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El Concurs
Internacional
Ciència en
Acció, a Lleida
LA PARTICIPACIÓ DE
LLEIDATANS HA ESTAT
SEMPRE MOLT
ELEVADA. © PAERIA

El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida acollirà
del 7 al 9 d’octubre la final del Concurs Internacional Ciència
en Acció, el major certamen de divulgació científica i
tecnològica de parla hispana i portuguesa. Està dirigit a
professors de tots els nivells educatius, investigadors,
divulgadors científics i qualsevol persona interessada en
l'ensenyament de la ciència de l'Estat espanyol, Portugal i
els països llatinoamericans. Lleida s’ha guanyat l’organització
de l’edició del 2011, ja que durant les 11 primeres edicions
hi ha hagut una participació molt important de centres i

particulars de la ciutat. El concurs, organitzat pel Consell
Superior d'Investigacions Científiques, l'Institut de Ciències
Matemàtiques, la Reial Societat Espanyola de Física, la
Societat Geològica d'Espanya i la Universitat Nacional
d'Educació a Distància, amb el suport de la UNESCO, pretén
trobar idees innovadores que facin la ciència més atractiva
per a la ciutadania, contribuir a estendre els contactes
científics en el marc europeu, fer materials pedagògics útils
i de qualitat i fomentar en els educadors l'interès per la
ciència de manera activa, entre d’altres.
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El Parc Científic de Gardeny es consolida i
genera ja 1.100 llocs de treball a Lleida
El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida es consolida com un
dels primers pols de generació de llocs
de treball de Lleida, ja que actualment
hi treballen 1.100 persones i la previsió
és arribar als 1.500 professionals a
finals d’aquest any. Cal destacar que
en els darrers dos anys s’hi han incorporat 600 professionals.
En l’actualitat, el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida allotja
62 empreses –l’any 2009 n’hi havia 40–
i en breu se n’incorporaran cinc més.
Aquestes són GFT (una multinacional
alemanya, que té la principal filial a
Espanya) que comença amb 40 treballadors i preveu que generi 150 llocs de
treball; Saltó Tecnological, provinent
del Viver d’Empreses; Agrofood, dedicada a la programació en el sector de
pinsos, que generarà 6 llocs de treball;
Axeb Biotechnologia (4 treballadors), i
Ilnova Disseny Industrial, especialitzada
amb mecatrònica, amb 12 treballadors.
El gruix de treballadors que aporten
aquests empreses és de 73, però arribarà als 183 al llarg del 2012.
En aquests moments hi ha 24.500 m2
operatius i 69.000 m2 d’equipaments
al servei de la recerca. Es preveu que
el Magical es posi en marxa a finals
d’any amb l’objectiu que estigui operatiu
a principis de gener.
Pel que fa al desenvolupament del Pla
Especial de Gardeny, es troba en procés
de redacció i serà sempre propietat
pública. S’hi podran fer equipaments
de caire científic, recerca i desenvolupament, espais empresarials i tot allò

TREBALLADORS D’INDRA, UNA DE LES 62 EMPRESES QUE HI HA ACTUALMENT AL PARC. © H. SIRVENT

En l’actualitat, el recinte
acull 62 empreses i en
breu se n’incorporaran
cinc més, que aportaran
fins a 183 treballadors
vinculat als espais propis d’un parc que
són necessaris com a serveis (restauració, hosteleria i espai residencial vinculat a investigadors del parc).

Pel que fa a la internacionalització del
parc, s’han fet intercanvis comercials
amb països de Llatinoamèrica, el Brasil,
Mèxic i també amb els Estats Units, i
es mantenen relacions amb l’Aràbia
Saudita. S’ha consolidat la presència
del parc en fires internacionals com
CeBit (Alemanya), o la fira de l’emprenedoria de Tolosa (França), i està
en fase de consolidació una “antena”
del Parc Científic a Sillicon Valley. La
majoria d’aquestes tasques s’han fet
amb el suport i la col·laboració de l’ICEX
i el MITiC, a més de la Secretaria d’Estat
de Telecomunicacions.

