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Al Campus de Gardeny estan en funcionament els tres edificis H. © H. S.

10 anys del Parc Científic de Gardeny

• Les 115 empreses generen 125 milions i 1.500 llocs de treball
El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Gardeny compleix el maig
10 anys de la seva constitució jurídica,
amb bones perspectives de futur, ja que
s’està negociant la incorporació de noves empreses. Actualment allotja 115

firmes, entitats i grups d’investigació i
uns 1.500 treballadors, amb títols universitaris i de FP. Les societats mercantils
que hi estan ubicades mouen un negoci
de 125 milions d’euros anuals i generen
uns 6.600 llocs de treball induïts.

Activitats commemoratives
Enguany s’han fet ja diverses activitats commemoratives del desè aniversari del parc. Actualment es pot veure
al CeDiCo la mostra fotogràfica de la
història de Gardeny, que inclou aparells
antics i imatges des de l’any 1913 fins a
la data actual i representa els diferents
usos i activitats que s’han fet al turó i al
Parc Científic. Es fa èmfasi en la transformació dels quarters militars en espais
de recerca i d’innovació.
El 8 de maig, a les 19.00 h, tindrà lloc
al pati dels edificis de les H del Parc
Científic el concert de la Big Band de
L’Intèrpret. A més, el 16 de maig se celebrarà la Festa de l’Eureka, activitats
de divulgació del premi Smart People
Smart idees, conferències i esdeveniments de caràcter científic, activitats de
divulgació al Magical Media i activitats
de divulgació científica al Jardí BotànicArborètum de Lleida.

El Parc Científic de Gardeny disposa de prop de 38.000 m2 edificats. © H. S.
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Com a generador d’innovació, riquesa, negoci i oportunitats per al territori,
el Parc Científic és un dels motors econò-
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mics de Lleida i la font d’ocupació de
nivell més important de les comarques
lleidatanes. Actualment, el parc també
està consolidat com un important actiu
de divulgació de la ciència i la tecnologia mitjançant la celebració de congressos, presentacions, conferències, cursos
i sessions tècniques, que l’any 2014 van
arribar als 185.
En l’àmbit tecnològic, el Parc Científic
participa en diversos projectes autonòmics, estatals i europeus juntament
amb multinacionals com Telefónica,
Microsoft o Indra, entre d’altres. (Projectes SUDOE i Fi-Ware, Catalunya emprèn,
Feder, PUOS, etc.)
Prop de 38.000 m2
El Parc Científic, fundat l’any 2005 per
l’acord de l’Ajuntament i la Universitat
de Lleida, disposa avui a Gardeny de
prop de 38.000 m2 edificats i en ús. Al
Campus de Gardeny estan en funcionament les H (H1, H2 i H3); el CeDiCo, seu
dels serveis generals del parc, l’Auditori
Joan Oró i la cafeteria, entre d’altres espais; el Maqcentre, que acull el Centre
d’Innovació del Sector de la Maquinària
Agrícola i dels Equipaments Industrials;
el Viver TIC-CDP, incubadora d’empreses
tecnològiques i centre de processament
de dades; INNOVA, espai destinat a la
investigació; el Magical Media, centre
de producció audiovisual multimèdia;
el Fruitcentre, centre de l’IRTA pioner a
Europa en el seguiment de la postproducció de la fruita; el Viver d’Empreses
(antic Centre d’Iniciatives Empresarials)
i el Viver d’Empreses de FP.
Al Campus Agroalimentari hi ha
l’Arborètum-Jardí Botànic Pius Font i

Interior del centre de producció audiovisual multimèdia Magical Media. © H. S.

Exposició sobre els 10 anys del Parc Científic de Gardeny. © H. S.

EL PARC CELEBRA EL SEU ANIVERSARI
Dins dels actes que s’organitzen per celebrar el desè aniversari del parc, cal destacar la jornada de portes obertes al Jardí Botànic-Arborètum i al Parc Científic,
que tindrà lloc el 10 de maig. El 16 de maig, a les 17.00 h, al pati de l’edifici H1/H2
es farà la preestrena del musical de l’Eureka amb espectacle de làser i karaoke per
a infants i adults. El mateix dia, de les 18.00 a les 19.30 h, es desenvoluparà la visita
guiada gratuïta “Descobrir l’Arborètum”.
El 23 de maig, de les 10.00 a les 14.00 h, tindrà lloc el taller “Introducció als jardins
de baix manteniment”, adreçat a persones que volen adaptar o mantenir els seus
jardins a baix cost. El 24 de maig es farà la visita guiada “L’Arborètum, rebost medicinal”. De les 11.30 a les 13.00 h.
Durant el mes de maig, de les 10.00 a les 14.00 h, es pot visitar l’exposició dels 10
anys del Parc Científic a la sala d’exposicions de l’Edifici CeDiCo. •••

Quer, amb una superfície de 69.000 m2,
i, al Campus de la Salut, dos edificis nous
per a l’IRBLleida, de 8.000 m2.
El Laboratori TIC, ubicat al Viver TIC, es
dedica a la recerca, el desenvolupament
de projectes i l’intercanvi d’experiències
entre les empreses del parc i els grups
d’investigació de la Universitat de Lleida. Un dels principals projectes que
desenvolupa és el Liquid Galaxy Lab,
un dispositiu interactiu que permet
sobrevolar qualsevol indret utilitzant
el Google Earth. A més, les empreses
aprofiten els equipaments del parc i les
col·laboracions amb els grups i els equipaments de recerca per desenvolupar
projectes conjunts en diversos àmbits.
Part d’aquesta recerca reverteix després
en competitivitat per al territori. •••
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