir
col·laboracions amb el Parc en el seu projecte d’organitzar una jornada sobre
temes relacionats amb l'adolescència (emprenedoria, dependències, sexualitatdiferències i oci saludable). Es treballa en aquet projecte que aproparia la
joventut al Parc Científic.
Departament de Sostenibilitat i Territori i del Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CETI)
(22/09/2014)
La empresa del Parc INDRA es adjudicatària de diversos projectes de la
Generalitat de Catalunya. Actualment desenvolupa els aplicatius corresponents
a aquests compromisos tècnics, que exigeixen la trobada periòdica entre
tècnics desenvolupadors d’INDRA i responsables d’alt nivell d’aquest
departament de la Generalitat. En el decurs d’una d’aquestes trobades, els
representants del departament autonòmic van visitar el Parc per conèixer els
projectes d’altres entitats i grups de recerca, la qual cosa obre la possibilitat de
fer posteriors accions de col·laboració amb aquests ens de l’administració
autonòmica.

6. Magical Media
L’any 2014 va ser el de la posada en marxa definitiva del centre Magical Media,
especialment pel que fa referència a la part tecnològica de gravació i
postproducció. A manca només de la cal·libració de la sala de posproducció de
so Dolby 7.1 i de la seva certificació oficial per part de la casa Dolby
Internacional, podem afirmar que el Magical ja és 100% operatiu. Això no
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obstant, com que el centre està equipat i treballa amb tecnologies punteres va
ser necessari un reciclatge quasi setmanal d’alguns apartats tècnics.
Els objectius fixats per al centre estan tots operatius, a excepció dels 250 m2
destinats, en un principi, a viver d’empreses. Aquest fet es deu principalment a
que es necessiten un mínim de sis petites empreses en l’esmentat espai per
tal que aquest sigui assumible econòmicament. L’obertura d’aquests 250 m2
suposa d’entrada que el Parc Científic hauria d’assumir unes inversions
imprescindibles en seguretat i accessibilitat al centre durant 24 hores els 365
dies a l’any. A més a més, hi hauria un increment dels costos de consumibles
que amb les tres peticions actuals que tenim fan insostenible l’apertura
d’aquest espai.

6.1 Resum activitats Magical Media
Malgrat tot, l’activitat desenvolupada al Magical van permtre llogar l’espai
destinat a viver a les diverses productores que van realitzar els seus projectes
al centre. Un exemple seria el lloguer total de la planta a la productora Antártida
durant el rodatge de tres mesos de Segon Origen. Així mateix, aquest espai
també es va utilitzar per a la formació feta al Magical. En l’actualitat, hi ha dos
projectes per a l’espai descrit que en aquests moments s’estan negociant amb
dues empreses productores: una de Lleida i un altra de Madrid.

Pel que fa als altres objectius o línies de negoci fixats per al centre, formació i
lloguer d’espais i tecnologia, estan plenament operatius i funcionen de manera
notable, malgrat les grans dificultats que encara travessa el sector audiovisual
a nivell estatal i també europeu.
En l’apartat de formació les actuacions més destacades van ser les següents:
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6.1.a Actualització del conveni amb la Universitat de Lleida per tal d’acollir
pràctiques de Grau de Periodisme i Audiovisuals. Durant el curs 2014/15 es
va incrementar un crèdit.

6.1.b Actualització del conveni amb La Salle de Mollerussa per desenvolupar
un programa de FP de segon grau sobre transmissió d’imatge i so.

6.1.c Conveni amb el centre de formació ILERNA pel segon grau de FP
sobre estereoscòpia. Aquestes pràctiques es realitzaran durant el proper mes
d’abril.

6.1.d Acord amb Ajuntament de Lleida pel desenvolupament de tots els
tallers de la Mostra Internacional de Cinema d’Animació, ANIMAC.
Concretament es van desenvolupar tres tallers amb l’Escola d’Arts
Municipal Leandre Cristòfol, Ilerna i la Universitat de Lleida

6.1.e Cita Internacional l’any 2015 al MAGICAL, “Moviement” d’alumnes,
creadors i artistes de cinema de tot el món, en base a un acord signat
durant el 2014 entre el Parc Científic i la Fundació Sorigué. Durant el
mes d’abril de 2015 comença aquesta activitat. El Magical tindrà un
paper destacat en la darrera fase del programa establert, ja que acollirà
totes les pràctiques de postproducció de so i imatge.
6.1.f A petició del sector audiovisual de Lleida s’han organitzat Master
Class per a professionals.
En l’apartat de produccions i postproduccions:
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6.1.g Gravació de la pel·lícula Segon Origen a les instal·lacions del
centre entre els mesos de gener a abril del 2014. La productora Antártida
va ocupar el 70% dels espais disponibles al centre.
6.1.h Acord amb la productora andorrana Imminent per a la gravació i
postproducció de Clodette i Nick. El llargmetratge Nick ja ha guanyat
diversos premis internacionals en l’especialitat de fotografia.

