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El Parc Científic acull més de 100 firmes
• L’equipament del Turó de Gardeny té més de 1.400 treballadors, la majoria joves
El Parc Científic de Lleida aplega 108
entitats dividides en 86 empreses, 14
centres d’R+D+i i 8 grups d’investigació de la UdL. El parc ha quintuplicat
el nombre de firmes en 9 anys (suposa
un 540% de creixement) i actualment
són ja més de 1.400 persones, especialment joves, les que treballen a
les diferents instal·lacions del Turó de
Gardeny. L’equipament genera 6.619
llocs de treball induïts, segon la metodologia del Ministeri d’Economia i
Competitivitat.

El parc, que genera 6.619
llocs de treball induïts,
constitueix el pol més
nombrós d’ocupació de
Lleida, segon el paer
en cap, Àngel Ros
En el decurs del balanç de l’activitat
del centre fet el propassat 7 de maig,
l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va
comentar que “el parc ha esdevingut el centre neuràlgic d’un conjunt
d’empreses i constitueix el pol més
nombrós d’ocupació de Lleida, especialment d’ocupació jove”. També va
destacar l’activitat econòmica creixent
que crea el parc, ja que a dia d’avui la
seva facturació arriba a 102,5 milions
d’euros, amb increments anuals del
30%. Finalment, Àngel Ros va afegir
que “l’espai disponible al Parc Científic
susceptible de ser rehabilitat o construït ens permet arribar, d’acord amb
el Pla Especial de Gardeny, a generar
espai fins a 5.000 professionals”.
Actualment al Parc Científic, per
mitjà dels seus quatre vivers (Generalista, Incuba, ViverTIC i Viver d’FP), s’hi
estan gestionant més de 30 projectes
d’emprenedors, que apleguen unes
115 persones. El viver d’empreses d’FP,
amb 9 firmes, està al 100% de la seva
capacitat, amb projectes que van des
de la comercialització de productes o
serveis a pàgines web o la fabricació
industrial de cervesa, entre d’altres.

Representants d’algunes de les firmes situades al Parc Científic amb les autoritats. © H. S.

Un equipament internacional
El parc ofereix també oportunitats
de formació i d’especialització, fins i
tot de caràcter internacional. Hi han
participat en total una quinzena de
joves. A més, grups d’investigació de
Gardeny o centres com el Fruitcentre actuen com a punts d’atracció
d’empreses del sector. D’altra banda,

unes 270 persones han rebut formació al centre de producció audiovisual
Magical.
Les darreres sis empreses i entitats
que s’han incorporat al parc són Dietary Molecular Diagnostics, IDI Eureka,
Entre3 Interioristas, Optimal Pork Production, OpenNatur i Instamina. •••

Indra és una de les empreses que tenen la seu al Turó de Gardeny. © H. S.
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