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Els edificis de Gardeny es van omplir de visitants que no es van voler perdre les activitats de Ciència en Acció.

Els experiments científics del parc de
Gardeny atreuen unes dotze mil persones
Famílies amb nens, principals visitants ahir de la segona jornada de Ciència en Acció || El principal
certamen de divulgació de tot l’Estat acaba superant avui les expectatives inicials

EDUCACIÓ DIVULGACIÓ

S.E.
❘ LLEIDA ❘ Escoltar música a tra-
vés de les dents, descobrir per
què hi ha gols impossibles de pa-
rar per a Iker Casillas, caminar
sobre l’aigua o tocar les estre-
lles.Tot això és possible a Cièn-
cia enAcció, el principal certa-
men de divulgació científica
d’Espanya que se celebra des de
divendres al parc científic i tec-
nològic agroalimentari de Gar-
deny.

Professors i alumnes de dife-
rents punts de Catalunya, Espa-
nya iAmèrica Llatina hi mostren
fins a 135 experiments que dei-
xen amb la boca oberta els visi-
tants, que ahir van ser majorità-

riament famílies amb nens, que
no van dubtar d’experimentar
de primera mà en tots els es-
tands.Ahir al matí van partici-
par en les diferents activitats
quatre mil persones i a la tarda
quatre mil més.Aquesta xifra,
sumada als visitants de diven-
dres (bàsicament integrants de
la comunitat educativa) i als que
la Paeria calcula que participa-
ran avui en la jornada final, dó-
na com a resultat que Ciència en
Acció haurà atret unes dotze mil
persones. Fins i tot més que les
expectatives inicials, que en cal-
culaven deu mil, segons va indi-

ITMAR FABREGAT

car l’alcalde, Àngel Ros, que va
destacar que l’organització
d’aquest certamen ha suposat
“fer un pas més”, ja que ara a
Lleida ja se celebren jornades
de ciència al carrer.“La valora-
ció és molt positiva. Espero que
serveixi per despertar l’interès
de vocacions científiques i tèc-
niques, clau per al progrés. A
més, el parc de Gardeny ha es-
tat el lloc idoni”, va dir.

Ciència enAcció es trasllada-
rà avui a l’edifici emblemàtic del
campus de Cappont, on està pre-
vista la clausura i l’entrega de
premis.També hi actuaran els
Castellers de Lleida i s’explica-
ran les bases científiques que
permeten aixecar aquestes cons-
truccions humanes.

Les universitats convoquen vaga el
17 de novembre contra les retallades
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El Suprem afirma que posseir deu
grams de cocaïna és autoconsum
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Els experiments van despertar la curiositat de petits i grans.

JORNADA FINAL
Clausura al campus de
Cappont amb entrega de
premis i explicació
científica dels castells

Treuen a concurs
un centre de dia
a Santa Clara

URBANISME

❘ LLEIDA ❘ L’Empresa Municipal
d’Urbanisme ha tret a con-
curs la construcció d’un cen-
tre de dia a l’antic convent de
Santa Clara i la rehabilitació
de l’edifici per a usos cívics i
culturals.

Les obres formen part del
pla del BarriAntic i tenen un
pressupost global d’1,5 mili-
ons d’euros, sense IVA, dels
quals un milió correspon al
centre de dia. El termini de
presentació d’ofertes acaba
el dia 25.

❘ LLEIDA ❘ El president de la Fede-
ració de Comerciants de l’Eix,
Carles Fontova, va advertir ahir
que “en aquests moments Llei-
da no necessita nous centres co-
mercials” i va demanar a la Pa-
eria que aposti per “potenciar
les zones comercials que ja exis-
teixen”.Així, Fontova va expres-
sar els seus dubtes respecta al
fet que aquests nous centres ser-
veixin per crear més llocs de tre-
ball ja que “la gent tot just con-
sumeix, no hi ha demanda”, i va
afirmar que potenciar noves zo-

nes d’expansió comercial com
la de Copa d’Or, on ja s’ha ins-
tal·lat Decathlon i opten a fer-
ho altres firmes, no ajudarà els
petits comerciants de Lleida.“És
una zona on no hi ha habitatges
i que cau lluny de les zones co-
mercials per excel·lència a Llei-
da. El que caldria fer és buscar
nexes d’unió entre les que ja
existeixen i deixar la resta per
més endavant, quan hagi passat
la crisi”. En aquest sentit, Fon-
tova va criticar que l’ajuntament
doni facilitats a les grans super-

fícies que volen instal·lar-se a
Lleida, i va recordar que a l’Eix
fa temps que es demana més zo-
na d’aparcament “sense resul-
tats”.

Finalment, el representant dels

comerciants va posar en dubte
que aquests nous centres comer-
cials serveixin per poder atreu-
re clients de fora de Lleida.
“Competim amb Saragossa o
Barcelona, amb molta més ofer-
ta comercial que nosaltres ara
mateix”.

D’altra banda, dimecres vi-
nent, dia 12, serà jornada d’ober-
tura comercial autoritzada. Es-
tà previst que obrin la majoria
de franquícies de l’Eix Comer-
cial, així com grans superfícies
comercials.

L’Eix rebutja nous centres comercials a Lleida
Adverteix que seria perjudicial per als petits empresaris i demana a la Paeria més suport

COMERÇ ENTITATS

CREAR OCUPACIÓ
Afirma que el consum ha
caigut i que les grans
superfícies no crearan
més ocupació


