
Web de la Escola Politècnica
Jaume II, 69 CP 25001 - Lleida, Catalunya (Espanya) | Tel. +34-973-70-2701

1

dilluns, 21 de setembre de 2015

L'EPS present a les conferències LleidaDrone
de la Fira de Sant Miquel

Informació de l'esdeveniment

Inici:
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Els drons tindran un espai propi —o millor dit, diversos espais propis— a la propera edició de la Fira Agrària de
 i d'Eurofuit, certàmens paral·lels que tindran lloc delSant Miquel [ http://firadelleida.com/santmiquel/?lang=ca ]

24 al 27 de setembre al recinte firal de Lleida. El saló internacional aplegarà concretament una zona d'exposició,
un espai de vols i unes jornades centrades en aquesta tecnologia innovadora. Aquesta novetat ha estat possible
gràcies a la col·laboració entre Fira de Lleida i l'associació , onLleida Drone [ http://www.lleidadrone.com/ ]
també hi col·labora de forma activa l'Escola Politècnica Superior de la UdL [+ info [ 

] Responent a la voluntat de Firahttp://www.lleidadrone.com/2015/07/la-escola-politecnica-superior-epsudl.html ]
de Lleida de consolidar la presència de les tecnologies de gestió agrària més innovadores a la Fira de Sant
Miquel, i a l'esforç Lleida Drone per avançar en l'àmbit dels drons i divulgar-ne els avantatges, el saló oferirà als
visitants una Zona de Drons (espai específic en que les empreses i tot tipus d'organitzacions del sector estaran
presents per divulgar els seus productes i serveis) i un Espai de Vols (zona específica per a demostracions de
vols, coberta i protegida amb una xarxa lateral per respectar la normativa vigent). Aquest espai tindrà uns 300
m² i és obert a totes les empreses i altres representants del sector presents a la fira que vulguin fer vols de
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demostració, tallers i altres activitats. Així mateix també es portaran a terme les VII Conferències Professionals i
Amateur Lleida Drone, una iniciativa destinada a apropar la tecnologia dels drons a la societat, tant a l'àmbit
professional com a l'amateur. Els organitzadors han previst dues sessions monogràfiques, una dedicada
específicament a les solucions específiques per al sector agrari i fruiter (agricultura de precisió), i una altra
dedicada al món dels drons en general (usos de vigilància, de control, sanitaris, de detecció i lluita contra
incendis, i turístics i lúdics en general).
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