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Vivers per a empreses TIC i
emprenedors d’FP a Gardeny
El Parc Científic de Lleida acull el Centre de Processament
de Dades més important de la Catalunya interior
El Parc Científic de Gardeny ha inaugurat
el seu primer edifici de nova construcció,
que té una superfície de més de 1.700 m2
i que acull el Centre de Processament de
Dades (CPD) i el Viver per a Empreses del
sector TIC. L’edifici allotja en un búnquer
el centre de processament de dades més
important de la Catalunya interior per la
seva dimensió (amb capacitat per a 4.200
servidors empresarials) i per la seva posició estratègica com a nexe entre Catalunya i Espanya i entre Espanya i Europa.
El CPD és el punt neuràlgic de connexió
de totes les fibres i línies de comunicacions de veu i dades i permet que les

empreses del Parc utilitzin els serveis de
qualsevol operador. El CPD permet gestionar, a més, els sistemes informàtics del
Parc, que ofereix aquest servei als grups
d’investigació i a les empreses perquè el
reverteixin a les seves línies de negoci.
A més del CPD, l’equipament té tres plantes, amb capacitat per a 13 empreses

L’equipament de la
Formació Professional
és l’únic d’aquestes
característiques a l’Estat

d’alt valor afegit en el sector de la informàtica i les telecomunicacions, ja siguin
consolidades o nous emprenedors. L’edifici TIC permet disposar d’espai per allotjar empreses de base TIC, espai per a
viver-incubadora específic del sector, especialment “spin-off” tecnològic, i complementar l’oferta actual d’espais productius al servei de les empreses en un
entorn col·laboratiu com és el Parc.
El Parc Científic també acull el Viver
d’Emprenedors de Formació Professional, amb capacitat per a 20 empreses de joves emprenedors. L’equipa-
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ment, l’únic d’aquestes característiques a l’Estat situat en un parc científic, neix amb la vocació de ser un lloc
que permeti als estudiants que hagin
cursat estudis d’FP plantejar la seva
idea de negoci, estudiar-ne la viabilitat tècnica i financera, preparar el
seu pla d’empresa i iniciar l’activitat
econòmica.
A Gardeny també ha obert les portes
el Centre de Difusió del Coneixement
(CeDiCo), que està situat a l’antic teatre de la caserna d’Artilleria i que ha
de ser un node de transferència, difusió i promoció del coneixement del

Parc Científic. Agrupa els serveis centrals del Parc, la seu de transferència
del coneixement, el Centre d’Innovació
i Qualitat Alimentària i el projecte de
recuperació de memòria històrica de
Gardeny. L’edifici disposa d’uns
3.300 m2 i incorpora una cafeteriarestaurant, les oficines centrals del
Parc Científic, un auditori –sala de
congressos amb capacitat per a 150

El CeDiCo és la seu de
transferència del
coneixement i agrupa
els serveis centrals

persones– i espais d’exposicions i seminaris i “show room” que donen servei al Parc i a les empreses.
Finalment, l’Associació de Parcs Científics i Tecnològics d’Espanya (APTE)
es va reunir els dies 14 i 15 de febrer
a Lleida en unes jornades que van
aplegar els representants dels 47
parcs científics i tecnològics consolidats d’arreu del territori espanyol i
que va compaginar diferents actes
tecnològics i conferències amb altres
activitats institucionals. La trobada
va finalitzar el dia 15 amb l’assemblea
general de l’associació.

