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L’11è Mercat de Tecnologia de la UdL,
viver de futurs científics lleidatans
Més de 1.320 persones entre alumnes d’ESO i Batxillerat de 30 centres van participar
en una jornada en què es van realitzar demostracions de robòtica, química i automoció

Redacció ..
Lleida ..  
El Campus de Cappont de la Uni-
versitat de Lleida va convertir-se 
ahir en un autèntic aparador de 
la creació i l’enginy. En total, més 
de 1.320 persones, entre alum-
nat i professorat, de 30 centres 
educatius de la demarcació van 
participar en l’11è Mercat de 
Tecnologia (conegut com l’antic 
Mercatec).
Alumnes d’ESO i Batxillerat van 
reunir-se a les instal·lacions de la 
UdL per presentar una seixante-
na de treballs com ara un siste-
ma contra incendis amb sensors 
de temperatura, el control d’una 
porta de pàrquing mitjançant 
un autòmat programable, un 
reactor biodièsel o un tren que 
utilitza imants per levitar.
Durant la jornada tecnològi-
ca, es van realitzar un total de 
15 tallers, entre els quals n’hi 
havia de robòtica i automoció, 
smarthphones, materials de fa-
çanes i estalvi energètic, entre 
d’altres. La majoria van impar-
tir-se pel professorat de l’Escola 
Politècnica Superior de la UdL. 
També es van realitzar diverses 
demostracions sobre la First 
Lego League, robots educatius 
i un espectacle de química amb 
productes quotidians.  
Entre les novetats hi va haver 

Un espectacle de química amb productes quotidians ha encapçalat un dels actes del programa   J. A.

“Produeix el teu HIT musical”, 
en què els alumnes participants 
van materialitzar una cançó tre-
ballant amb diversos programes 
d’ordinador. 
Els estudiants també van tenir 
l’oportunitat de participar en un 
taller de química de la Policia Ci-
entífica dels Mossos d’Esquadra, 
un altre de la tecnologia aplica-
da als Bombers i un dirigit per 
tècnics del Museu Nacional d’Art 
de Catalunya (MNAC) sobre la 
datació d’obres.

ASPID atén 1.082 persones el 2013 i 
aconsegueix 275 contractes laborals
Lleida. Els Serveis d’Integració 
laboral de l’Associació de para-
plègics i discapacitats físics de 
Lleida va atendre un total de 
1.082 persones a la província de 
Lleida durant el 2013, 218 més 
que l’any anterior. D’aquestes, 
un total de 480 eren lleidatans 
a l’atur amb alguna discapacitat. 

Homes d’entre 30 i 55 anys 
Segons la directora de l’Àrea Lídia Méndez, Bibiana Bendicho i Octavi Miarnau a la seu d’Aspid  J.A.

d’Integració Laboral, Lídia Mén-
dez, el 63 % de les persones 
ateses van ser homes, dels quals 
el 73% tenia entre 30 i 55 anys. 
La meitat dels atesos tan sols 
tenien estudis primaris. Pel que 
fa a la nacionalitat, el 72% van 
ser persones de l’estat espanyol, 
mentre que la resta proveni-
en de la Unió Europea o eren 
extracomunitàries. Una dada 
significativa és que el 36% dels 

atesos no tenien cap tipus d’in-
grés econòmic, un augment de 
20 punts si ho comparem amb 
l’any anterior. 
Durant l’any 2013, 577 alumnes 
van realitzar un taller de forma-
ció per  trobar feina i es van rea-
litzar 20 convenis de pràctiques. 
La xifra més positiva és que es 
van aconseguir 275 contractes, 
96 dels quals a persones amb 
discapacitat, un 35% del total. 

Un total de 1.600 
alumnes treballen 
la sexualitat amb el 
programa Max in Love
Lleida. El programa educatiu 
“Max in Love” que ha impul-
sat l’Ajuntament de Lleida, 
a través de la Regidoria de 
Benestar Social i Ocupació, 
ha aconseguit la implicació 
de 22 centres educatius de 
secundària. 
L’objectiu ha estat reflexionar 
al voltant de l’afectivitat i la 
sexualitat mitjançant la crea-
ció d’espais de debat i d’apre-
nentatge engrescadors pels 
adolescents. Durant el curs 
2013-2014 s’ha realitzat una 
prova pilot en què han par-
ticipat 1600 joves i 80 educa-
dors i educadores.

El cacau protagonitza 
el Dia Mundial del 
Comerç Just que se 
celebra el dissabte
Lleida. Les vendes de xoco-
lata generen més de 100.000 
milions de dòlars a l’any però, 
segons dades de l’Organitza-
ció Internacional del Treball, 
les xifres no repercuteixen en 
els qui cultiven el cacau. Amb 
el lema “Bo per a qui el pro-
dueix. Bo per a qui la consu-
meix. Bo per canviar el món” 
el cacau protagonitza el Dia 
Mundial del Comerç Just que 
se celebra demà dissabte i en 
què hi participen la platafor-
ma de comerç just de Càritas 
Espanyola i Oxfam Intermon 
Lleida. Alumnes del Joan Solà de Torrefarrera construint unes nòries   J. A.


