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SUDOKU

Nivell mitjà

Nivell fàcil

Completeu el taulell, 
dividit en nou quadrats, 

omplint les cel·les 
buides amb un número 
de l’1 al 9, sense repetir 

cap número en una 
mateixa fila ni en una 
mateixa columna, ni 

dins de cada quadrat.

22º

Estat del cel
Al llarg de la matinada la nuvolositat augmentarà d’oest a est, 
sobretot a la meitat nord, i el cel quedarà molt ennuvolat o co-
bert. Malgrat això, durant la tarda, la nuvolositat minvarà d’oest 
a est.

Precipitacions
De matinada s’iniciaran precipitacions de forma dispersa que 
progressivament s’estendran a la resta del territori, tot i que se-
ran menys probables a l’extrem sud. Al llarg de la tarda les preci-
pitacions es restringiran a punts del terç nord i resta de la meitat 
est del Principat i al final del dia minvaran en general. Les pre-
cipitacions seran d’intensitat entre feble i moderada, acumula-
ran quantitats entre minses i poc abundants i localment aniran 
acompanyades de tempesta i no es descarta de calamarsa.

EL TEMPS 

11º
Màxima Mínima

Reconec que m’hi havia acostumat. El judici del 
Tribunal Suprem era per a mi com la radionovel·la 
per a la meva àvia, i el «culebrón» titulat «Qui serà 
alcalde?» em tenia més enganxat que la cerimònia 
de la Loteria quan has comprat 32 dècims. Els ad-
dictes a aquestes dues sèries estem de sort, perquè 
dimecres sabrem el final de «Doce hombres sin Pi-
edad» i encara ens quedaran tres dies perquè aca-
bi la primera temporada de «Arriba y Abajo», on 
descobrirem que el nou protagonista serà Gregory 
Peck Ballesteros.

Tinc un familiar que segueix les dues sèries i està 
molt content perquè li han apujat el sou. Treballa 

en una fàbrica de material per a hospitals i diu que 
aquest any les vendes de «cordó sanitari» han aug-
mentat tant a Madrid com a Barcelona. Per cert, em 
vaig trobar un polític municipal en un restaurant i li 
vaig preguntar com anava la partida de pòquer. Em 
va respondre que: «progressa adequadament». Si us 
pregunteu de quin color era el regidor, us diré que 
tant se val, perquè el que va dir serveix igual per a 
qualsevol dels dos bàndols.

I ara què farem sense judici del Procés? Sense 
aquesta advocada de l’Estat tan melindrosa, sen-
se les històries bèl·liques del Zaragoza i sense els 
acudits del Marchena... Bé, no em feu molt de cas, 
però jo crec que, fins que no s’aconsegueixi el que 
tots sabeu, no trigarem gaire a veure aquell plató 
ple de nou, però amb altres actors. Fins i tot, he ar-
ribat a pensar que es crearà un canal temàtic per 
veure a la tele i que s’hagi de programar al número 
155 del comandament a distància. Com es podria 
dir el canal? Ah, sí, «La corte del Faraón».

ELS MANAMENTS DE MOISÉS

Sense judici ni fulletó consistorial

MOISÉS PEÑALVER
Periodista

Cristina Serret
—El seu treball és un dispen-
sador automàtic de medicació 
per a persones grans. Quines 
característiques té?
—És un dispensador amb quatre 
compartiments que s’emplenen 
a la farmàcia, i en cadascun hi va 
un medicament diferent. És pro-
gramable, perquè cada píndola 
es dispensi en un dia i una hora 
concrets. Està pensat perquè les 
persones grans o amb alguna 
discapacitat se l’emportin a casa 
ja programat de la farmàcia i no-
més hagin d’estar pendents de 
quan sona l’alarma per agafar la 
pastilla i prendre-la.
—El seu projecte va consistir 
tant en el disseny del prototip 
com en el seu desenvolupa-
ment?
—Sí. El primer va ser pensar la 
idea. Vaig fer un estudi de mer-
cat, perquè els dispensadors tra-
dicionals ja existeixen. La meva 
inspiració va ser la meva àvia, 
que en tenia un, i es posava una 
alarma al mòbil per saber quan 
prendre’s la pastilla. Vaig pensar 
que no és pràctic perquè, d’una 
banda, cal emplenar el pastiller 
i, de l’altra, configurar el mòbil.  
Per què no unir les dues coses? 
També vaig fer una recerca a in-
ternet i vaig trobar que existien 
models una mica automatitzats, 
però cap m’acabava d’agradar. 
Llavors vaig pensar quins requi-
sits havia de tenir el meu: una 
alarma, compartiments sepa-
rats, que s’emplenés a la farmà-

