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El Govern critica
l’Estat per l’euro
per recepta

SALUT

❘ BARCELONA ❘ El conseller de la
Presidència de la Generalitat,
Francesc Homs, va replicar
ahir a la ministra de Sanitat,
Ana Mato, que el Govern cen-
tral “no fa ni deixa fer”, des-
prés que aquesta afirmés di-
mecres que l’euro per recep-
ta, declarat inconstitucional
pel Tribunal Constitucional
(TC), perjudicava els catalans
al discriminar-los. Homs va
titllar de francament trista
l’actitud del Govern, ja que
“mentre hi ha governs que
prenen mesures per fer via-
ble i sostenible l’assistència
sanitària, com és el cas de Ca-
talunya, n’hi ha d’altres que
es dediquen a fer la punye-
ta”.

Metges de
Catalunya,
contra el nou ens

SALUT

❘ BARCELONA ❘ El principal sindi-
cat mèdic, Metges de Catalu-
nya, va reclamar ahir a la
conselleria de Salut que faci
marxa enrere en el projecte
de reestructuració de la ges-
tió sanitària a Lleida perquè
“genera desconfiança entre
els professionals i una imat-
ge de desordre absolut”, a
més d’“incrementar les es-
tructures directives”. Metges
de Catalunya critica també
les diferents solucions adop-
tades a Lleida, Girona i Bar-
celona i insta Salut a integrar
totes les empreses públiques
sanitàries dins de l’ICS i igua-
lar les condicions dels treba-
lladors.

Nou ‘honoris
causa’ a la UdL
el dia 27

UNIVERSITAT

❘ LLEIDA ❘ La UdL investirà un
nou doctor honoris causa el
pròxim dia 27 de maig a les
18.00 hores. Es tracta del fi-
lòsof Emilio Lledó Íñigo, que
serà apadrinat per la profes-
sora Àngels Santa. Lledó, que
va ser director de la tesi del
primer rector de la UdL,Víc-
tor Siurana, és membre de la
Reial Acadèmia Espanyola i
professor a les universitats de
Heidelberg, La Laguna, Bar-
celona, UNED i Lliure de Ber-
lín. Ha centrat la seua obra en
la filosofia grega clàssica, el
llenguatge com a objecte de
l’anàlisi filosòfica i la reflexió
entorn de l’escriptura i la tem-
poralitat.

Una de les demostracions sobre química amb productes quotidians que van tenir lloc durant la trobada d’estudiants de secundària.

ÒSCAR MIRÓN

E. H.
❘ LLEIDA ❘ Prop de mil tres-cents
alumnes van visitar ahir l’onze-
na edició del Mercat de treballs
de tecnologia per a estudiants
de secundària (Mercatec), que
va reunir 61 treballs i projectes
tecnològics i científics al cam-
pus de Cappont.Van poder veu-
re-s’hi maquetes de centrals ter-
mosolars o hidràuliques, un tú-
nel del vent per mesurar l’aero-
dinàmica fet amb materials re-
ciclats, una programació per con-
trolar els llums a través del mò-
bil en una casa domòtica, un mo-
lí d’aigua, un plotter per a im-
pressió, un tren que utilitza la
levitació amb imants, jocs com
un pinball i fins i tot el disseny
i construcció en maqueta d’una
catapulta. L’objectiu de la tro-
bada és “fomentar la tecnologia
i el desenvolupament de voca-
cions científiques cap a la uni-
versitat i la societat, perquè cre-

EDUCACIÓ TECNOLOGIA

Automatisme ■ Zacarías, Kim i César, de l’institut Joan Oró, han
creat un control programat que permet obrir una porta de garat-
ge. Ho han fet amb una maqueta, però serviria per a una de real.

E. H.

Reactor biodièsel ■ Judith Martínez, delTerres de Ponent de Mo-
llerussa, ha creat un reactor que facilita la fabricació de biodièsel
casolà a partir d’olis o greixos reciclats.

E. H.

Amplificador per a guitarra ■ Xavier Escribà, de l’institut Manu-
el de Montsuar, ha desenvolupat un amplificador per a guitarra
amb vàlvules “que sona perfecte i és més barat que els del mer-
cat”. “L’utilitzo cada dia i, ara que he après com funciona tot, puc
reparar-lo si en falla qualsevol peça”, explica.

E. H.

La notícia, a
Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

iem que n’hi ha una mancança”,
va explicar JoanTahull, un dels
organitzadors.

Alguns dels participants van
fer ressaltar el repte que els ha
suposat el seu projecte, al qual
la majoria han dedicat diversos
mesos, i com els ha permès des-
cobrir o consolidar la seua vo-
cació per a l’enginyeria o la bio-
tecnologia, per exemple. La jor-
nada va comptar també amb ac-
tivitats paral·leles com tallers so-
bre criptografia, robòtica,
smartphones, estalvi energètic,
l’ús de la tecnologia als Mossos
i els Bombers o xarrades sobre
astronomia, entre d’altres.

Aprenents d’enginyers
Més d’un miler d’alumnes de secundària al mercat de treballs de tecnologia ||
D’un túnel de vent a una casa domòtica o un molí d’aigua


