
“El GREA té el gran projecte de 
fer arribar les seves activitats 

a la societat, a tots vostès”

LUISA F. CABEZA 
 Directora del GREA. Premi Mensalleida al Coneixement Científic i Tecnològic

DE CUA D’ULL Rosa Peroy  @RPeroy

La nostra protagonista d’avui és 
catedràtica de l’Escola Politècnica 
Superior de la Universitat de Lleida 
i també directora del GREA Inno-
vació Concurrent, grup de recerca 
de la UdL. Ha rebut el premi Men-
salleida al Coneixement Científic i 
Tecnològic 2017 pel seu treball en 
un àrea tan sensible com l’energè-
tica i per les seves característiques 
personals de lideratge i actitud.

Què suposa rebre un guardó com 
aquest?
En primer lloc, un gran honor. Veure 
que a casa ens reconeixen les acti-
vitats i la feina que portem a terme 
és sempre d’agrair. De vegades, és difícil que la 
recerca s’entengui i que es vegi. Guardons com 
aquests contribueixen a donar visibilitat a les 
nostres activitats.
Vostè és investigadora del grup de recerca 
GREA de la UdL. Quina és la feina que fan exac-
tament?
Bé, no només sóc investigadora del GREA, també 
sóc una de les seves fundadores i la seva coordi-
nadora des del seu inici. El GREA ha anat canvi-
ant en composició i en activitats des de la seva 
creació l’any 1999, però el centre de la nostra 
feina ha estat sempre en la recerca i innovació 
en temes energètics. En recerca, la principal ac-
tivitat és en emmagatzematge d’energia tèrmica 
(calor i fred). Però fem molt més, eficiència ener-
gètica, ús d’energies renovables (principalment 
solar tèrmica i recentment geotèrmia), construc-
ció sostenible, infraestructura verda, etc. En in-
novació, intentem donar servei principalment a 
la indústria del nostre voltant, sempre en l’àmbit 
de l’enginyeria.
Les energies sostenibles són ja el present?

Sí, són el present, estan al nostre 
voltant, tot i que no sempre les 
veiem. M’agrada que la pregun-
ta parli d’energies sostenibles i no 
renovables o altres termes també 
utilitzats. Per a mi, la sostenibilitat 
va molt més enllà de la producció 
d’energia, inclou l’ús de l’energia i 
el seu estalvi. També inclou l’ús de 
materials sostenibles en el nostre 
entorn.
Projectes de futur?
El GREA té el gran projecte de fer 
arribar les seves activitats a la soci-
etat, a tots vostès. Per això, ha de-
senvolupat el que la Unió Europea 
anomena un RRI Plan (Planificació 

en Recerca i Innovació Responsable). Entre al-
tres moltes coses, el RRI en impulsa a fer més ac-
tivitats de comunicació, xerrades i activitats per 
als de casa. Per exemple, l’any passat varem ce-
lebrar, per primera vegada, la Nit dels Investiga-
dors, que enguany repetirem. En l’aspecte cientí-
fic, volem continuar aconseguint nous projectes 
amb la indústria local o finançats per entitats 
com la Unió Europea per continuar creant conei-
xement i continuar formant enginyers i científics.
Creu que caldrien més premis d’aquestes carac-
terístiques?
Sí, com he comentat abans, aquests premis ens 
ajuden a donar a conèixer la nostra feina. Que es 
vegi que el que fem dins la Universitat no és no-
més per a científics o erudits, sinó que és per a la 
indústria i per a la societat en general, és perquè 
tots puguem viure millor en un futur i puguem 
deixar un món millor als nostres fills.
Com definiria la tasca de Mensalleida? 
Crec que la seva tasca és molt similar a la del 
GREA pel que fa a fer conèixer millor el que fan 
a la societat.

DIMARTS 9 DE MAIG DE 2017

Quan els mitjans es van assaben-
tar que el tram de la línia ferrovià-
ria entre Tàrrega i Cervera s’havia 
de fer amb bus per una caiguda 
de la catenària, van anar cap a 
l’estació targarina i una periodista 
els va explicar el que havia passat 
i que a la vora els esperava el bus. 
No se la van creure i ho va anar a 
explicar al xofer d’aquest bus que 
els esperava. Llavors hi anà ell, els 
va explicar el mateix, i tots el van 
seguir religiosament. Suposem 
que deu ser cosa de l’uniforme...
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És un dels dos artistes catalans a la 
Biennal de Venècia, on presenta un 
projecte de cartografia pública digi-
tal i sonora pensada per a persones 
cegues o amb dèficit d’audició.

Amb el micròfon a la mà i durant 
la inauguració d’una exposició ra-
madera, es va dirigir a les vaques i 
els va demanar ajuda per impulsar 
l’Assemblea Constituent al país.