6.1.i Principi d’acord pendent de signatura amb la productora Imminent
per a la gravació i la postproducció del llargmetratge SOLOS. Aquest
treball està previst que es gravi en diverses àrees de la zona de Lleida i
també a les instal·lacions del Magical. En un principi Imminent vol
començar a rodar a l’octubre.
6.1.j Treball per a l’Ajuntament de Lleida per a l’exposició sobre la
Transició democràtica, una exposició oberta al centre La Panera.
6.1.k Lloguer d’equips de rodatge i posproducció a diverses empreses de
Lleida i Barcelona per apetits treballs audiovisuals

6.1.l Realització de diversos programes tecnològics via streaming en
col·laboració amb diverses empreses del Parc Científic.

6.1.ll Postproducció de la campanya Joc Net de la Federació Catalana de
Fútbol. Aquest treball el va realitzar la productora R-Play instal·lada al
Viver d’Empreses del Parc Científic.

6.1.m Realització del curtmetratge Camí Ral.

6.1.n Realització i posproducció de diversos videoclips musicals:
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Gravació i posproducció del vídeo clip Betunizer e Pantera Pura.



Gravació i posproducció del vídeo clip As You Want, de Lasers.



Postproducció del vídeo de Nueva Vulcano, El Mirlo.

6.2 Actuacions en projecte

6.2.a Acord, pendent de concretar el dia de la signatura, amb el Centre
Audiovisual de Terrassa per oferir un catàleg conjunt de serveis. Aquest
acord beneficiaria el Magical, perquè totes les produccions que es
gravessin a Terrassa es podrien postproduir al Magical.
6.2.b Signatura del conveni amb l’empresa Aratech Labs, SL per a l’ús
d’equipaments del Magical. Gravació feta durant el mes de gener del
2104.

6.2.c En estudi el projecte amb el Grup Secuoya de Madrid per a la
producció de programes des del centre Magical. La direcció del Magical
s’ha reunit tres cops amb representants d’aquesta productora que va
obrir delegació a Catalunya durant el 2014. L’objectiu és aconseguir que
un seguit de programes produïts per Secuoya es realitzin al Magical.

6.2.d La direcció del Magical negocia des del mes de febrer la
consecució d’una movie per a TV d’una important producció musical. De
moment s’ha passat tota la informació requerida per la productora. El
projecte està en fase de producció.
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6.2.e Producció d’un sèrie curta d’humor amb diversos actors de Lleida.
En aquests moments s’està en fase de guió. L’objectiu seria vendre el
projecte a 8TV.

6.2.f La direcció del Magical i TV Lleida han obert un període de
negociacions per analitzar la possibilitat que diversos programes
d’aquesta TV es gravin íntegrament al centre.

