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L’EPS celebra el 7è sopar d’antics alumnes, PDI i 

PAS  

ents acadèmics dels 

curs anterior en ca-

dascuna de les titula-

cions impartides a l’Es-

cola, el lliurament del 

Premi AETI, que ator-

ga l’Associació d’Em-

preses de Tecnologia i 

Sistemes d’Informació 

de Lleida i l’EPS, el lliu-

rament del primer Pre-

mi Caixa d’Enginyers-

EPS al millor Treball de 

Final de Grau/Màster 

de les  titulacions de 

l’Escola Politècnica 

Superior realitzades en 

l’àmbit de la mobilitat 

internacional, el lliura-

ment de premis del II 

Open de Tennis EPS 

“Inspiring the Future” 

2018, el lliurament del 

Premi Alumni EPS i el 

lliurament de la Distin-

ció a la Qualitat Do-

cent EPS “Joan Gim-

bert” , en reconeixe-

ment a la tasca do-

cent realitzada pel 

El passat divendres 18 

de maig és va cele-

brar el 7è Sopar d’an-

tics alumnes, professo-

rat i PAS de l’Escola 

Politècnica Superior 

(EPS) de la Universitat 

de Lleida (UdL) al Res-

taurant El Mirador dels 

camps Elisis amb la 

presència de més de 

80 persones entre an-

tics alumnes, professo-

rat i PAS. Com ja es 

habitual el sopar va 

servir de marc per al 

lliurament d’una sèrie 

de premis i distincions 

lligades a l’activitat i la 

vida de l’Escola:  els 

Premis EPS als alumnes 

amb els millors expedi-

professorat de l’Escola.  

Finalment es va dur a 

terme un acte d'home-

natge al professorat de 

l'EPS que es jubila 

aquest curs acadèmic. 

Podeu veure en detall 

tots els premiats a les 

pàgines 5 i 6 d’aquest 

butlletí. 

[+ INFO] 

El grup de recerca en Criptografia i Grafs forma 

part del Cybercat 

Catalunya (UOC), la 

UdL, la Politècnica de 

Catalunya (UPC), Au-

tònoma de Barcelona 

(UAB) i Pompeu Fabra 

(UPF). 

[+ INFO] 

El grup d'investigació 

en Criptografia i Grafs 

de la Universitat de 

Lleida forma part del 

nou centre d'investi-

gació Cybercat, al 

costat de grups de les 

universitats Rovira i Vir-

gili (URV), Oberta de 

https://photos.app.goo.gl/YmY7tzV2m1rcnPUB3
https://photos.app.goo.gl/YmY7tzV2m1rcnPUB3
https://photos.app.goo.gl/YmY7tzV2m1rcnPUB3
https://photos.app.goo.gl/YmY7tzV2m1rcnPUB3
https://photos.app.goo.gl/YmY7tzV2m1rcnPUB3
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Sopar-dantics-alumnes-PDI-i-PAS-de-lEPS/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/El-grup-de-recerca-en-Criptografia-i-Grafs-de-lEPS-UdL-participa-al-Cybercat/
http://www.cig.udl.cat/


 

Som noies, som TIC, l’EPS amb el Girls  in ITC Day  
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a les noies cap a una 

vida professional en el 

camp creixent de les 

TIC. 

En aquesta activitat, 

emmarcada en el Girls 

in ITC Day que es va 

celebrar mundialment 

el passat 26 d'abril es 

va visionar el ví-

deo “Careers in Engi-

neering” i, posterior-

ment  cinc dones con-

vidades van explicar la 

Més de 130 alumnes 

d'ESO dels Instituts Sa-

muel Gili i Gaya i La 

Mitjana de Lleida, van 

gaudir d'una xerrada-

col·loqui dedicada a 

incentivar i encoratjar 

seva experiència aca-

dèmica i laboral en el 

món de l'enginyeria in-

formàtica: 

Sílvia Penas (GFT)

Gemma Sesé (INDRA)

Judith Pintó (ASIC–UdL)

Concepció Roig (PDI –

UdL) 

Cristina Rivas (Estudiant 

del Doble Grau en Engi-

nyeria Informàtica i 

ADE). 

1800 alumnes d'ESO i Batxillerat participen al 

Mercat de Tecnologia de l’EPS 

Albert Barqué i Marc Marzenit van presentar el 

projecte artístic-científic "The Zero-Gravity Band" 

neix amb la voluntat 

de formar a professio-

nals capacitats per a 

desenvolupar-se en 

totes aquelles àrees 

que exigeixen aplicar 

un desenvolupament 

tecnològic amb un 

enfocament de dis-

seny, creatiu o artístic. 