L’informe policial que investiga el 
cas de la deixa d’Andorra inclou una 
carta seva en què demana, en clau, 
fer una transferència al banc, fent-
se passar per la “mare superiora”.

En recerca, la nostra principal activitat 
és en emmagatzematge d’energia tèrmica

ARA QUE HI 
PENSO! 
| Paquita 
Sanvicén
@paquitasanvicen |

Goyescas
Tinc blaus a les mans. D’aplau-
dir diumenge a les més de 
100 persones que han fet 
possible una òpera inoblida-
ble. Goyescas o los Majos en-
amorados comença amb una 
espectacular posada en esce-
na amb el fons del pont de la 
Mitjana i acaba amb els bisos 
de 4 veus impressionants: te-
nor, baríton i mezzosopranos. 
Actors, actrius, ballarins i ba-
llarines aconsegueixen man-
tenir clavats els espectadors a 
les cadires. Sense respirar. Es 
fa curt. Balls, moderns, clàs-
sics i tradicionals, cançons i 
música impactants amb esce-
nografia i coreografia cuidats 
fins al mínim detall.  El Fer-
nando, la Rosario i el Paquito 
expliquen amb passió la seua 
història: amor, mort i gelosia. 

Una història feta òpera per 
Enric Granados. Un lleida-
tà universal, un “homenot”, 
com diria Josep Pla. La Llotja 
tenia una lluentor especial. 
Contenta, amb el cap ben alt, 
mirant desafiant a qui la criti-
ca. Goyescas no ve de fora, és 
producció pròpia, la primera 
de la Llotja. Feta a casa però 
amb mirada universal. Lleida, 
Goyescas, la Llotja, Grana-
dos... reclamen el seu lloc en 
els circuits de la cultura naci-
onal. Goyescas ha demostrat 
que val la pena apostar per 
la cultura de Lleida. Però... la 
sabran valorar al Cap i Casal? 
Espero que sí. 

Una història feta 
òpera per Enric 
Granados que és la 
primera producció 
de la Llotja
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DIMARTS 9 DE MAIG
Setmana d’Europa 
De 10 a 12 h. Turó de la Seu Vella
Gimcana “Destí Europa”
12.30 h. Sala de la Canonja (Turó de 
la Seu Vella)
Acte institucional de celebració 
del Dia d’Europa
17 h. pavelló 3 dels Camps Elisis
Ball de la Gent Gran 
amb l’orquestra QUARTZ

18.30 h. Plaça Paeria
TRONADA, SORTIDA i 
CERCAVILA DEL PREGÓ
Recorregut: pl. Paeria c. Major, pl. Catedral, 
c. Vila de Foix, av. Blondel, c. Cavallers, c. 
Major i pl. Paeria. 

20.15 h. Plaça Paeria
SARDANES amb la Cobla Municipal 
de Lleida

DIMECRES 10 DE MAIG
De 18 a 21 h. Plaça Ricard Viñes 
3r Concurs Amateur de dansa 
urbana 
18.45 h. Pl. Paeria
Concert de Festa Major amb la 
Banda Municipal de Lleida

19 h. Pl. Sant Joan
FLIP-FLOP (Club INEFC Centres de 
Lleida i Barcelona)

20 h. Saló de Plens del Palau de la Paeria
Pregó oficial de la Festa Major 
a càrrec Lluis Caelles

20 h. Auditori Municipal Enric Granados
POLTRONA-PLA 
(Tortell Poltrona i Albert Pla)

20.30. Seu Vella 
(entrada per la porta dels Fillols)
“Il·lumina’m” de La Dansa Estudi 

21 h. Seu Vella
Nit de Lluna Plena
22 h. Marge esquerre del riu Segre
Castell de Focs a càrrec de la pirotècnia 
TURIS 

REVETLLA Camps Elisis 
Revetlla de les entitats de cultura popular de Lleida

ESCENARI CENTRAL
23 h. BLAZE 10
00 h. FOO
01.15 h. MUCHACHITO
03.30 h. DE NOCHE

ESCENARI #FESTESLLEIDA
23 h. PASTORETS ROCK
00.45 h. ZOO
02.30 h. LA TERRASSETA DE PREIXENS
04 h. DR. PRATS

ESCENARI GLORIETA
23 h. STEINBOCK
00 h. MEMENTO MORI 
01 h. ESCUELA DE ODIO
02.30 h. CRISIX

ESCENARI PAVELLÓ
23 h. 13JULY
00 h.  AGE
01 h. EL ÚLTIMO TRIBUTO
03.15 h. CONTRABAND

23.30 h.  Carpa del Backstage
DJ’S del grup Backstage

23 h. “EL COBERT AM+” 
(Camps Elisis). LLUIS RIBALTA i dj’S