6.3 Altres actuacions
L’Orquestra Simfònica L’Intèrpret grava al Magical la música del vídeo de
l’Arborètum
17/01/2014
L’Orquestra Simfònica L’Intèrpret (OSI) va gravar al Magical la música per al
nou vídeo promocional de l’Arborètum-Jardí Botànic de Lleida Dr. Pius Font i
Quer. La gravació, que va tenir lloc al plató 4 del centre audiovisual, va durar
unes tres hores.
L’orquestra està formada per més de 40 joves estudiants de música, amb edats
compreses entre els 11 i els 18 anys, dirigida per Alfons Pérez.
Les peces gravades són arranjaments de fragments de les òperes Els mestres
cantors i Tannhäuser de Wagner.
Amb aquesta acció molts joves músics, i les seves famílies, van accedir per
primer cop al Magical Media, on es va realitzar una gravació d’alta qualitat que
implicà la instal·lació de 25 micròfons d’altes prestacions.
Presentació empresarial de nous productes l’empresa Nayper al Magical Media
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Aquesta acció va possibilitar la presentació i el coneixement del Magical Media
i les seves instal·lacions per una important quantitat de persones, clients
comercials de la casa Mercedes i assistents en general.
L’acte, organitzat pel concessionari oficial Nayper Motor, va consistir en la
transformació del Magical en un espai d’exposició, projectant-se un espectacle
de llum, color i focs d’artifici per acollir la presentació a Lleida de dos nous
models de Mercedes Benz, els vehicles de Classe C i el Gla. També es va fer
una performance artística, que va consistir en pintar un quadre de gran format
amb pintura sensible a la llum.
Els ingressos pel lloguer dels espais van ser d’uns 2.800 €.
Celebració del 5è Congrés Nacional LleidaDrone al Magical Media
(31/05/2014)
El Magical Media va ser l’escenari de la V Trobada Lleida Drone, que és l’única
que té lloc a Catalunya i a l’Estat. L’esdeveniment va atraure un públic
polifacètic: professionals que utilitzen drones en la seva activitat, afeccionats,
nens i joves participants en el taller d’aprenentatge i persones amants de les
noves tecnologies. La conclusió de la jornada va ser que la trobada es va
consolidar en la seva cinquena edició.
D’una banda, les ponències van registrar 150 persones inscrites, la majoria de
les quals procedien de la resta de Catalunya i de l’Estat, la qual cosa va donar
al congrés un abast i difusió nacional.
De l’altra, es va realitzar un taller infantil i juvenil, que va comptar amb 50
alumnes, animats pels respectius pares i mares, amb la finalitat d’integrar
també accions de tipus local.
Paral·lelament, desenes de lleidatans i lleidatanes van conèixer el Magical i van
visitar el Liquid Galaxy, ubicat a l’estand de l’Any Oró. A més, hi havia un
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estand de la Universitat de Lleida a fi de reforçar la presencia institucional i
promoure l’interès per les tecnologies i les carreres tècniques.

7. Jardí Botànic-Arborètum de Lleida Dr. Pius Font i
Quer
La construcció del Jardí Botànic-Arborètum de Lleida Dr. Pius Font i Quer va
finalitzar l’any 2011 i es va obrir al públic el 27 d’abril de 2013.

7.1 Activitats
7. 1. a Activitats divulgatives


16 de març de 2014: activitats del Club Banyetes



11 de maig de 2014: Jornada de Portes Obertes amb motiu de la

Festa Major


05 de juliol de 2014: visita guiada i primer concert d’estiu



12 de juliol de 2014: visita guiada i segon concert d'estiu



19 de juliol de 2014: visita guiada i tercer concert estiu



26 de juliol de 2014: visita guiada i quart concert estiu



29 de setembre de 2014: Jornada Portes Obertes amb motiu de la

Festa Major
Visites


Total visitants a 31 de desembre de 2014: 11.644 persones



Número amics/amigues Arborètum a 31 de desembre de 2014: 70

persones


Número d’apadrinaments d’arbres i plantes a 14 de desembre de

2014: 23 persones
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7.1.b Activitats científiques i tècniques

Informació aportada per la direcció científico-tècnica de l’Arborètum, Josep
Antoni Conesa Mor

Activitats relacionades amb la conservació de la diversitat vegetal

Distribució Index Seminum 2014 AJBLL. Catàleg de llavors per intercanvi
que en aquesta primera edició presenta 8 espècies.

Centre col·laborador AJBLL des d’octubre de 2014 en l’estratègia de
conservació de flora silvestre ex situ de Catalunya. Projecte que s’executa
des de la direcció general de Medi Natural del Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de
Catalunya, juntament amb altres jardins botànics de Catalunya.

Activitats desenvolupades en el marc de la difusió i educació

Educació ambiental:

Fitxes

col·leccionables

gratuïtes

i

periòdiques t r a m e s e s

als

Amics/Amigues de l’Arborètum (abril a desembre): 18 fitxes (periodicitat
quinzenal)

Elaboració d’Itineraris autoguiats:
- Primavera 2014. Tres itineraris.
- Tardor 2014. Un itinerari.

Visites guiades temàtiques:
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Ecodescoberta. 22 d’abril de 2014 (visita guiada gratuïta)

Descobrir a l'Arborètum els arbres dels boscos temperats d'Àsia. 27 d’abril
2014
L'Arborètum a l'abast. Nit dels Museus, que va incloure també la tarda. 17
de maig 2014 (portes obertes amb visita guiada gratuïta)
Descobrir a l'Arborètum els arbres d'Amèrica del Nord. 18 de maig 2014

Tallers:

Fotografia científica i naturalista a l'Arborètum (nivell bàsic). 29 i 31 de
maig 2014, a càrrec de Jordi Sanfeliu Llop.
Taller de Bonsais a l’Arborètum. 25 d’octubre de 2014, a càrrec de Gerard
Curcó.

