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LLEIDA

EMPRESES TECNOLOGIA

Les impressores 3D s’integren a la
indústria agroalimentària de Lleida

Jornada sobre el futur d’aquesta tecnologia i les seues aplicacions comercials a la
UdL || A la província ja hi ha quatre empreses que treballen amb aquests aparells
ÒSCAR MIRÓN

SANTI COSTA DOMINGO

❘ LLEIDA ❘ Les impressores 3D, un
giny que fa uns anys sonava a
ciència-ficció, són una realitat
i moltes empreses lleidatanes
veuen en aquests aparells una
possibilitat de dinamitzar els
seus negocis i reduir els costos
de producció. Amb aquesta premissa i amb la intenció de donar a conèixer la implementació
d’aquesta tecnologia al sector
industrial es va celebrar ahir
al campus de la Universitat de
Lleida la jornada 3D Print. La
Nova Revolució Industrial, organitzada pel Centre Europeu
d’Empresa i Innovació (CEEILleida), la Diputació, la Universitat de Lleida i GlobalLleida. La
jornada es va dividir en conferències de diverses empreses
pioneres en l’ús d’aquesta tecnologia, que permet fer tota mena
de productes a partir de models
digitals, i en la presentació del
projecte VOLUM, una iniciativa
impulsada pel CEEILleida que
pretén introduir la tecnologia
3D en el teixit productiu, mostrar a les empreses dels principals sectors lleidatans la possible aplicació d’aquestes tecnologies i oferir assessorament en
l’ús d’aquestes.
El programa també preveu
crear un showroom, una sala
de demostracions d’aquestes
impressores a la Caparrella.
Respecte a la implementació
d’aquesta tecnologia a la província, un total de quatre empreses
utilitzen aquests aparells, dos es
dediquen a elaboració i creació
de maquinària agrícola i aquest
camp pot ser un sector en el qual
les impressores 3D poden tenir
un paper important. “La part
bona d’aquests aparells són les
possibilitats que ofereixen, des
de petits components industrials fins a pròtesis, cobertes o

HABITATGE

La Paeria insta
els propietaris
de Ronda 63 al
desallotjament
❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament va emetre ahir un comunicat sol·licitant als propietaris de passeig de Ronda 63, una entitat
bancària, el desallotjament
i neteja del bloc a causa de
les males condicions d’higiene i seguretat de l’edifici,
en què el diumenge 1 d’abril
es va produir un incendi.
El consistori preveu que el
desallotjament dels veïns de
l’edifici es produeixi avui i
dóna una setmana als propietaris perquè presentin un
pla de rehabilitació del bloc,
que es tapiarà amb l’objectiu d’evitar més okupacions.
La Paeria reallotjarà tots els
veïns i assegura que ningú es
quedarà al carrer.

PAERIA

El Comú demana
no repetir a la
comissió de
transparència

Presentació de la jornada sobre impressores 3D, ahir al campus de Cappont de la UdL.
ÒSCAR MIRÓN

LA DADA

226

MILIONS D’EUROS
Facturació que genera la impressió 3D a Catalunya, i suposa més de 2.000 llocs de treball.

plataformes: el ventall és molt
ampli”, va assenyalar Imma
Vázquez, cap de vendes d’HP
a Espanya, Itàlia i Portugal. A
nivell català, la facturació que
produeix el negoci de les impressores 3D és de 226 milions
d’euros i genera més de 2.000
llocs de treball.

Una impressora 3D crea una calavera feta amb plàstic.

ÒSCAR MIRÓN

❘ LLEIDA ❘ El Comú de Lleida
va renunciar ahir a tornar
a presidir la comissió de
transparència de l’ajuntament després que ja ho fes a
començaments de mandat.
“Valorem que els torns de
presidència de la comissió
de transparència han de ser
iguals per a totes les formacions, i que –per tant– no seria
acceptable que cap formació
repetís en la presidència”, va
assenyalar el grup municipal
en un comunicat. Per aquesta
raó, demana canviar el reglament de cara al pròxim mandat i proposa que la comissió
del mes de febrer del 2019
serveixi per fer un balanç
i una valoració de la tasca
realitzada.

SERVEIS SUBMINISTRAMENT

Aquàlia adverteix d’una
possible estafa amb l’aigua

Fumigació contra la mosca negra ■ Els tècnics del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres
de l’Ebre (COPATE) van iniciar ahir la campanya de fumigació per prevenir la proliferació de la
mosca negra al riu Segre. Es faran un total de sis tractaments fins a l’estiu.

❘ LLEIDA ❘ Aquàlia, l’empresa que
gestiona el servei municipal Aigües Lleida, va advertir ahir que
s’han detectat durant els últims
dies diverses trucades de veïns
al·legant suposats problemes
amb la qualitat de l’aigua en les
quals es demana concertar una
cita per realitzar una anàlisi de
l’aigua i oferir als veïns mecanismes per filtrar l’aigua de les
aixetes de la casa. L’empresa va
aclarir ahir que Aquàlia fa controls diaris de la qualitat de l’ai-

gua i que per fer una anàlisi no
és necessari entrar als domicilis
i que qualsevol activitat que es
porti a terme en nom d’Aquàlia
es considera una activitat il·lícita i penal.
Així mateix, l’empresa gestionadora de l’aigua de la ciutat recalca que Lleida disposa
d’una de les millors aigües de
Catalunya pel que fa a qualitat
i que cada any es realitzen més
de 30.000 proves analítiques
amb resultats satisfactoris.

