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Un grup d’alumnes prova com funciona un dels invents.

ÒSCAR MIRÓN

� LLEIDA � Maquetes de cases bio-
climàtiques, una capsa de radi-
ació ultraviolada que serveix per
detectar quines són les millors
ulleres de sol, un braç robòtic
que pot utilitzar-se per alimen-
tar persones amb mobilitat re-
duïda o un robot lunar són al-
guns dels invents que alumnes
de secundària han presentat
aquest any en la setena edició
de Mercatec, que es va inaugu-
rar ahir al Campus de Cappont
de la UdL. La fira, que s’ha con-
vertit en una cita obligada per
als alumnes i professors de tec-
nologia, compta ambmés de 68
projectes exposats aquest any, a
més de 15 tallers sobre robòti-
ca, astronomia i energia solar,
conferències i diverses exposici-
ons.
“És la tercera vegada que hi

vinc.M’agrada perquè, a més de
poder exposar els teus projec-
tes, coneixes gent i veus què es-
tan fent altres estudiants de tec-
nologia”, va explicar ahir Marc,
un alumne de segon de batxille-
rat de l’IES Guindàvols que ha-
via dissenyat un robot lunar.
Albert, també estudiant del

Guindàvols, havia ideat una cap-

sa de raigs ultraviolats per estu-
diar el poder fotoprotector dels
filtres solars i de les ulleres de
sol. “Ens ha sorprès que la mi-
llor crema sigui una demolt eco-
nòmica que es ven en uns cone-
guts supermercats”, explicava
Albert.
El Mercatec, que finalitza avui,

està organitzat pel departament
d’Educació i l’Institut deTecno-
ètica i a Lleida, està coordinat

EDUCACIÓTECNOLOGIA

Premiestatal per
al treball d’una
estudiantde
robòticade laUdL

� Davínia Font, estudiant
de l’Escola Politècnica Su-
perior (EPS) de la Univer-
sitat de Lleida, ha estat
guardonada amb un dels
sis premis estatals que con-
cedeix la FundacióTècni-
ca Industrial per al disseny
d’un robot mòbil destinat
a la docència.
És la segona vegada que

un alumne de l’Escola Po-
litècnica Superior rep
aquest reconeixement dels
col·legis professionals que
valora l’originalitat, l’apor-
tació innovadora i la utili-
tat de projectes de final de
carrera realitzats per estu-
diants d’enginyeria tècni-
ca industrial de tot Espa-
nya.
S’ha d’assenyalar que la

jove, dirigida pel professor
Jordi Palacín, va construir
un robot mòbil robust i de
baix cost amb una estruc-
tura d’alumini i un reco-
briment de plàstic que po-
dria ser utilitzat com a ei-
na docent per a l’aprenen-
tatge del funcionament de
diversos sensors i actua-
dors.

Robot lunar.Marc Tarrés, estudiant de segon de bat-
xillerat de l’IES Guindàvols, va presentar ahir un robot
lunar amb càmera web que permet captar imatges en
moviment.

Més queixes permultes a
minusvàlids en zona blava

PARTICIPACIÓXATDEL’ALCALDE

� LLEIDA � El xat de l’alcalde va re-
collir ahir queixes per multes a
minusvàlids a l’aparcar en zona
blava.Àngel Ros va recordar que
aviat es modificarà l’ordenança
perquè això no passi, tot i que
va instar a fer “un ús responsa-
ble” de les targetes identifica-
tives per evitar-ne usos fraudu-
lents. Durant el xat, Ros va ex-
plicar que la plaça de RicardVi-
ñes estarà acabada al juliol i el
parc de Camp de Mart, a la tar-
dor. El xat va recollir queixes per

la poca freqüència dels busos en
cap de setmana, per falta de ser-
veis a Llívia i per restes d’escom-
braries després de celebrar-se el
mercat de Pardinyes dels dissab-
tes.També hi va haver una pre-
gunta sobre el tancament dels
tallers de treball de l’Institut Mu-
nicipal d’Ocupació (IMO). Ros
va explicar que, com a alterna-
tiva, s’ha obert una convocatò-
ria de plans d’ocupació extraor-
dinaris que suposaran 229 llocs
de treball.

La plantilla de
Salut creix un
29% en sis anys

SANITAT

�BARCELONA � El personal sanita-
ri del sistema públic va créi-
xer un 29,4% entre el 2003 i
el 2009 amb la incorporació
de més de 25.000 nous pro-
fessionals, segons va afirmar
ahir la consellera de Salut,
Marina Geli, al Parlament. Les
dades exposades per Geli sos-
tenen que les regions sani-
tàries de Lleida i el Camp de
Tarragona van concentrar un
increment més alt, per sobre
de la mitjana.

Inventorsmolt precoços
Més d’un miler d’alumnes d’ESO i batxillerat participen en la setena edició de Mercatec a la UdL
|| La fira permet als estudiantsmostrar 68 treballs d’innovació tecnològica

El 25% de SMS de la
Paeria són d’emergències

TECNOLOGIAFIRES

�LLEIDA �La tinent d’alcalde i pre-
sidenta d’ACCÉS-Institut Mu-
nicipal d’Informàtica de l’ajun-
tament, Montse Mínguez, va
presentar ahir a la firaTecni-
map de Saragossa el funciona-
ment del sistema de comuni-
cació d’emergències per SMS
desenvolupat per Lleida.net,
que es va posar en marxa de
forma pionera a la ciutat fa gai-
rebé un any. L’acte es va cele-
brar a l’estand de Lleida.net i
va comptar amb la presència

del gerent d’aquesta firma, Sis-
co Sapena.Des del 2008, la Pa-
eria ha enviat més de 135.000
missatges, 1.160 dels quals han
estat certificats.Al maig del
2009, es va posar en marxa el
servei específic de notificació
d’emergències, que ja suposa
al voltant del 25% del total de
SMS que envia la Paeria.Mín-
guez considera molt positiva
la utilització dels SMS d’emer-
gència per la seua eficiència i
baix cost.

PROTAGONISTES
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Estudiantpremiada.Davínia Font, l’estudiant pre-
miada de la UdL, està realitzant una estada de sis me-
sos a l’Institut de Robòtica i Sistemes Intel·ligents de
Zuric.

UDL

OBRIR-SE A LA SOCIETAT

De cara a la pròxima
edició, la fira vol
ampliar el nombre
d’activitats paral·leles

per l’Institut de Ciències de
l’Educació i l’Escola Politècnica
Superior (EPS) de la Universitat
de Lleida (UdL).
“Hem tingut un rècord d’as-

sistència d’alumnes, però de ca-
ra a pròximes edicions, el que
volem és obrir Mercatec a tota
la societat, de manera que n’am-
pliarem les activitats paral·le-
les”, va explicar ahir un dels or-
ganitzadors.