7.2 Col·lecció de plantes
Noves incorporacions

L’any 2014 es van i n c o r p o r a r a l J a r d i B o t à n i c - A r b o r è t u m i 200
noves plantes, de 75 espècies diferents a partir de compra a viveristes que
certifiquen la procedència dels individus i a partir de plantes pròpies
propagades en l’umbracle de l’Arborètum a partir de llavors. El nombre
d’arbres i arbustos estimats a l’Arborètum (a falta de la finalització de la
catalogació final) deu de ser de 4.000 exemplars, que pertanyen a més de 400
espècies diferents. En aquesta xifra no es tenen en compte les plantes
herbàcies, que deuen de sumar un centenar més d’espècies.

Catàleg de la col·lecció i georeferenciació
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Durant la primavera de 20014, es va iniciar la catalogació de les plantes
que integren la col·lecció, assignant un nombre d’accessió per a cada
exemplar i georeferenciant cada planta. Amb aquesta informació es va
construint una base de dades que serà útil per poder realitzar el seguiment
sanitari de cada espècie. La feina no s’ha conclòs encara.

Etiquetes identificatives

S’han instal·lat 250 noves etiquetes identificatives a diversos exemplars de
la col·lecció de plantes, les quals complementen i amplien les que
s’instal·laren l’any 2013.

7. 3 Arranjaments i millores
Jardí
Reg:
-

Instal·lació

de

xarxa

automàtica

de

reg

amb

la

col·locació

d’electrovàlvules.
- Soterrament de la xarxa de reg.
Il·luminació i nou punt d’aigua potable:
- Instal·lació de punts de llum al sostre de l’edifici a fi d’il·luminar la plaça
principal
- Instal·lació de punt de llum amb sensor de proximitat a l’exterior de la
caseta de bombes i a l’entrada de l’edifici de la plaça principal.
- Instal·lació d’una font d’aigua potable al paisatge Pineda mediterrània
(novembre 2013)
Traçat i millores en els camins terciaris:
-

Traçats els camins terciaris a tots els paisatges amb excepció del
corresponent al paisatge de Bambús (hivern 2013-2014)
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-

Millores en el paisatge bosc de ribera. Farciment dels camins amb
grava gruixuda (hivern 2013-2014)

-

Millores en el paisatge de Xile: Delimitació dels camins amb pedres
(hivern 2013-2014)

-

Millores en el paisatge fageda medioeuropea: Farciment dels
camins amb xamota (hivern 2014)

Disseny de nous espais per a noves col·leccions:

-

Construcció de la rocalla de plantes de deserts càlids d’Amèrica del
Nord (col·lecció de cactàcies) en el paisatge de Califòrnia en el bioma
Boscos mediterranis (tardor 2014).

-

Disseny i plantació d’espècies “fòssils vivents”, en l’espai reservat
a “Baules evolutives de les angiospermes” (tardor 2014).

Senyalització:

Instal·lació de senyalització vertical i horitzontal (2a fase), que complementa
l’existent i permet identificar els itineraris i la ubicació dels seus serveis. Els
indicadors a la tardor del 2014 consistien en:
- Plafó de benvinguda de quasi 2 m 2 situat a l’entrada, que il·lustra el
visitant què pot veure a l’Arborètum i els itineraris que pot seguir.
- Indicació dels itineraris i serveis amb banderoles amb suport de
fusta i senyals indicatius adossats.
- També s’ha instal·lat una senyalització horitzontal, mitjançant unes
plaques d’acer inoxidable situades al voral, que informen el visitant sobre
el bioma en el qual es troba mentre realitza la visita.

Umbracle
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Ampliació:
- Ampliació de l’umbracle per l’extrem oriental (42 m 2) per a aula-taller
provisional recobert amb malla densa (hivern 2013-2014).
- Ampliació de l’umbracle per l’extrem occidental (42 m 2) per a
hivernacle, recobert amb plàstic dens (hivern 2013-2014).

Condicionaments

- Instal·lació de reg automàtic a taules de propagació (hivern 2014).
- Obres de condicionament per cessió per part de l’ETSEA-Universitat de
Lleida a AJBLL, segons conveni signat, de dos mòduls d’un hivernacle de
recerca per poder disposar d’espai per propagar plantes i protegir-les
durant les temperatures extremes
-

Instal·lació de reg automàtic a taules de propagació (hivern 2014).

