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Avui

Demà

Ascensde les temperatures,
situant-seen20graus les
màximes i en6, lesmínimes.
Cels clarsdurant tot el dia.

Predomini decels clarso
ambalgunnúvol aïllat du-
rant tota la jornada.Les
temperatures, sensecanvis.

El temps

Diumenge

Méspresènciadenúvols
sense riscdepluges.Ascens
de les temperaturesmàxi-
mes, situant-seen23graus.

Les farmàcies

SEGUEIXCONNECTATA
WWW.ADN.ES

INFORMACIÓ
METEOROLÒGICA MÉS
COMPLETA A ADN.ES

Dia

A.Recasens, 21

973232637

Boters, 25

973267792

Nit

A.Costa, 37

973266971

Pratde laRiba, 53

973232112

� Una estudiant de l’Escola
Politècnica Superior de la
Universitat de Lleida (UdL),
Davínia Font, ha estat guar-
donada amb un dels sis pre-
mis estatals de la Fundació
Tècnica Industrial pel
dissenyd’unrobotmòbil des-
tinat a la docència.
És la segona vegada que

unalumnede l’EscolaPolitèc-
nica Superior rep aquest re-
coneixement dels col·legis
professionals, quevalora tant

Redacció
Lleida

l’originalitat com l’aportació
innovadora i lautilitatdepro-
jectesde final decarrera rea-
litzats per estudiants d’engi-
nyeria tècnica industrial de
tot Espanya.
La jove, dirigida pel pro-

fessorJordiPalacín, va cons-
truir un robot mòbil robust i
de baix cost ambuna estruc-
tura d’alumini i un recobri-
ment de plàstic que pogués
ser utilitzat com a eina do-
cent per a l’aprenentatge del
funcionament de diversos
sensors i actuadors. Una de
les seues particularitats és

que el disseny exterior se-
gueix l’anomenat “número
auri”.Davínia l’ha emprat en
un intent d’aconseguir pro-
porcions que semblin més
naturals. Per aquest motiu,
ha obtingut un dels premis,
dotats amb 1.500 euros cada
un. Davínia Font es troba ac-
tualment fent una estada de
sis mesos a Zuric, on desen-
volupa robots subaquàtics.
Per últim, la UdL i les al-

tres set universitats públi-
ques catalanes han elaborat
un pla de projecció interna-
cional del 2010 al 2015.

La joveDavíniaFontdesenvolupaactualment robots subaquàticsaZuric. ACN

Disseny lleidatàderobots
UnaestudiantdelaPolitècnicarepunguardóestatal

LLEIDA.UnaaplicaciódeLlei-
da.net, que es va posar en
marxaalmaigdel 2009, coor-
dina policia local, Mossos
d’Esquadra, Escoltes, bom-
bers, Protecció Civil i diver-
ses àrees de l’ajuntament. La
Paeria va presentar aquest
sistemaahir a la firaTECNI-
MAP de Saragossa.

El25%deSMSdela
Paeria,emergències

TORREFARRERA. Els camins
municipals que uneixen els
pobles de Torres de Segre,
Sunyer, Alfés i Aspa (Segrià)
amb el Cogul i Castelldans
(Garrigues) es convertiran
imminentment enunacarre-
tera, gràcies a un acord que
ultima laDiputaciódeLleida.

Unacarreteraunirà
sispoblesdeLleida

LLEIDA.Les persones que va-
gin dissabte a la discoteca
Wonder rebran preservatius
gratuïts, tríptics amb infor-
mació sobre conductes salu-
dables i informació sobre el
virus VIH i la sida, dins la
campanya Nits segures de
l’Associació Antisida Lleida.

Condonsgratuïtsper
alsclientsdeWonder

VIC. Fins a 48 municipis de
Lleida i 25 de l’Alt Pirineu i
Aran disposaran a partir
d’avui d’un planejament ur-
banístic provisional que els
mancava, tal com té previst
aprovar la Comissió d’Urba-
nisme de la Generalitat.

Plaurbanísticpera48
municipisdeLleida

Breus

LLEIDA.El grupd’ERCaLlei-
da creu que la gestió de les
obres de Ricard Viñes està
sent caòtica per la falta d’in-
formació, els canvis, i que
quanquedapocpera la inau-
guracióesdesconeixenelsac-
cessos al pàrquing.Proposen
bonificar l’IBI als comerços
afectats de la Zona Alta.

ERCveucaosenles
obresdeRicardViñes

Mésdemilalumnesexposen68projectestecnològicsaMercatec.El
dissenydecasesbioclimàtquesod’unbraç robòtic peralimentarpersonesambdiscapaci-
tat espodenveure, amb68projectes, al 7èMercatecd’ESO ibatxillerat aCappont (UdL).Ò.M.

�Tres joves veïns de Lleida,
Aaron T.E., Ivan B.B., i Ma-
nuel Santiago S.M., tots tres
de 19 anys, han estat detin-
guts pels Mossos acusats de
robar material informàtic
d’una botiga del carrer Baró

deMaialsdePardinyes, valo-
rat en uns 10.000 euros, per
vendre’l a tercers. També
han detingut cinc persones
més, entre les quals dos me-
nors, perundelictede recep-
tació per comprar-lo.

Tres joves robenmaterial
informàticper 10.000euros

�Elgrupmunicipal deCiUa
la Paeria va denunciar ahir
públicament el que conside-
ren un fracàs de la tarjeta
Emocity, presentada el 2008
com un instrument de pro-
mociódel turisme i el comerç

de la ciutat de Lleida. Els na-
cionalistes argumenten que
la tarjeta va néixermorta, ja
que ni l’any passat ni aquest
té pressupost. L’any passat
només es van vendre 35 tar-
gesperose’nvanregalar400.

CiU denuncia el fracàs de
la targeta turística Emocity