El productor i enginyer 

musical Marc Marzenit i 

el doctor en Ciències 

Cognitives, investiga-

dor a Londres i artista 

L’Escola Politècnica 

Superior (EPS) va aco-

llir  el col·loqui “Art, ci-

ència i tecnologia: el 

futur de la producció 

artística i la percepció 

estètica més enllà del 

planeta terra”, organit-

zat per la Fundació 

Quo Artis, la pròpia EPS 

i el Consell Social de la 

UdL, en motiu de l’inici, 

el proper curs acadè-

mic 2018-19 a l’EPS del 

nou Grau en Disseny 

Digital i Tecnologies 

Creatives, un grau que 

Albert Barqué-Duran, 

tots dos de Mollerussa, 

van presentar el pro-

jecte artístic-científic 

The Zero-Gravity Band 

(TZGB), basat en les 

investigacions de la 

directora del VeME Lab 

de Londres, Elisa R. Fer-

rè i que es presentarà, 

juntament amb els pro-

totips i un vídeo infor-

matiu, al Sónar+D d'a-

quest any. 

da pel Vicerectorat 

de Recerca de la 

UdL,  per l’Institut de 

Ciències de l’Educa-

ció de la UdL i l’Escola 

Politècnica Superior . 

 

[+INFO] 

 

1.800 alumnes de Se-

cundària i Batxillerat 

de 25 centres educa-

tius van participar en el 

15è Mercat de la Tec-

nologia de la UdL, una 

trobada tecnològica 

finançada i organitza-
 

 

ACTIVITATS EPS del MdT: 

 

Taller de Criptografia 

Taller de Biosensors - Arduino  

Taller d’Energia i Sostenibilitat  

Taller de Disseny Digital i Tec-

nologies Creatives  

Taller de Resistència de Mate-

rials  

Taller de drons 
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https://photos.app.goo.gl/ofbahfqmrbCAu4Y59
https://photos.app.goo.gl/ofbahfqmrbCAu4Y59
https://youtu.be/OQzPfib7YyA
https://youtu.be/OQzPfib7YyA
http://quoartis.org/?lang=ca
http://quoartis.org/?lang=ca
http://www.graudissenydigitalitec.udl.cat/ca/index.html
http://www.graudissenydigitalitec.udl.cat/ca/index.html
http://www.graudissenydigitalitec.udl.cat/ca/index.html
http://quoartis.org/?p=27
https://sonarplusd.com/es/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/1800-alumnes-dESO-i-Batxillerat-participen-al-Mercat-de-Tecnologia/
http://www.mercatdetecnologia.udl.cat/
http://www.mercatdetecnologia.udl.cat/
https://www.facebook.com/pg/EPS.UdL/photos/?tab=album&album_id=1739962409375126
https://www.facebook.com/pg/EPS.UdL/photos/?tab=album&album_id=1739914612713239
https://www.facebook.com/pg/EPS.UdL/photos/?tab=album&album_id=1739963702708330
https://www.facebook.com/pg/EPS.UdL/photos/?tab=album&album_id=1739972332707467
https://www.facebook.com/pg/EPS.UdL/photos/?tab=album&album_id=1739972332707467
https://www.facebook.com/pg/EPS.UdL/photos/?tab=album&album_id=1739986396039394
https://www.facebook.com/pg/EPS.UdL/photos/?tab=album&album_id=1739986396039394
https://www.facebook.com/pg/EPS.UdL/photos/?tab=album&album_id=1739968896041144
https://photos.app.goo.gl/Xb3NoqRSj4ifT2nq6


 

L’EPS ofereix una Jornada de campus Oberts a 

Lleida i Igualada 
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ció del centre van re-

bre als pares i mares a 

la Jornada. i els van 

oferir una xerrada infor-

mativa. Seguidament, 

Magda Valls, cap d'es-

tudis i Cristian Solé, sots

-director de relacions 

internacionals, els van 

acompanyar en una 

visita guiada a les ins-

tal·lacions de l’EPS A 

Igualada la Jornada 

El passat 5 de maig, 

més de 100 persones 

van visitar l’Escola Po-

litècnica Superior a 

Lleida en el marc de 

la Jornada de Cam-

pus Oberts per a les 

Famílies de la UdL.  

Francesc Giné, direc-

tor de l'escola Politèc-

nica Superior i repre-

sentants de la direc-

de Campus Oberts de 

l’EPS va comptar amb la 

presència de la cap 

d'estudis de la branca 

industrial, Maite Grau, i 

del coordinador del nou 

Grau en Tècniques d'In-

teracció Digital i de 

Computació, Josep M. 

