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Wagensberg i el rector de la UdL, abraçant-se després de la investidura.

El creador delMuseude la Ciència insta
a invertir en investigaciómalgrat la crisi
La UdL investeix doctor ‘honoris causa’ Jorge Wagensberg, que aposta pel coneixement per sortir de la
situació actual || El rectordestaca la seua facetadedivulgadorde la ciència i la seua capacitat d’innovació

UNIVERSITATDISTINCIONS

S.E.
� LLEIDA �“La crisi és la manera que
té la incertesa de dir que alguna
cosa va malament i que s’ha de
canviar el model. I això només
es pot fer a través del coneixe-
ment.”Aquesta és la idea que
JorgeWagensberg, creador del
CosmoCaixa i responsable del
projecte museístic del Museu de
la Ciència, el Clima i elMediAm-
bient de Gardeny, va transmetre
ahir moments abans de ser in-
vestit doctor honoris causa per
la Universitat de Lleida (UdL).
Wagensberg va afirmar que la
crisi “no és excusa per ajornar,
sinó per accelerar” i va fer una
crida a invertir en investigació
perquè “és una inversió de fu-
tur”.“Pensar a retallar la inves-
tigació per la crisi és un contra-
sentit”, va destacar.També va ser
crític amb l’actual sistema edu-
catiu al qual, va dir, li falta incor-
porar “el goig de la conversa”.
Així, va reivindicar l’ús de la con-

versa com a mètode per com-
prendre i estudiar la ciència.

El rector de la UdL, JoanVi-
ñas, va destacar la seua capaci-
tat d’innovació i la seua faceta
de divulgador de la ciència i el
director de l’Escola Politècnica
Superior, Ferran Badia, que va
exercir de padrí deWagensberg,
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va elogiar els seus mèrits i la se-
ua “constant necessitat de co-
municar”.

A l’acte d’investidura hi va as-
sistir l’expresident de la Gene-
ralitat Pasqual Maragall, que des-
prés va visitar el parc de Gar-
deny (vegeu la pàgina 3). Per la
seua part, l’alcalde,Àngel Ros,
va afirmar que“és un honor per
a la ciutat queWagensberg sigui
honoris causa per la UdL”. “És
la persona més reconeguda en
l’àmbit de la divulgació cien-
tífica i ha creat un nou concep-
te de museu, com el que s’està
construint a Gardeny”, va des-
tacar.

La Paeria, al número 35 del rànquing
de transparència dels consistoris
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El Suprem condemna 3 grapos per
tirotejar un empresari lleidatà
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Pasqual Maragall va assistir a l’acte d’investidura.
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Qualifica el
museudeGardeny
d’“innovador i
emblemàtic”

� L’ara doctor honoris
causa per la UdL va par-
ticipar a la tarda en el
consell assessor de la ci-
ència, on va explicar als
seus integrants la princi-
pal característica del Mu-
seu de la Ciència de Gar-
deny. “La idea és fer un
museu innovador i emble-
màtic, amb un contingut
igualment innovador i
emblemàtic”, va assenya-
lar, en què els visitants in-
teractuïn. El tema central
del museu serà el planeta
Terra i l’harmonia entre
l’ésser humà i la natura.
El consell també va trac-
tar sobre la planificació
d’activitats i nous projec-
tes.

Llibre d’investigadors

D’altra banda, la direc-
ció general d’Investigació
de la Generalitat ha edi-
tat aquest llibre de divul-
gació científica que recull
el testimoni de 42 cientí-
fics, que expliquen la se-
ua experiència del dia a
dia. Entre els protagonis-
tes de La recerca a Cata-
lunya en primera persona
figuren Laura Salamero i
Juan Pedro Ferrio, de la
Universitat de Lleida.
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L’expresident Pasqual

Maragall va assistir a

l’acte d’investidura i va

visitar el parc de Gardeny

ERC vol ‘blindar’el
reglament del català

POLÍTICAMOCIÓ

� LLEIDA � El grup municipal d’ERC
presentarà al ple d’aquest mes
una moció de suport a les ad-
ministracions locals, com la Pa-
eria, que disposen de reglaments
en vigor sobre l’ús del català
com a llengua preferent. La por-
taveu republicana,Montse Ber-
gés, considera que després de
la sentència delTribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya
que suspèn articles dels regla-
ments de la Diputació i l’ajun-
tament de Barcelona, “s’ha de

deixar clar que el català és un
instrument de cohesió”. ERC
recorda que la Paeria disposa
d’un reglament del 1997 que
estableix l’“ús general del cata-
là per a les seues tasques i rela-
cions” i diu que tots els expe-
dients s’han de tramitar en
aquesta llengua.A més, que el
PP iAssociació Cívica Ciutada-
na en fan un ús “partidista” i
afirma que l’ús del català a la
Paeria “no causa confrontació
social”.

Experts afirmen que l’estoc de pisos
ha començat a reduir-se a Lleida

HABITATGEESTUDI

� LLEIDA � L’informe immobiliari
del servei d’estudis de Catalu-
nyaCaixa assegura que l’estoc
d’habitatges pendents de ven-
da a Lleida va començar a re-
duir-se al segon trimestre del
2010, per primera vegada des
que es va arribar al màxim al
trimestre anterior.

En concret, ara representa-
ria un 3,2% del total del parc
immobiliari de la província, xi-
fra que equival, segons l’infor-
me, a 7.400 habitatges.Aques-

ta xifra és molt superior a la
que estimen els promotors, que
recentment van xifrar els pisos
totalment acabats i sense ven-
dre al voltant de 2.600, 600
dels quals a la capital, fet que
evidencia un mètode de comp-
tabilització sensiblement dife-
rent.

El percentatge d’habitatges
sense vendre de Lleida és molt
inferior al que es registra tant
aTarragona (6,2%) com a Gi-
rona (5,3%), àrees amb molta

més edificació turística.A Bar-
celona, el percentatge és del
2,9%, principalment a causa de
l’escassetat de pisos acabats a
Barcelona capital, on l’estoc
sense vendre és de només un
0,7%.

Per comarques, l’Aran, l’Alt
Urgell i el Solsonès són les que
tenen menys percentatge d’ha-
bitatges en estoc (per sota de
l’1,5%). El Pallars Sobirà, l’Ur-
gell i la Segarra, en canvi, su-
peren el 4,5%.