Edifici i àrea de recepció de visitants:

S’ha instal·lat un torn que facilita electrònicament l’entrada i la sortida dels
visitants de l’Arborètum. Alhora s’ha condicionat l’entorn amb una porta
giratòria per permetre l’entrada de visitants amb cadira de rodes o cotxets per
a infants i una porta de 2,5 m de longitud de fusta tractada, que delimita l’àrea
d’accés, però que alhora permet l’accés massiu de persones els dies de
portes obertes i altres esdeveniments (primavera 2014)

Sostre a l’àrea de recepció de visitants:
2

S’ha instal·lat en la zona d’entrada un sostre de metacrilat de 32,5 m per
donar aixopluc als visitants i protecció a la instal·lació del torn de control
d’accés (primavera 2014).
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Detall d’activitats

Inici de l’apadrinament d’arbres a l’Arborètum
(21/03/2014)
L’Ajuntament i la Universitat de Lleida van iniciar l’apadrinament d’arbres al
Jardí Botànic-Arborètum de Lleida. L’alcalde, Àngel Ros, i el rector, Roberto
Fernández, van apadrinar un bedoll de Font i Quer i una savina articulada. La
família del científic que dóna nom a l’Arborètum va assistir a l’acte.
El Consell d’Administració del Parc Científic va aprovar el reglament
d’apadrinament d’arbres.

Noves visites guiades i activitats al Jardí Botànic

(07/04/2014)
Prop de setanta persones van participar a la visita guiada que la Regidoria de
Medi Ambient va organitzar al Jardí Botànic-Arborètum de Lleida en el marc de
les Ecoactivitats. Els visitants van conèixer els 16 ambients boscosos del món
que l’Arborètum inclou. Posteriorment, el 27 d’abril, l’Arborètum també va
organitzar un recorregut per l’àmbit paisatgístic asiàtic del jardí botànic per
reconèixer els principals arbres que integren els boscos asiàtics que hi són
representats.
Taller de fotografia científica i naturalista
(2 i 4/06/2014)
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Jordi Sanfeliu, professor del Departament d’Hortofructicultura, Botànica i
Jardineria de l’ETSEA, va impartir un taller de fotografia científica i naturalista a
l’Arborètum. Després de les primeres lliçons, els participants van practicar pels
racons de l’Arborètum.

Pràctiques a l’Arborètum de 120 alumnes de cicles formatius de l’Institut
Mollerussa