Miret, que van presentar 

les titulacions d’enginye-

ria d’aquest nou campus 

de titularitat UdL a les 67 

persones . 

Professors i PAS de l’EPS visiten el Campus 

Igualada-UdL  

Nou Campus d'Iguala-

da que, des d'aquest 

proper curs 2018-19, ha 

passat ha titularitat de 

la Universitat de Lleida 

convertint-se en el nou 

Campus Igualada-UdL.  

Una trentena de pro-

fessors i personal d'ad-

ministració i serveis de 

l'Escola Politècnica Su-

perior (EPS) de Lleida 

van visitar als com-

panys de l' Escola Poli-

tècnica Superior del 

L’EPS al Dia de la Ciència al Carrer 

activament al Dia de la 

Ciència al Carrer de 

Lleida, que organitza el 

Centre de Recursos Pe-

dagògics del Segrià, 

amb les següents acti-

vitats: un taller d’Esca-

Com ja ha estat habitu-

al en els darrers 

anys,  aquest passat 

dissabte 26 de maig, 

l’Escola Politècnica Su-

perior de la Universitat 

de Lleida va participar 

neig 3D i un taller de Bio-

sensors. Scalextric in-

Mind.  

[+ INFO] 
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L’EPS al Google i/o Extended 2018 

grés Google I/O, que se 

celebra a Mountain 

View, Califòrnia. 

Així mateix, l’EPS va tor-

nar a acollir el Google 

I/O Extended, esdeve-

niment en el qual 

Marc González, docto-

rand industrial i Albert 

Merino, estudiant del 

Màster en Enginyeria 

Informàtica, van assistir, 

amb l'Andreu Ibañez, 

director dels laboratoris 

TIC del PCiTAL, al con-

desenvolupadors interes-

sats per les tecnologies 

Google es reuneixen per 

veure conjuntament la 

keynote inaugural del 

congrés Google I/O. 

http://sesegria.cat/cienciaalcarrer/
https://sites.google.com/site/crpsegrialleida/
https://sites.google.com/site/crpsegrialleida/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-mostra-part-del-seu-talent-en-el-Dia-de-la-Ciencia-al-Carrer/
https://photos.app.goo.gl/uqWNRHFvTmHOE1ae2
https://photos.app.goo.gl/uqWNRHFvTmHOE1ae2
https://events.google.com/io/


 

Elizabeth Alegre, ex-alumna de l'EPS, finalista als 

Premis Catalunya Construcció 2018 
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2018 en la categoria 

de Millor TFG, pel seu 

Treball Final de Grau 

“Anàlisi i comparativa 

del cicle de vida de 

diferents solucions 

Elisabeth Alegre Cor-

tasa, antiga alumna 

del Grau en Arquitec-

tura Tècnica de l’EPS 

ha estat escollida fina-

lista dels Premis Cata-

lunya Construcció 

constructives”, dirigit pel 

professor Albert Castell. 

[+ INFO] 

R.Cabrera i D.Castells, antics alumnes de l'EPS, 

guardonats amb els Premis de Turisme i Comerç 

“Ciutat de Lleida” 

Carles Bordalba, estudiant de l'EPS, és proclama 

Campió d’Europa de futbol sala masculí 

UdL escollits per repre-

sentar Catalunya en les 

diverses seleccions Na-

cionals Catalanes Uni-

versitàries i és va pro-

clamar campió d’Euro-

Carles Bordalba, alum-

ne del Grau en Engi-

nyeria Mecànica de 

l’Escola Politècnica Su-

perior va ser un dels 

cinc estudiants de la 

pa de futbol sala mascu-

lí universitari en les PCU 

games 2018. 

[+ INFO] 

Alumnes de l’EPS i IAESTE visiten el Sincrotó ALBA 

Alba Vilanova i Martí) 

van visitar el passat 24 

d'abril el Sincrotró Alba 

situat al costat del 

Quatre alumnes de 

l’EPS pertanyents a IA-

ESTE Lleida (Gerard Sol-

devila, Patricia Larroca, 

campus de la Universitat 

Autònoma de Barcelo-

na, a Cerdanyola del 

Vallès.  

contribuir a la competi-

tivitat del turisme i el 

comerç a Lleida, han 

estat guardonats, Ro-

bert Cabrera,  Damià 

Castells i  Joel Joli fun-

En al 3a edició dels 

Premis de Turisme i 

Comerç “Ciutat de 

Lleida” que s’ator-

guen a empreses i 

professionals que han 

dadors de la innovadora 

firma Blackpier primera 

sastreria online d’Espa-

nya.  

