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‘Ciencia en Acción’ omple Lleida
d’estudiants i investigadors
Més de 12.000 persones s’apropen al Parc Científic per gaudir
d’experiments fets per centres europeus i llatinoamericans
La XII edició del Concurs “Ciencia en
com el Dia de la Ciència al Carrer i
tecnològics fets per 135 centres eduAcción”, el gran esdeveniment de la
Mercatec.
catius d’Espanya, Europa i Llatinociència a l’escola, va omplir Lleida d’esamèrica i també assistir a representudiants, docents i investigadors del 7
Més de 12.000 persones, la majoria
tacions teatrals i projeccions de curtal 9 d’octubre i va convertir la ciutat
joves acompanyats per les seves fametratges científics. A més, el Club
en la capital de la divulgació científica
mílies o professors, es van apropar al
Banyetes hi va participar activament
i de la ciència en el món escolar i de la
Parc Científic i Tecnològic Agroalimenper tal de connectar la ciència als nens
recerca. La celebració d’aquest esdetari de Gardeny per veure d’una manei les nenes d’una manera engrescadoveniment, en el qual l’Ajuntament de
ra divulgativa les demostracions dels
ra, intel·ligible, lúdica, espectacular,
Lleida ha tingut un paper molt impormés de 1.000 experiments científics i
sorprenent, interactiva i molt propera.
tant, reconeix l’àmplia tradició que la
En la visita al recinte, miEls visitants van participar en diferents
ciutat té com a
lers de persones van poactivitats impactants, com ara viatjar pel món der seguir experiments de
centre de difusió
científica, amb la
amb un simulador, muntar en cistelles mòbils ciències, veure models de
trajectòria del Parc
grans instal·lacions, coo anar al mercat de la química
Científic i activitats
nèixer el paper dels llei-
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datans en l’aprofitament hidroelèctric i
descobrir com els avenços dels científics i
els enginyers milloren la vida de les persones. A més, els visitants van poder participar personalment en algunes activitats impactants, com ara viatjar pel món amb un
simulador, muntar en cistelles mòbils, anar
amb bicicleta en trajectòries d’impressió o
anar al mercat de la química.
El diumenge 9 el concurs es va traslladar a
l’edifici Transfronterer de la UdL, on el doctor Josep Gómez Serrano va exposar les
relacions insospitades entre ciència i castells i es va poder veure una actuació dels
Castellers de Lleida.
L’ALCALDE TAMBÉ VA PARTICIPAR EN AQUESTA EXPERIÈNCIA LÚDICA I FORMATIVA. © PAERIA.

A la cloenda del Concurs “Ciencia en Acción”
es van lliurar els Premis “Ciència en Acció”
i “Adopta una Estrella”, a més de les diferents mencions que va atorgar el jurat. Els
centres educatius de Lleida guardonats
van ser l’IES Guindàvols, l’IES de la Caparrella i l’IES d’Alcarràs, que es van emportar
set premis i mencions especials. Al concurs
es van presentar 130 projectes científics,
19 dels quals eren de professors i estudiants de Lleida, Alcarràs, Sidamon i Mollerussa, que competien en diferents categories.

“El Parc de Gardeny té
l’oportunitat de liderar la
transformació del sector
agroalimentari en un moment
clau a Europa”
ELS NENS I NENES VAN IMPLICAR-SE ACTIVAMENT EN EL “CIENCIA EN ACCIÓN”. © PAERIA.

Pel que fa a l’àmbit institucional, la inauguració oficial va anar a càrrec de la presidenta de l’Associació Mundial d’Enginyers,
la doctora M. Jesús Prieto, que va remarcar
“la gran projecció i l’oportunitat que té el
Parc Científic d’especialitzar-se i liderar la
transformació del sector agroalimentari
en un moment clau a Europa”. Durant l’acte
de cloenda de l’esdeveniment, l’alcalde del
Lleida, Àngel Ros, va explicar que quan Lleida
va guanyar la candidatura presentada per
la Paeria per acollir l’edició de “Ciencia en
Acción” del 2011, es va encarregar el tema
al Parc Científic perquè “realment és una
infraestructura que hem d’atansar a la ciutat, perquè el futur de la creació d’ocupació
i d’empreses passa per la tecnologia, pel
coneixement científic i per una educació
que consideri la ciència i la tecnologia com
a eines bàsiques del futur”.

EL NOMBRÓS PÚBLIC VA GAUDIR AL PARC CIENTÍFIC D’EXPERIMENTS SORPRENENTS. © PAERIA.

La pròxima edició de “Ciencia en Acción” se
celebrarà al CosmoCaixa de Madrid.

