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LaPaeria crea tres camps
de treball urbans sobre art,
tecnologia i sostenibilitat

JOVENTUTACTIVITATS

� LLEIDA � Els joves de Lleida po-
dran disfrutar aquest estiu, per
primera vegada, de camps de
treball urbans que es portaran
a terme a la ciutat per 25 eu-
ros. En total, la regidoria de
Joventut posarà en marxa tres
experiències de 25 places ca-
da una que tindran lloc entre
el 5 i el 16 de juliol i que trac-
taran sobre la sostenibilitat,
l’art i el reciclatge. La primera
tindrà com a escenari el Parc
de Gardeny i els seus partici-
pants (de 15 a 18 anys) cons-
truiran una maqueta bioclimà-
tica sobre construcció sosteni-
ble que es quedarà a les ins-
tal·lacions.

La segona de les activitats
previstes per a aquest estiu es
dirigeix a lleidatans d’entre 15
i 25 anys que dissenyaran i
transformaran un solar situat
al carrer del Nord amb la ram-

bla de Ferran a partir de ma-
terials reciclables. El resultat
quedarà exposat i el seu pro-
pietari decidirà durant quant
temps. Finalment, el tercer dels
camps de treball proposat con-

sistirà a convertir els joves en
monitors que explicaran a nens
la biodiversitat de la Mitjana.

D’altra banda, la Paeria tam-
bé va presentar les novetats
de l’Agenda Jove, entre les
quals destaquen un mercat
d’intercanvi i visites al COU
d’Àger.

� LLEIDA � El Parc Gardeny serà
aquest any el protagonista de la
quarta edició del Dia de la Ci-
ència al Carrer, que Lleida ce-
lebrarà dissabte amb la parti-
cipació d’una vintena de cen-
tres educatius, mig centenar de
professors i més de 250 alum-
nes i amb l’objectiu de divulgar
el treball dels laboratoris i pal·li-
ar la falta de vocacions científi-
ques.

La jornada començarà amb
una visita guiada a les instal·la-
cions de Gardeny (que el 7 de
juny commemorarà el cinquè
aniversari amb una jornada de
portes obertes), espais que cen-
traran la conferència que pro-
nunciarà a la tarda a l’IMAC el
seu gerent, Josep Clotet.

De nou, el pati i els voltants
de l’IEI seran el centre neuràl-
gic de les activitats, entre les
quals es presentaran vuit expe-

El Parc de Gardeny, protagonista
del Dia de la Ciència al Carrer
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JOVES

Per a joves d’entre 15 i 30

anys que tindran lloc al

juliol, comptaran amb 75

places i costaran 25 euros

L’IMAC va acollir ahir la presentació dels actes del Dia de la Ciència.
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riments científics de centres edu-
catius i es podran visitar una
vintena d’activitats de col·legis
i instituts.Tallers i altres acti-
vitats (Pèndulum, museu de ci-

ència itinerant o visita a una mi-
crocerveseria) complementaran
una jornada que finalitzarà amb
la representació teatral El som-
ni de Galileu al CaixaForum.

Facebook
augmenta la
privacitat

INTERNET

� NOVA YORK � El patró de Face-
book, Mark Zuckerberg, va
admetre la setmana passada
que la xarxa social havia co-
mès “un grapat d’errors” en
la seua política de privacitat
i va anunciar que hi hauria
imminents canvis. Per aquest
motiu, ahir Facebook va
anunciar en què consisteixen
els canvis. La primera nove-
tat es basa a introduir un sim-
ple control que permetrà de-
finir, fins i tot retroactivament,
l’accés als continguts per part
dels titulars. Una nova guia
orientarà els usuaris sobre el
sistema.

Lleida, premiada
per fomentar
l’ús del català

GUARDONS

� LLEIDA � Les comarques lleida-
tanes han rebut un any més
el reconeixement dels premis
Baldiri Reixac per fomentar
l’ús del català. En la modali-
tat de col·legis, han estat pre-
miades l’escola La Noguera i
l’institut de la Pobla de Segur.
També han estat guardonats
alumnes de la Seu d’Urgell,
Balaguer, Linyola,Torà, Sa-
naüja, Lleida iAlfés. Els pre-
mis s’entregaran als alumnes
aquest diumenge a l’Esplu-
ga de Francolí, i a les escoles,
el pròxim 1 de juny a Barce-
lona.
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LESCLAUS

Una usuària, ahir, utilitzant un iPad a Lleida.

ITMAR FABREGAT

R.RÍOS
� LLEIDA �Quedenmenys de 24 ho-
res perquè l’iPad, el nou ordina-
dor o tablet d’Apple, es posi a
la venda a Espanya i també a
Lleida. Ho farà demà, a partir
de les 10.00 hores, a l’única bo-
tiga oficial que la companyia
nord-americana té a la capital
del Segrià i a la província i on
es preveu que avui arribin les
primeres unitats.Això sí, no hi
haurà llistes d’espera ni una al-
tra possibilitat de reserva que
encarregar-lo a través de la pà-
gina web d’Apple, on l’entrega
ja s’estima durant el mes de
juny.

No obstant, la febre de l’iPad
a les comarques lleidatanes ve
de lluny. I és que des que es va
llançar a començaments del pas-
sat mes d’abril als EUA (en els
primers 28 dies se’n van vendre
més d’un milió) i es desencade-
nés la bogeria entre els aficio-
nats a les noves tecnologies, la
botiga oficial de l’Eix ha regis-
trat nombroses consultes de tot
tipus de clients (especialment
joves i empresaris) sobre aquest
innovador portàtil, el preu del
qual oscil·larà entre els 479 i els
779 euros en funció de la capa-
citat i la connexió a Internet.

Fonamentalment, les seues
inquietuds tracten sobre les pos-
sibilitats de reserva (tocarà fer
cua), el preu i les característi-
ques de l’aparell, que té un gruix
d’1,34 centímetres, pesa prop
de 680 grams i té 10 hores d’au-
tonomia de bateria, en funció

La febre de l’iPad arriba a Lleida
Centenars de lleidatans s’interessen pel nou ordinador d’Apple, que surt a la
venda demà a Espanya || Els primers començaran a arribar avui a Ponent
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de l’ús. El dispositiu permetrà
als usuaris tindre accés a múlti-
ples aplicacions, entre aquestes,
l’i-book.

Malgrat que els primers iPad
no es podran adquirir a Lleida
fins demà, alguns lleidatans ja
han pogut comprovar-ne els
avantatges. “És molt còmode
perquè no pesa gens i és molt
ràpid carregant els sistemes”,
explica un dels afortunats, que
el va adquirir fa un parell de set-
manes a LosAngeles per gai-
rebé 500 dòlars. De tota mane-
ra, creu que per a un ús profes-
sional en un negoci té algunes
carències com, per exemple, la
falta de connexió USB. Segur
que no és problema per als pri-
mers que puguin aconseguir-ne
un demà.

Els preus de l’iPad
� Els preus de l’iPad varien de-
penent de la capacitat i de si
incorpora tecnologia 3G per a
Internet senseWi-Fi.

Wi-Fi

16 GB 479 €

32 GB 579 €

64 GB 679 €

Wi-Fi + 3G

16 GB 579 €

32 GB 679 €

64 GB 779 €