[+ INFO] 

Alumnes del Màster en Enginyeria Industrial de 

l'EPS visiten l'empresa Draxton i la fàbrica Seat 

Nogués, Joan Roca i 

Martí Comellas han visi-

tat aquest divendres les 

instal·lacions de les em-

Els alumnes del Màster 

en Enginyeria Industrial 

de l’EPS, acompanyats 

pels professors Miquel 

preses Draxton i SEAT 

https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/60254/ealegrec.pdf?sequence=1
https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/60254/ealegrec.pdf?sequence=1
https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/60254/ealegrec.pdf?sequence=1
https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/60254/ealegrec.pdf?sequence=1
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Elizabeth-Alegre-ex-alumna-de-lEPS-finalista-als-Premis-Catalunya-Construccio-2018/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Carles-Bordalba-estudiant-de-lEPS-es-proclama-Campio-dEuropa-de-futbol-sala-masculi-universitari/
https://www.cells.es/ca/
http://www.iaeste.udl.cat/?lang=ca
http://www.iaeste.udl.cat/?lang=ca
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/actesiactivitats/premis/Pagines/edicio-2018.aspx
http://www.paeria.es/cat/ajuntament/noticies.asp?Detall=True&IdNoticia=30420&Dia=-1&Mes=-1&Any=2018&IdDepartament=-1&TextCerca=blackpier&Consulta=True&PaginaAnterior=/cat/ajuntament/noticies.asp&Pagina=1
http://www.paeria.es/cat/ajuntament/noticies.asp?Detall=True&IdNoticia=30420&Dia=-1&Mes=-1&Any=2018&IdDepartament=-1&TextCerca=blackpier&Consulta=True&PaginaAnterior=/cat/ajuntament/noticies.asp&Pagina=1
http://www.paeria.es/cat/ajuntament/noticies.asp?Detall=True&IdNoticia=30420&Dia=-1&Mes=-1&Any=2018&IdDepartament=-1&TextCerca=blackpier&Consulta=True&PaginaAnterior=/cat/ajuntament/noticies.asp&Pagina=1
http://www.blackpier.com/es
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Elizabeth-Alegre-ex-alumna-de-lEPS-finalista-als-Premis-Catalunya-Construccio-2018/


 

L'EPS participa a les xerrades d'orientació 

professional del Col·legi Claver - Jesuïtes Lleida 

Página 5 Escola Politècnica Superior 

sotsdirector d'Estudian-

tat, Promoció i Qualitat 

de l'Escola, el Sr. Gabri-

el Pérez i el vicerector 

de Planificació, Inno-

vació i Empresa de la 

Universitat de Lleida, Sr. 

En el marc de les ac-

cions endegades des 

de l'Escola Politècnica 

Superior per tal d'in-

centivar les vocacions 

tecnològiques entre 

els nois i noies d'ESO i 

Batxillerat, al maig, el 

Ferran Badia, van partici-

par en una jornada d'ori-

entació professional diri-

gida a una vintena d'a-

lumnes de 4t curs d'E-

SO del Col·legi Claver - 

Jesuïtes Lleida  

Ponència Xavier Domingo: “Internet de les Coses i 

Analítica BigData en Plataformes de Gestió 

Avançades”  

Center i antic alumne 

de l’Escola, que va dur 

a terme la ponència 

“Internet de les Coses i 

Analítica BigData en 

L’Escola Politècnica 

Superior va acollir a 

Xavier Domingo i Albin, 

Research line manager 

at Eurecat Technology 

Plataformes de Gestió 

Avançades”, a la que 

van assistir-hi una vinte-

na d'alumnes i profes-

sors del centre.  

 

ESPAI SECUNDÀRIA 

EPS 

Premis i distincions atorgats en el marc del Sopar Alumni EPS 

Premis EPS als alumnes amb els millors expedients acadèmics [6à edició] 

Úrsula Beltran Mauri, (Grau en Arquitectura Tècnica), Piotr Franciszek Szoldra (Grau 

en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica), Eduard Torres Montiel (Grau en 

Enginyeria Informàtica), Víctor Cavero Solans (Grau en Enginyeria Mecànica), Ale-

jandro Solans Barón (Màster en Enginyeria Industrial), i Sergi Vila Almenara (Màster 

en Enginyeria Informàtica) 

Premi AETI al Millor Projecte Informàtic [7a edició] 

Pau Balaguer Llaquet. Premi AETI al millor projecte informàtic de Grau 

Adrià Vall-llaura Salas. Premi ex-aequo al millor projecte informàtic de Màster 

Vitor da Silva. Premi ex-aequo al millor projecte informàtic de Màster 

Premi CAIXA D'ENGINYERS [1a edició] 