(11/06/2014)
El president del Parc Científic i Tecnològic de Lleida, Àngel Ros, i el director
general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial,
Melcior Arcarons, van signar un conveni de col·laboració mitjançant el qual els
alumnes del cicle formatiu de grau mitjà de Jardineria i Floristeria i del cicle de
grau superior de Paisatgisme i Medi Natural de l’IES de Mollerussa realitzaran
classes pràctiques a l’Arborètum-Jardí Botànic de Lleida Dr. Pius Font i Quer.
El conveni beneficiarà el curs 2014/2015 la formació d’entre 100 i 120 alumnes.
D’acord amb el conveni, l’Arborètum facilitarà també estades formatives al
professorat de l’institut. L’acord de col·laboració inclou la possible incorporació
de nous cicles informatius, nous instituts o noves entitats a aquesta
experiència.
Rocalla per a plantes dels deserts càlids d’Amèrica del Nord
(18/10/2014)
El Jardí Botànic va finalitzar a l’octubre la construcció d’una rocalla per acollir
plantes, especialment cactus, dels deserts càlids de Sonora i Mojave (EE UU) i
de Chihuahua (Mèxic). L’espai ocupa 1.500 m 2 i, sota la direcció tècnica de
l’Arborètum, l’execució va anar a càrrec de 17 alumnes i un professor monitor
del curs de Jardineria de l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí i de 5
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alumnes i 2 professors del segon curs del cicle formatiu de Jardineria i
Floristeria de l’Institut Mollerussa.
Taller de bonsais al Jardí Botànic-Arborètum
(27/10/2014)
Onze persones van participar en el taller de bonsais organitzat pel Jardí
Botànic-Arborètum. El taller va durar 2 hores i els participants van aprendre
nocions bàsiques per tenir cura dels bonsais i saber solucionar els seus
problemes més freqüents. L’Arborètum va lliurar un bonsai a cada inscrit.
El Centre de Normalització Lingüística de Lleida apadrina una sequoia de
l’Arborètum
(24/11/2014)
El Centre de Normalització Lingüística de Lleida (CNL) va apadrinar una
sequoia a l’Arborètum de Lleida. L’apadrinament forma part dels actes de
commemoració del 25è aniversari de la constitució del CNL. Hi van assistir la
presidenta del Consell del Centre, Montserrat Parra, regidora de Cultura de
l’Ajuntament de Lleida; els dos equips que han dirigit el CNL de Lleida en
diferents etapes, i una trentena de professionals que hi han treballat des dels
inicis fins ara.
L’arbre triat per a l’apadrinament és una sequoia (Sequoia sempervirens). La
simbologia de la sequoia lliga estretament amb els valors, els objectius i la
representativitat del CNL. Aquest arbre va ser classificat l’any 1847 pel lingüista
i botànic austríac Stephan Endlicher, que li va donar aquest nom en honor a
Sequoyah (també conegut com George Guess, 1760-1843), un indi cherokee
que va crear un sistema d’escriptura per a la llengua del seu poble.
“Per Nadal, regala Arborètum”, una campanya per fomentar els apadrinaments
d’arbres i els carnets de socis
(12/2014)
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L’Arborètum-Jardí Botànic de Lleida Dr. Pius Font i Quer va posar en marxa la
campanya Per Nadal, regala Arborètum per fomentar l’apadrinament d’arbres i
els carnets de socis. L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i el rector de la Universitat
de Lleida, Roberto Fernández van iniciar l’apadrinament d’arbres a finals d’abril
d’enguany. Des d’aleshores, l’Arborètum ha registrat 23 apadrinaments.
L’apadrinament finança la conservació i el bon estat sanitari de l’arbre. El padrí
o la padrina l’escullen entre els que l’Arborètum posa al seu abast. Reben un
certificat d’apadrinament, poden visitar-lo gratuïtament dos cops a l’any i penjar
fotos del seu arbre en un espai de la web de l’Arborètum. L’import d’apadrinar
un arbre durant 3 anys és de 25 € i durant 5 anys, de 40 €.
L’Arborètum-Jardí Botànic de Lleida estrena senyalització informativa de
serveis i itineraris
(22/12/2014)
El Jardí Botànic de Lleida va finalitzar la instal·lació de la senyalització vertical,
que complementa l’existent i identifica els itineraris i la ubicació dels seus
serveis. Els indicadors consisteixen en banderoles amb suport de fusta i
senyals indicatius adossats i un cartell de 2,5 m 2 il·lustrat a l’entrada, que
explica al visitant què pot veure a l’Arborètum i els itineraris que pot seguir.
També s’ha instal·lat una senyalització horitzontal, mitjançant unes plaques
d’acer inoxidable situades al voral, que informen el visitant sobre el bioma en el
qual es troba mentre realitza la visita.

8. Pla Econòmic del Parc

Als vols de l’any 2005, la Universitat i l’Ajuntament de Lleida van iniciar el Parc
Científic de Lleida atenent l’impuls de la Generalitat, que va animar a tirar
endavant aquests projectes de Parcs amb el finançament procedent del
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successius Planes Nacionales de I+D+i i que van prendre el nom d’ajudes
Acteparc i, posteriorment, Innplanta.

El Parc de Lleida es va inaugurar formalment el novembre del 2009, amb 300
treballadors i una quinzena d’entitats i empreses implicades. Malgrat la
coincidència de la posada en marxa del Parc amb els pitjors anys de la crisi
econòmica, s’ha demostrat l’encert de la iniciativa, ja que en cinc anys s’ha
arribat als 1.400 treballadors qualificats i 106 entitats: 81 empreses, 14 Centres
R+D+i, 8 Grups de Recerca de la UdL i 3 spin off de la UdL.

El Parc, que ha precisat d’una inversió total de uns 85 M d’euros, genera una
facturació global de 102,5 M € anuals.

Per al finançament de la inversió inicial, el Parc va concòrrer a ajuts en forma de
préstec, tot i que a partir de l’any 2009 va decidir no concòrrer a futures
convocatòries d’ajuts basades en finançament d’aquesta modalitat. Aquesta
decisió es va prendre tenint en compte les dificultats econòmiques generals, la
finalització de les inversions bàsiques per posar en funcionament el Parc
Científic, i vistes, a més, les dificultats de la Generalitat de Catalunya per
complir els compromisos de cofinançament dels préstecs atorgats als parcs
científics.

En aquest sentit, el Consell d’Administració del Parc celebrat al gener del 2012
va revisar l’estratègia del Parc i va iniciar un estadi de reflexió econòmicofinancera. El Consell va aprovar l’informe de gerència sobre la situació
d’explotació del Parc Científic, que constatava la seva sostenibilitat en
ingressos i despeses corrents i financeres, però també la impossibilitat de fer
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front a les amortitzacions dels préstecs en els terminis establerts.

