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Consorci  Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. 

Oficina de gestió: Parc de Gardeny, Edifici CeDiCo, planta primera 

 25071 Lleida 

Tel. 973 27 29 22 – Fax  973 26 71 61 – www.pcital.es 

 

 

Edifici “CeDiCo (Centre de difusió del coneixement)”, on esta ubicada la Oficina 

gestió del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pcital.es/
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Com arribar? 

1. Amb GPS:  

Coordenades GPS: 

41º 36’ 20.45”  N  /  0º 36’ 24.01” E 

O posar com indicacions “Carrer Cardenal Cisneros”, o bé “Passeig de Ronda, 

cantó amb carrer Cardenal Cisneros”. 

2. Des de la Autopista AP2 (Barcelona – Lleida – Zaragoza): 

Prendre la sortida 6 (Lleida). Al passar el peatge, continuar tot recte fins a 

arribar a Lleida ciutat i, seguint tot recte, creuar el riu Segre pel pont nou. 

Una vegada creuat el pont, continuar recte per el Carrer Cos i Gayón, i 

seguidament s'accedeix a una gran avinguda denominada Passeig de Ronda. 

El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida està situat en el Turó de 

Gardeny (la qual està situada a l'esquerra de l'entrada a aquest Passeig de 

Ronda). Per a poder accedir a aquest turó i a l'oficina de gestió del Parc s'ha 

d'avançar pel passeig de Ronda fins a arribar a l'altura d'una mitja rotonda que 

ens permetrà donar un gir de 180 graus per a tornar pel mateix Passeig de 

Ronda en sentit invers (amb destinació cap al pont nou). 

Abans d'abandonar el Passeig de Ronda, a mà dreta, es veu un cartell de 

senyalització del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, emplaçat 

en el mur del Turó de Gardeny. En aquest punt ha de prendre el carrer que 

puja cap amunt. Seguir tot recte seguint els cartells del Parc. 

L’Oficina de gestió del Parc es troba situada a l’Edifici CeDiCo , planta primera 

 

3. Des de la Autovía A-II (antiga N-II). 

 

3.1. Procedent de Barcelona: 

Venint des de Barcelona, ha de prendre la primera sortida: “Lleida centre 

-Tarragona – Tortosa” (punt quilomètric 474), i anar seguint tot recte 

(com si s'anés amb direcció a Saragossa, Osca) per a entrar a Lleida a 

través del Pont nou. A partir d'aquest punt enllaça amb l'explicació 

anterior.  
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3.2. Procedent de Saragossa: 

Venint des de Saragossa, ha de prendre la sortida “ Lleida Nord  - 

Almacelles – Osca ” (punt quilomètric 458). S'entra a la ciutat de Lleida 

per l'Av. Alcalde Rovira Roure. A l'arribar a l'encreuament de l'Av. 

Alcalde Rovira Roure amb el Passeig de Ronda, accedir al Passeig de 

Ronda girant a mà dreta i seguir-lo tot fins al fons (adreça Barcelona - 

Saragossa). Al final de tot del Passeig de Ronda trobarà el cartell 

indicador d'accés al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Més informació:  

Consorci  Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. 

Oficina de gestió: Parc de Gardeny, Edifici CeDiCo, planta primera 

 25071 Lleida 

Tel. 973 27 29 22 – Fax  973 26 71 61 – www.pcital.es 

 

 

Edifici “CeDiCo (Centre de difusió del coneixement)”, on esta ubicada la Oficina 

gestió del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. 

http://www.pcital.es/

