
dimecres, 09 d’abril de 2014

Joan Reñé, President de la Diputació de Lleida, rep
els membres de l'equip UdL Racing Engineering

Els membres de l'Equip  de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de LleidaUdL Racing Engineering
que participa al Projecte , consistent en la fabricació d'una Moto3 de competició van ser rebuts, elMotoStudent
passat dissabte, pel President de la Diputació de Lleida, Sr. , amb el doble objectiu de donar suport aJoan Reñé
aquesta iniciativa que "fomenta la investigació i la tecnologia apostant per un grup de joves emprenedors oferint
al món un projecte fet a Lleida i fet per gent de Lleida" i anunciar una propera iniciativa tècnica emmarcada en
aquest mateix projecte, en la que es convidarà a participar als germans . Márquez

La competició , promoguda per la fundació  (en endavant MEF), és un MotoStudent  Moto Engineering Fundation
desafiament entre equips universitaris de diferents universitats espanyoles, europees i de la resta del món.
Consisteix en dissenyar i desenvolupar un prototip de moto de competició Moto 3 de 250cc i quatre temps, que
competiran amb la seva avaluació pertinent, en unes jornades que es duran a terme inicialment en les
instal·lacions de la Ciutat del Motor d'Aragó.

Per al propòsit d'aquesta competició, l'equip universitari ha de considerar-se integrat en una empresa fabricant
de motos de competició, per desenvolupar i fabricar un prototip sota uns condicionants tècnics i econòmics
preestablerts. La competició en si mateixa és un repte per als estudiants, ja que en un període de temps de tres
semestres han de demostrar i provar la seva capacitat de creació, innovació i l'habilitat d'aplicar directament les
seves capacitats com a enginyers en comparació amb els altres equips de universitats de tot el món.

L'equip que representarà a la UdL -EPS serà el . És tracta d'un grup de 9UdL RACING ENGINEERING
estudiants de les titulacions del  i del Grau en Enginyeria Mecànica [ http://www.graumecanica.udl.cat/ ] Grau en
Enginyeria [ http://www.grauelectronicaiautomatica.udl.cat/ ]Electrònica Industrial i Automàtica [ 

, que comparteixen la passió pel motor ( , http://www.grauelectronicaiautomatica.udl.cat/ ] Axel Felis Marc Castro
, Gerard Mesalles, Oriol Faura, Norbert Burgués, Ricard Bordalba, Alejandro Solans, Alex Larruy, Jordi

), coordinats pel professor de l'Escola Politècnica Superior, .Capdevila Miquel Nogués
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Si esteu interessats en conèixer més sobre aquesta iniciativa, podeu seguir tota l'actualitat des de el bloc [ 
,  e l  h t t p : / / ud l rac ing .wo rdp ress . com/  ] f acebook  [  

 o elhttp://www.facebook.com/pages/Udl-Racing-Engineering/142013509303951 ]  twitter [ 
 del UdL Racing Engineering.https://twitter.com/Udlracing ]

5 d'abril de 2014

  [ http://www.eps.udl.cat/docs/noticies/2014/Abril14_05_Segre.pdf ]
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