Com a conseqüència d’això, el Consell va encarregar a la gerència del Parc la
realització d’un pla econòmic, que permetés sostenir a llarg termini les
instal·lacions de Gardeny. Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Lleida, la
Universitat de Lleida i la Generalitat, es va redactar el Pla Econòmic i el Consell
d’Administració el va aprovar l’1 de febrer del 2013.

El Pla Econòmic del Parc Científic i Tecnològic opta per la continuïtat del model
estatutari actual i, per tant, sense participació privada. Així mateix, enforteix la
viabilitat econòmica del Parc mitjançant l’ajust de les despeses corrents i de
personal, i cerca la maximització dels ingressos a través de l’increment de les
aportacions dels patrons i de les empreses, la posada de nous espais en
explotació i la prestació de més serveis. El pla garanteix l’equilibri entre els
ingressos i les despeses i permet una reserva econòmica amb aquests
ingressos addicionals.
El Parc va presentar el Pla Econòmic al Ministeri d’Economia i Competitivitat,
que, a la vegada, havia de negociar les condicions plantejades pe l Parc amb el
Ministeri d’Hisenda. De forma paral·lela, els dos ministeris van desenvolupar en
l’àmbit estatat un pla general per als parcs científics, que van vehicular a partir
de les disposicions addicionals de les lleis de pressupostos de cada exercici.
Conscients els ministeris de les dificultats que comporta l’escenari econòmic
per a la devolució dels ajuts en forma de préstec, amb aquestes disposicions
van obrir la possibilitat de demanar ajornaments de les amortitzacions per part
dels Parc Científics. El Parc Científic de Lleida es va acollir a aquesta
possibilitat a l’igual que d’altres parcs d’arreu del país.
Posteriorment, una nova iniciativa legislativa va fer possible l’amortització a 20
anys de les convocatòries 2011, 2012 i 2013. D’aquesta manera es donava,
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parcialment, compliment a la proposta del Parc presentada al MINECO, que en
essència sol·licitava l’ampliació dels terminis d’amortització de préstecs. Els
expedients relacionats amb aquestes accions administratives es troben en
aquests moments en desenvolupament de la seva normativa (a jornament a 20
anys), o en tramitació (Ajornaments 2014/2015/2016).

Més endavant, durant el desenvolupament de l’exercici 2014, l’entrada en vigor
de la Llei de Reforma i Sostenibilitat de les Administracions Locals (LRSAL) va
implicar modificacions estatutàries per als ens locals en els que s’inclou el Parc.
Per aquest motiu, el Parc Científic de Lleida va haver d’esmenar els seus
estatuts d’acord amb la nova normativa.

9. Pressupostos 2014
RESUM
ESTAT DE DESPESES
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

Import

1. OPERACIONS NO FINANCERES
1.1 OPERACIONS CORRENTS
1
2
3
4
5

DESPESES DE PERSONAL.
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.
DESPESES FINANCERES.
TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
FONS DE CONTINGÈNCIES I ALTRES IMPREVISTOS

329.050,28
792.658,05
489.259,42

1.2. OPERACIONS DE CAPITAL
6
7

INVERSIONS REALS.
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

203.144,00

2. OPERACIONS FINANCERES
8
9

ACTIUS FINANCERS.
PASSIUS FINANCERS.

TOTAL PRESSUPOST DESPESES
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ESTAT D´INGRESSOS
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

Import

1. OPERACIONS NO FINANCERES
1.1 OPERACIONS CORRENTS
1
2
3
4
5

IMPOSTOS DIRECTES.
IMPOSTOS INDIRECTES.
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.
TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
INGRESSOS PATRIMONIALS.

1.317.459,09
635.000,00
200,00

1.2 OPERACIONS DE CAPITAL
6
7

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS.
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

138.990,41

2. OPERACIONS FINANCERES
8
9

ACTIUS FINANCERS.
PASSIUS FINANCERS.

