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Parc Científic

Acord de Lleida i Fraga per potenciar l’emprenedoria
• El conveni estableix també el desenvolupament de projectes conjunts amb el Parc Científic
envolupament dels projectes conjunts
amb el Parc Científic, com també en projectes de promoció i difusió de les noves
tecnologies. Per la seva banda, el Parc
aportarà recursos tècnics i informació en la línia de donar suEl centre de
port a les activitats referents
Gardeny aportarà
al viver d’empreses, potenciar sinergies entre els emels recursos tècnics
prenedors i fomentar els
i donarà suport als
projectes d’emprenedoria.

plans empresarials

El rector de la UdL i els alcaldes de Lleida i Fraga van signar el conveni de col·laboració. © H. S.

La Paeria, el Parc Científic de Lleida i l’Ajuntament de Fraga van signar un conveni per
potenciar l’emprenedoria i desenvolupar
projectes conjunts amb la creació de sinergies. A l’acte hi van assistir el paer en cap,
Àngel Ros; el rector de la UdL i president

del Parc, Roberto Fernández, i l’alcalde de
Fraga, Miguel Luis Lapeña.
Segons el document, amb una durada
inicial de 2 anys, els municipis de Lleida i
Fraga col·laboraran en la definició i el des-

El paer en cap va destacar
que “és important compartir el
talent i el coneixement i posar a disposició dels emprenedors i de les noves
iniciatives totes les eines que tenim al Parc
Científic”. Roberto Fernández va remarcar
que “el Parc té una dimensió global que
ultrapassa el que és estrictament el territori”. L’alcalde de Fraga va destacar que “el
Parc és un model de tecnologia i talent que
ajudarà els joves de Fraga en els seus nous
projectes”. •••

Potent clúster de drons al Parc de Gardeny
• Per potenciar la formació, estimular la recerca i fomentar l’esperit emprenedor
de Castelldefels de l’Agència Europea de
El Parc Científic de Lleida acull un dels clúsl’Espai (EAS).
ters de drons més potents del territori català i estatal. Així ha quedat palès en
Lleida va ser l’única ciutat del
la signatura del conveni de col·
sud d’Europa que es va unir a
laboració entre el Parc CienLleida és
la celebració de l’Internatiotífic i Tecnològic de Lleida,
l’única ciutat
l’operadora de drons High
de l’Estat que se
Endurance Multipurpuse
suma a la celebració
Aerial Vehicles (HEMAV) i
de l’International
l’associació Lleida Drone.

nal Drone Day, que va tenir lloc el 7 de maig
al centre de producció audiovisual Magical
Media. Aquest esdeveniment es desenvolupa a 150 països per difondre aquesta tecnologia per mitjà d’activitats lúdiques, com
curses i vols de demostració. •••

Drone Day

Amb aquest acord es vol potenciar la formació, ja sigui entre
universitaris o estudiants de cicles formatius, estimular la recerca i fomentar l’esperit emprenedor en el sector dels drons
vinculat a les noves tecnologies. HEMAV
obrirà una seu al Parc Científic, on la divisió d’HEMAV Acadèmics i Lleida Drone faran
projectes de formació. HEMAV col·laborarà
amb la seva experiència en la gestió d’ajudes d’altres institucions a l’educació i afavorirà la realització de projectes de fi de grau i
màsters de joves lleidatans en la incubadora

El vestíbul del Magical Media va acollir una exposició de drons. © Paeria
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