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� LLEIDA � Malgrat l’impacte de la
crisi, els fons que els investiga-
dors de la Universitat de Lleida
(UdL) generen presentant els
seus projectes a convocatòries
nacionals i internacionals es van
disparar durant l’any passat. Se-
gons dades facilitades pel vice-
rectorat d’Investigació, durant el
2009 la universitat va captar 9,1
milions d’euros en les diferents
convocatòries, ni més ni menys
que un 65% més que l’any an-
terior, quan van ser 5,5 milions.
Una bona part d’aquest incre-
ment correspon a fons euro-
peus, que són força difícils
d’aconseguir, ja que només se
solen aprovar un 10% de les
sol·licituds.

Paral·lelament, la universitat
també ha augmentat els fons
que ingressa per convenis amb
empreses per a investigacions o
serveis com a assessoraments.
Així, el 2009 aquesta partida va
suposar un total de 3,32 milions
d’euros, un 21% més que el
2008. I és que la universitat de-
fensa que “la inversió en I+D+I
és un motor imprescindible per
a l’empresa”, va explicar la vi-
cerectora Ana Pelacho.Va atri-
buir la millora en aquest àmbit
“a l’esforç de la universitat en la
captació de recursos externs”.

Pelacho va reconèixer, no obs-
tant, que la investigació passa
per un moment difícil per culpa

de la crisi. “La UdL es troba im-
mersa en aquesta situació igual
com ho estan la resta d’univer-
sitats espanyoles. En els últims
anys s’havia començat a donar
un impuls que semblava anar
atansant diferències amb altres
països, però amb l’arribada de
la crisi aquesta tendència s’ha
vist frenada”, va afirmar Pela-
cho. La vicerectora de la UdL es
referia a la convocatòria del
2010 de projectes d’investigació
del ministeri de Ciència. Els fons
disponibles no es redueixen,
com va prometre en la seua vi-
sita a Lleida la ministra Cristina
Garmendia, però sí que s’han
vist estancats, van explicar fonts
de la UdL.

La universitat lleidatana pre-
senta aquest any 40 projectes
per demanar finançament en
aquest concurs, una xifra simi-
lar a la d’anys anteriors. El ter-
mini per presentar projectes a
aquesta convocatòria anual va
acabar el passat 5 de febrer, pe-
rò el concurs no es resoldrà fins
passat l’estiu.

La UdL va obtindre el 2009

9,1 milions en convocatò-

ries de projectes d’investi-

gació, un 65% més que el

2008, i també va augmen-

tar els ingressos per

convenis amb empreses.

La UdL aconsegueix un 65% més de fons per
a projectes d’investigació malgrat la crisi
Durant el 2009 va obtindre 9,1 milions en convocatòries nacionals i internacionals

UNIVERSITAT TAMBÉ VAN CRÉIXER ELS INGRESSOS PER CONVENIS AMB EMPRESES

� Reportatge Els canvis
viaris que es posen en
marxa dimarts
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blocs Joan Carles
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El sensor, al terra, detecta la forma de caminar de les persones.

GRUP DE ROBÒTICA DE LA UDL

LA INVESTIGACIÓ A LA UDL

Imatge d’arxiu d’un laboratori de la UdL.

3,32
MILIONS D’EUROS

� Són els ingressos que va
generar la universitat per
convenis i serveis amb em-
preses al llarg del 2009.

Diners per investigar
� Malgrat l’impacte de la crisi, la
UdL va aconseguir captar més
fons en convocatòries de projec-
tes durant el 2009 que l’any an-
terior. L’augment va ser de ni més
ni menys que un 65%.

Fons estancats
� La universitat encara no sap
quants diners rebrà durant el
2010, però el ministeri de Ciència
i Innovació ja els ha comunicat
que encara que els fons no bai-
xaran sí que estaran estancats.

El PP demana millorar
l’accessibilitat a Balàfia

POLÍTICA BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

� LLEIDA � La portaveu del PP a
l’ajuntament, María José Hor-
cajada, va demanar ahir que se
suprimeixin les barreres arqui-
tectòniques a Balàfia, després
de reunir-se amb representants
de l’associació de veïns del
barri. “És una demanda veïnal
i a més, al barri s’hi ha actuat
poc en aquest sentit”, va expli-
car Horcajada. La regidora
també instarà la Paeria a urba-
nitzar un vial que comuniqui
Balàfia amb el pavelló del Se-
cà i urbanitzi tota la zona que
envolta la residència d’ancians,

a més que s’habiliti un centre
obert per atendre la població
immigrant. L’associació de ve-
ïns de Balàfia ha reclamat en
moltes ocasions acabar amb
les barreres arquitectòniques
del barri.

En aquest sentit, l’entitat cal-
cula que actualment hi ha un
centenar de barreres al barri,
la majoria localitzades a la
part antiga. Dos de dels carrers
més afectats i on els veïns re-
clamen actuar amb urgència
són Alcalde Porqueres i Corts
Catalanes.

Camps atribueix
a CiU poc rigor en
la seua denúncia

POLÍTICA

� LLEIDA � La portaveu del PSC
a la Paeria, Marta Camps, va
acusar ahir el cap de l’oposi-
ció, Isidre Gavín (CiU) de
“falta de rigor”, ja que va in-
cloure “xifres absolutament
falses” en la documentació
que va passar a la premsa so-
bre la seua denúncia d’irre-
gularitats en les adjudicaci-
ons a l’empresa Agrotecsa.
Camps el va acusar també de
“frivolitat per intentar en-
grandir una presumpta irre-
gularitat”, que CiU vincula al
cas Pretòria.

Nova plaça als Magraners � La Paeria ha instal·lat jocs infantils en
una nova plaça a la zona acabada d’urbanitzar de Vila-rodona. El
nom de la plaça l’elegiran els nens del barri.

AJUNTAMENT DE LLEIDA

� El grup de Robòtica de la
Politècnica ha desenvolupat
una original aplicació usant
un sensor làser de moviment.
El responsable del grup, Jor-
di Palacín, va explicar que
habitualment usen aquest
sensor en robots, perquè de-
tectin obstacles i els esquivin.
Ara l’han deixat fix a terra
perquè detecti la diferent for-
ma de caminar de les perso-
nes, fet que podria ser usat,
en un futur, per a aplicacions

mèdiques. Hi ha estudis que
demostren que, al llarg dels
anys, hi ha certes alteracions
en la forma de caminar en
persones que acaben tenint
Parkinson.

Així, pensen que usant
aquest petit sensor en consul-
tes mèdiques es podria regis-
trar la manera de caminar
dels pacients de manera sen-
zilla i barata. El treball ha es-
tat publicat a la revista Sen-

sors.

Dissenyen un sensor de moviment
amb possibles aplicacions mèdiques


