Cassà al Dia

NOTÍCIES

D'ACTUALITAT

Dídac Torrent ha presentat l'artilugi a la fira Galàctica de Vilanova

Un cassanenc patenta un aparell per
evitar que volin els parasols a la platja
Dídac Torrent i Font ha participat a la fira
d’inventors GALÀCTICA 2002, que s'ha celebrat aquest mes de setembre a Vilanova i
la Geltrú. La proposta que hi ha presentat
consisteix en un accessori de seguretat
pels para-sols.
Es tracta d’un dispositiu que permet la
subjecció dels para-sols a la sorra. Facilita
la inserció a terra i assegura que, encara
que faci vent, els para-sols quedin ben col·locats, evitant possibles accidents. Es tracta
d’acoblar un element de forma helicoïdal a
la punta de la barra del para-sol -com si fos
un tirabuixó- i un altre a la zona mitjana, per
facilitar l’acció a l’hora de clavar-lo. Es pot
incorporar directament en el procés de fabricació; però també es pot vendre en un kit
de plàstic independent. De moment Dídac
Torrent l’ha patentat, en espera de poder-lo
comercialitzar.
De fet, tot va començar amb un «petit» ensurt, un dia de vent a la platja, quan una
ombrel·la va començar a rodar fins anar a
caure sobre les persones de darrera seu.
Un fet que tantes altres vegades ja havia
vist però que en aquell moment va decidir
que havia d’acabar amb la perillositat del
seu para-sol i va buscar una solució adient.
Aquesta fou la manera de solventar el problema i com que a més a més va tenir una
bona resposta per part dels amics en veure
la facilitat per clavar la barra a la sorra... En
fi, una idea senzilla i pràctica que, amb la
pressió dels amics i familiars, ha acabat patentant i que durant els dies 5,6,7 i 8 de setembre s’ha presentat a Galàctica de
Vilanova i la Geltrú.
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