
El Parc Científic i Tecnològic 
Agroalimentari de Lleida as-
solirà els 1.000 treballadors en 
els propers mesos. Aquesta és 
la previsió amb què treballen 
l’Ajuntament i la UdL, inte-
grants del consorci del parc, 
davant la posada en marxa dels 
nous edificis i instal·lacions de 
la conselleria del DAR, la in-
corporació imminent de set 
noves empreses al parc, l’am-

pliació de plantilles de firmes 
que ja compten amb la seva seu 
al turó de Gardeny i la prope-
ra instal·lació de nou empreses 
més i un centre tecnològic.

L’alcalde de Lleida  i pre-
sident del Consorci del Parc, 
Àngel Ros, que ahir va presidir 
el consell d’administració, va 
qualificar de “fita simbòlica”  

l’arribar als 1.000 treballadors, 
fet que convertirà el parc “en 
un dels primers centres de tre-
ball de Lleida, a més d’alta qua-

lificació”.
En la reunió ahir, es va in-

formar de la posada en funci-
onament del Cedico (Centre 

de Difusió del Coneixement), 
que constitueix el centre de 
serveis del Parc. Pel que fa al 
creixement del parc pel que 
fa al nombre d’empreses, s’hi 
incorporaran en breu dues 
noves empreses a l’edifici H1, 
SEMIC (amb 50 treballadors) 
i Lleida.net (30 treballadors) i 
s’ampliarà la plantilla d’Indra 
en 60 treballadors. En aquests 
moments, s’està en fase de ne-
gociació de tres empreses més, 
que s’instal·larien als edificis 
H2 i H3. A més, s’ha formalit-
zat el contracte de dues empre-
ses: Banda Ampa i Algoritmia, 
desenvolupaments informàtics 
i consultoria, amb 14 treballa-
dors. I sis noves empreses i 
entitats també està previst que 
puguin formalitzar en breu la 
seva incorporació a espais del 
parc. 

El Parc Científic es fa gran
S’hi incorporen noves empreses i s’arribarà al topall de 1.000 treballadors

UBICAT AL TURÓ DE GARDENY 

MERCAT DE NADAL. La Fira de Santa Llúcia obrirà 
el proper 4 de desembre amb més parades i en 
una nova ubicació, a la plaça de Cervantes. Aquest 
mercat nadalenc romandrà obert fins al dia 24. 

CARRETERES. La Junta de Govern de la Diputació 
de Lleida va aprovar l’adjudicació definitiva del ser-
vei de conservació de les carreteres de la seva xarxa 
per un valor total de 10,2 milions d’euros.

DETENCIÓ. La Guàrdia Urbana va detenir dissabte 
un home, de 37 anys i veí de Lleida, que tenir una 
ordre de recerca i detenció d’un jutjat. Una patrulla 
de paisà va ser qui el va identificar. 
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Moment de la reunió del consell d’administració
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GUÀRDIA URBANA

Decomís a la ciutat 
de més de seixanta 
peces de roba 
falsificada 

La Guàrdia Urbana de la ciutat de 
Lleida va decomissar la setmana 
passada un total de 65 peces de 
roba falsificada. Els fets van tenir 
lloc divendres a la tarda quan els 
agents van localitzar dos homes 
en un vehicle que feien una tran-
sacció de roba. El venedor no va 
poder certificar la procedència de 
la roba. 

SUCCESSOS 

MOCIÓ A LA PAERIA

El grup d’ERC a la Paeria 
presentarà en el ple d’aquest 
novembre una moció de su-
port a les administracions 
locals, com és el cas de la 
Paeria que disposen de re-
glaments vigents per a l’ús 
del català, on és llengua pre-
ferent. La portaveu d’ERC 
a la Paeria, Montse Bergés, 
creu que després de la sen-
tència del TSJC que suspèn 
alguns dels articles dels re-
galaments d’ús del català 
de la Diputació de Lleida i 
l’Ajuntament de Barcelona 
“cal deixar clar que la llen-
gua catalana és avui un ins-
trument de cohesió social 
del país”. 

Suport d’ERC 
per a l’ús 
preferencial 
del català a les 
administracions
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El científic català, acompanyat del rector de la UdL, Joan Viñas

LAURA CORTÉS (ACN)

ÉS UN CIENTÍFIC CATALÀ 

La Universitat de Lleida 
(UdL) va investir ahir doctor 
honoris causa el científic cata-
là Jorge Wagensberg. Aquest 
doctor en Física va crear el 
1991 el museu de la ciència de 
la Fundació “la Caixa” i va li-
derar el 2004 la seva transfor-

mació en el Cosmocaixa, un 
museu referent a nivell mun-
dial. El director de l’Escola 
Politècnica de la UdL, Ferran 
Badia, va apadrinar Wagens-
berg en un acte institucional 
que va comptar, entre d’altres, 
amb l’assistència de l’expresi-
dent de la Generalitat Pasqual 
Maragall. 

Honoris causa de la UdL 
per a Jorge Wagensberg 
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L’Ajuntament de Lleida ocu-
pa l’onzè lloc en el rànquing 
dels ajuntaments catalans més 
transparents amb una nota del 
83,8%, segons dades de l’ONG 
Transparència Internacional 
Espanya. Pel que fa al conjunt 
d’Espanya, Lleida ocupa el lloc 
número 35. Tot i que la Paeria 
ha millorat la seva puntuació 
en transparència (l’any passat 

va obtenir una nota del 75%), 
ha caigut un lloc en el ràn-
quing i avui dia ja no forma 
part del top ten dels consisto-
ris catalans més transparents. 
Ara mateix ocupa l’11è lloc a la 
llista per darrere de municipis 
com Sabadell o Sant Cugat del 
Vallès. Malgrat això, Lleida ha 
escalat punts respecte el global 
d’Espanya, atès que ha passat 
d’ocupar el lloc número 39 en 
el rànquing de transparència a 

ocupar el número 35. L’Ajunta-
ment més “transparent” de tot 
l’estat, però, és Bilbao.

La transparència economi-
co-financera era l’aspecte més 
poc valorat l’any 2009 (36,8%) 
enguany ha estat el que ha ob-
tingut un millor nota (94,7%). 
Alhora, la Paeria també ha 
millorat la relació amb els ciu-
tadans i en transparència vin-
culada amb urbanisme i obres 
públiques. 

I EL 35È LLOC A NIVELL ESTATAL 

Lleida té l’11è ajuntament més 
transparent de tot Catalunya
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