VISITA OBLIGADA

SALA DE CONGRESSOS, CENTRE D'INNOVACIÓ, EXPOSICIÓ I DEGUSTACIÓ
DEL PARC AGROALIMNTARI DE LLEIDA
S'entén aquest edifici com a part d'un possible Parc Agroalimentari als Parcs Elisis de
Lleida i lligat al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.

CENTRE D'INNOVACIÓ.
És el cervell de l'edifici. L'activitat de l'edifici es basa en liderar i crear sinergies en el
sector Agroalimentari per la posada en valor dels valors ecològics de l'horta de Lleida.
Entre altres activitats:
• Productes Km0 de l'horta de Lleida: suport a la promoció de les varietats de cultiu
exclusives de Lleida.
• Promoció dels horts urbans i el compostatge urbà
• Agricultura ecològica: centre d'informació per als productors locals dels últims
avenços, per exemple, pel que fa a l'adaptació al canvi climàtic.
• Sostenibilitat i economia circular aplicada al cicle de la matèria orgànica: establiment
de relacions simbiòtiques entre empreses del sector (serveixi com a exemple la
fabricació de cervesa a partir de restes de pa que es realitza a Glasgow, la producció
d'energia a partir de les restes orgàniques en micro-digestors descentralitzats (projecte
Decisive) Abasta totes aquelles activitats que puguin ajudar al tancament del cicle de
la matèria orgànica. Les possibilitats d'innovar per tancar cicles són abundants.
• Alberga a la xarxa un mirall de l'activitat del centre: els espais del Palau es
reprodueixen a la web, podent accedir a conferències, cursos i exposicions on-line.
Aquestes activitats, són una font de resiliència per l’horta de Lleida en el futur i ajuden
a la creació de valor afegit i a acomplir els compromisos adquirits de reducció
d'emissions i de generació de residus.

SALA DE CONGRESSOS
Alberga congressos i conferències relacionats amb els temes anteriors. L'activitat
conjunta del centre de innovació, la web del centre i la sala de conferències, reafirmen
la posició de Lleida com a referent agroalimentari i ecològic.

EXPOSICIÓ I DEGUSTACIÓ
De cara al públic, tant de Lleida com de fora. Alberga una mostra dels productes
alimentaris relacionats amb l'activitat del centre d'innovació. Es tracta d'una mostra
permanent i rotatòria, de manera que sempre sigui possible visitar el centre i degustar i
adquirir els productes mostrats. La web del centre també permet la venda on-line i
ajuda als productors a promocionar la seva activitat.
Puntualment, aquesta planta pot albergar part de l'activitat de l'aplec del cargol i altres
esdeveniments alimentaris que es produeixin a Lleida.
L'exposició i degustació es troba a un nivell nou, a peu pla del parc, això permet obrir
puntualment les façanes laterals de l'edifici i ampliar la degustació a l'exterior. L’edifici
esdevé un filtre entre el riu i la ciutat al darrera.
A la planta intermèdia, que genera un doble espai sobre la zona de degustació, hi ha
una exposició permanent i rotativa. Mitjançant un recorregut circular ens permet
conèixer tot allò relacionat amb els avenços que es produeixen al centre o informació
sobre els productes de degustació.
La cuina permet realitzar tallers al públic sobre temes d'interès, com cuina
d'aprofitament, per evitar el malbaratament alimentari, receptes amb els productes
locals, etc.
El centre d'informació turístic i agroalimentari, informa els visitants de l'activitat del
centre i de l'activitat agrària d'interès turístic, com rutes en bicicleta per les hortes, o els
camins del riu. Desplaçar el centre turístic a l'interior ajuda també a atreure visitants al
centre.
El Palau de Vidre serà una visita obligada per a qualsevol que visiti Lleida.

TALLERS I CURSOS
A la planta semisoterrani, actual planta baixa, es troba la zona de tallers i cursos. Està
oberta als col·legis, institucions, empresaris agroalimentaris i associacions de Lleida a
qui els interessi l’activitat del centre. Alberga activitats relacionades amb el tancament
del cicle de la matèria orgànica, com tècniques de compostatge domèstic, cursos per a
escoles sobre com funciona el tractament de residus, reciclatge d'oli per a productes
com espelmes o sabons, l'hort ecològic urbà o cursos d’agricultura ecològica pels
productors locals, etc.

MAGATZEMS I ZONA DE REUNIÓ DELS PRODUCTORS
Alberga el material necessari per a les exposicions rotatives del centre. S'accedeix
mitjançant el moll de descàrrega. Un gran espai permet reunions entre els expositors,
facilitant la xarxa de contactes i la creació de sinèrgies que aquest centre aspira a
aconseguir.