TOTAL PRESSUPOST D´INGRESSOS

3.636.061,13

5.727.710,63

ANNEX
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Signatura del conveni del Parc Científic amb Mensa España

Signatura i presentació de la producció de Segon Origen al Magical Media
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CeBit: reunió de treball i contacte amb la Fira de Hannover per planificar Urban
Solutions Fair
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Homenatge a Pius Font i Quer i inici de l’apadrinament d’abres al Jardí Botànic
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Presentació comercial de Nayper als espais del Magical Media
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Captura de pantalla de l’ aplicatiu de gestió de control d’ incidències
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Instamina. Nova empresa al Parc. Edifici 23 A

Grup Infoporc (Optimal Pork Production SL, Albesa Ramadera, SL, Buenas
Pràcticas Agropecuarias, SL). Edifici H3
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Accessos a l’edifici Cedico abans de l’actuació urbanística de millora de l’entorn
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Adequació realitzada

El president del Parc Científic i Tecnològic de Lleida, Àngel Ros, i el Director
general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial,
Melcior Arcarons, signen el conveni perquè 120 alumnes facin pràctiques a
l’Arborètum.

Parc de Gardeny – Edifici CeDiCo 1a planta ––
Tef. 973 272922 Fax 973 267161
25071 LLEIDA
www.pcital.es

87

El Parc Científic quintuplica les empreses des del 2009. Acte de presentació de
les darreres incorporacions.

La Fundació Sorigué promou al Magical les Jornades Internacionals Moviement
en el marc de la Mostra de Cinema Llatinoamericà
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Intervenció del president del Parc a les cinquenes jornades LleidaDrone, al
Magical Media

Parc de Gardeny – Edifici CeDiCo 1a planta ––
Tef. 973 272922 Fax 973 267161
25071 LLEIDA
www.pcital.es

89

5E Lleida Drone. Plató 1 adaptat per al congrés i les proves de vol

Visita a l’estand Any Oró dins del 5è congrés Lleida Drone
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Conferencia bitcoins, criptomonedes. Auditori del Parc Científic

Conferència sobre accessibilitat per Juanjo Bilbao al Parc Científic.
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5è congrés de Drones i Gravació Segon Origen al Magical Media. Activitats al
Plató 1
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Postproducció llarmetratge Nick al Magical
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Exposició de l’any Oró a l’espai d’exposicions de l’Auditori Municipal Enric
Granados. Mostra de part del fons dipositat al Parc Científic. 9 oct.
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Jornada sobre patents al Parc Científic amb el Dr. Joan A. Morgades, enginyer
industrial, expert en patents i gerent de Morgades del Río Renter, i Diana
Mariné. 10 oct.

Presentació a l’EPS del curs 2014-2015 del Liquid Galaxy LAB, beques Google
2015 i GDG Lleida - gdg event. 10 oct.
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Acte d’apertura al Parc del curs escolar 2014/2015 a càrrec de l’investigador
Jorge Wagensberg. 13 oct.
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Participació del Parc a la Jornada Europea de Conscienciació de l’Aturada
Cardiorespiratòria. 16 oct.

Conferència al Parc Científic de Toni Mates sobre com vendre amb el cor. 15
oct.
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Conferència al Parc Científic de Toni Mates sobre com vendre amb el cor. 15
oct. Acte Catalunya Emprèn
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Celebració al Parc de les III Jornades Agrifood. 12 des.
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Presentació i participació del Parc a la Jornada del Cercle d’Economia amb
Manel Brufau, Luisa Cabeza i Josep Miquel Piqué. 6 oct.

Inauguració de les exposicions sobre el Pla Especial Urbanístic (PEU) de
Gardeny i la segona fase de les obres del Museu del Clima i del Medi Ambient
al Parc Científic. 23 Des.
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Inauguració de les exposicions sobre el Pla Especial Urbanístic (PEU) de
Gardeny i la segona fase de les obres del Museu del Clima i del Medi Ambient
al Parc Científic. 23 des.
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Jornada sobre Seguretat Alimentària amb el consellerd’Agricultura, Josep M.
Pelegrí, i el president del Parc, Àngel Ros.

Lleida.net amfitriota de la XXI Reunió de l’Interconnect Working Group de la
GSMA al Parc Científic. Novembre.
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Guardonats en els premis d’emprenedoria del Campus Iberus, entre els quals
hi ha representants del Grup de Química Agraolimentària Sostenible i el Centre
de Desenvolupament Biotecnològic i Agroalimentari de la Universitat de Lleida

Parc de Gardeny – Edifici CeDiCo 1a planta ––
Tef. 973 272922 Fax 973 267161
25071 LLEIDA
www.pcital.es

108

El Centre de Normalització Lingüística de Lleida va apadrinar una sequoia de
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l’Arborètum

Nova senyalització al Jardí Botànic-Arborètum
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Campanya desenvolupada pel Jardí Botànic- Arborètum de Lleida
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