
Durant el mes de setembre, l’IRBLleida acull l’exposició 
Científiques Catalanes 2.0, un recull dels perfils d’una 
vintena d’investigadores de Catalunya que pretén donar 
més visibilitat al paper estratègic de les dones científiques 
a casa nostra. La mostra busca difondre els rols i els mo-
dels femenins dins de la ciència i les enginyeries i també 
trencar qualsevol estereotip que encara pugui existir. La 
mostra, que inclou una bona representació de científiques 
lleidatanes, es pot visitar a l’IRBLleida i, en temps de pan-
dèmia, també de forma online a través del web accc.cat. 
Cada fitxa explica qui és cada investigadora, la seva carrera 
professional i els seus èxits. Molt recomanable! //

Fins a 25 beques de Google en els dar-
rers vuit anys. Aquest és el balanç de 
projectes becats dels Laboratoris TIC 
del Parc Científic de Lleida. El Liquid 
Galaxy LAB ha presentat aquest setem-
bre els projectes en què han treballat els 
estudiants durant l’estiu. Es tracta de 
vuit projectes realitzats per estudiants i 
acompanyats per 32 mentors especialit-
zats de l’EPS de la UdL. Destaca el pro-
jecte Free Parking Visualization Tool, 
eina que a través de la intel·ligència 
artificial i càmeres de seguretat indica 
als treballadors i visitants on hi ha les 
places que queden lliures de pàrquing. 
Aquest projecte s’instal·larà propera-
ment al Parc Científic de Lleida //

La Universitat de Lleida ha obert les 
matrícules per al Programa Sènior, el 
programa d’estudis universitaris per 
a majors de 50 anys. Aquests estudis 
s’imparteixen en modalitat presenci-
al i amb grups reduïts amb totes les 
mesures de seguretat sanitàries. Els 
cursos que ofereix la UdL són el grau 
de Diplomat Sènior en Cultura, Cièn-
cia, Tecnologia i Societat, que és títol 
propi de la UdL, i els títols d’Especia-
lista Universitari en Salut i Benestar; 
Món i Natura; Dret i Humanitats, i 

El Parc Científic 
presenta els projectes 
becats per Google

Programa Sènior: 
mai és tard per entrar 
a la universitat
MATRíCULES oBERTES

Coneix les científiques catalanes
UNA ExPoSICIó TAMBé oNLINE

Comunicació, Llengua i Literatura. Es 
tracta de títols universitaris no profes-
sionalitzadors, que amplien el bagatge 
cultural de cada un dels estudiants i 
que genera nous cercles de relacions 
socials amb persones amb interessos si-
milars. El grau té una durada de quatre 
anys i el títol d’especialista s’assoleix 
en un curs. //
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