cia, i sobretot que funcionés sol. 
A partir d’aquí, vaig dissenyar 
primer el que seria la forma, di-
buixant-la, i després la vaig pas-
sar a l’ordinador per poder-la 
imprimir en 3D. Tot seguit vaig 
fer la configuració amb Arduino. 
Ho vaig programar i, i finalment 
vaig muntar els components. Tot 
plegat ho vaig fer a través d’un 
conveni amb la URV que em va 
permetre utilitzar els seus labo-
ratoris d’Enginyeria mecànica i 
la seva impressora 3D. Quan ja 
ho vaig tenir fet, vaig estar  una 
setmana fent proves, i va funcio-
nar molt bé.
—Seria viable comercialitzar-
lo? 
—Jo crec que sí, perquè és pràc-
tic i funciona bé. L’únic proble-
ma que hi veig és que a mi em 
va costar molt construir-lo, però 
suposo que si s’elaborés en ca-
dena, seria viable. A més, el vaig 
dissenyar pensant en tota mena 
de formats, perquè a sota de cada 
dispensador hi ha una mena de 
pilota que només deixa sortir 
una píndola, i la forma es pot 
adaptar al tipus de pastilla. 
—Què creu que va valorar el ju-
rat del seu treball?
—Jo crec que vaig guanyar per-
què és un projecte interdiscipli-
nari, no és purament tecnològic. 
A l’escola on vaig estudiar, el 
Santa Teresa de Jesús, vaig cursar 
el batxillerat de biologia, física i 
química. Abans de començar a 
desenvolupar l’aparell, vaig fer 
enquestes a les farmàcies de Tar-

ragona per saber quins eren els 
medicaments que pren la gent 
gran de manera més habitual i 
quina forma tenen les píndo-
les, per buscar una llaminadura 
que fos similar. Jo crec que els 
va agradar que fes electrònica i 
disseny 3D, però també amb una 
mica d’investigació sobre la salut.
—Aquest any ha començat a 
estudiar Enginyeria industrial. 
La seva vocació està orienta-
da cap al disseny de ginys com 
aquest?
—És cert que ara estic fent 
aquests estudis, però la inspira-
ció per aquest projecte va ser la 
idea de pensar que la tecnologia 
ha de servir per ajudar a la gent.  
Ho vaig veure com una oportu-
nitat per ajudar a la meva àvia i 
a les persones que han de pren-
dre moltes píndoles i es poden 
acabar fent un embolic. Però el 
que m’interessa en un futur no 
està tan relacionat amb aquest 
treball, perquè jo sempre he es-
tat una gran amant de l’esport i 
el meu objectiu és poder unir el 
que he estudiat amb la pràctica 
esportiva, desenvolupar nous 
teixits, material d’esport de 
muntanya que sigui més lleuger 
i resistent. 

«Penso que la tecnologia 
ha de servir per ajudar a la 

gent»

Claudia Valero de la Flor
Estudiant d’Enginyeria industrial

La jove tarragonina ha rebut de mans del President de la Generalitat el 
premi Recerca Jove 2018 que reconeix els millors Treballs de recerca

GERARD MARTÍ

Claudia Valero amb el prototip de dispensador de pastilles que li ha fet guanyar el premi. 

El meu dispensador 
automàtic s’omple a 
la farmàcia i l’usuari 
només ha d’estar 
pendent de l’avís per 
agafar la pastilla