Pol Llagostera Blasco 

http://www.claver.fje.edu/ca
http://www.claver.fje.edu/ca
http://www.eps.udl.cat/ca/info_per/futurs-alumnes/espai-secundaria/#collapse-3aa93707-411b-11e7-9f53-005056ac003d-1
http://www.eps.udl.cat/ca/info_per/futurs-alumnes/espai-secundaria/#collapse-3aa93707-411b-11e7-9f53-005056ac003d-1
http://www.eps.udl.cat/ca/info_sobre/concursos_premis/premi-als-millors-expedients-academics-eps/
http://www.eps.udl.cat/ca/info_sobre/concursos_premis/premi-aeti/
http://www.eps.udl.cat/ca/info_sobre/concursos_premis/premi-caixa-enginyers/index.html
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TAMBÉ ET POT INTERESSAR ... 

 Nou Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació: l'encert de vincular uns estudis a les 

necessitats d'ocupació del territori 

 Article Diari Segre. Daniel Chemisana: "Energia Solar integrada als edificis: eficiència i estalvi 

energètic"  

 Article Diari Segre. Luisa F. Cabeza: "El canvi climàtic "  

 Estudi sobre l'impacte de la Industria 4.0 a Catalunya: més ocupació que requerirà una bona 

formació acadèmica 

 Informe IRENA: Les energies renovables donen feina a més de deu milions de treballadors 

 Informe anual Infojobs ESADE 2017. Situació del mercat laboral a Espanya 

Distinció Docent EPS “Joan Gimbert” [5a edició] 

Distinció al millor docent EPS del curs 2016-17 i, per tant, guardonat amb la Distinció 

Docent EPS “Joan Gimbert” per a Juan Manuel Gimeno Illa. Menció a la qualitat 

docent pel grau en Arquitectura Tècnica per Maite Grau Montaña. Menció a la 

qualitat docent pel grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica per a 

Tomàs Pallejà Cabré. Menció a la qualitat docent pel grau en Enginyeria Mecàni-

ca per a per  Rosa Gil Iranzo 
 

Premi ALUMNI EPS [4a edició] 

Un cop avaluades totes les candidatures finalistes, es va determinar guardonar en 

aquesta quarta edició a en Jordi Calvís Arnó, fundador i director executiu 

de  KREUM  i antic alumne de la 1a promoció d'Enginyeria Tècnica Industrial a l'Es-

cola Politècnica Superior  

Homenatge al professorat de l'EPS que es jubila aquest curs acadèmic.  

Els professors homenatjats van ser el Sr. Josep Clotet i Sr. Joan Monyarch i el Sr. Car-

les Labèrnia, que no va poder assistir a l'acte.  

OPEN DE TENNIS EPS. Inspiring the Future [2a edició]  

A tots els participants assistents al sopar se’ls i va lliurar una dessuadora de l’EPS de 

record i es va atorgar una copa per al segon classificat, el Sr. Joan Cabós i el premi 

al guanyador del II Open de Tennis EPS, el Sr. Adrià Mateo, que es va imposar en la 

final per un marcador ajustat de 5-7, 6-7 (4-10 al tiebreak).  

http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Nou-Grau-en-Tecniques-dInteraccio-Digital-i-de-Computacio-lencert-de-vincular-uns-estudis-a-les-necessitats-docupacio-del-territori/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Nou-Grau-en-Tecniques-dInteraccio-Digital-i-de-Computacio-lencert-de-vincular-uns-estudis-a-les-necessitats-docupacio-del-territori/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Article-Energia-Solar-integrada-als-edificis-eficiencia-i-estalvi-energetic-Diari-Segre/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Article-Energia-Solar-integrada-als-edificis-eficiencia-i-estalvi-energetic-Diari-Segre/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Article-El-canvi-climatic-Diari-Segre/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Estudi-sobre-limpacte-de-la-Industria-4.0-a-Catalunya-mes-ocupacio-que-requerira-una-bona-formacio-academica/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Estudi-sobre-limpacte-de-la-Industria-4.0-a-Catalunya-mes-ocupacio-que-requerira-una-bona-formacio-academica/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Informe-IRENA-Les-energies-renovables-donen-feina-a-mes-de-deu-milions-de-treballadors/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Informe-anual-Infojobs-ESADE-2017.-Situacio-del-mercat-laboral-a-Espanya/
http://www.eps.udl.cat/ca/info_sobre/concursos_premis/distincio-docent-eps-joan-gimbert/
http://www.eps.udl.cat/ca/info_sobre/concursos_premis/premi-alumni-eps/
http://www.kreum.com/
https://alumnieps.wordpress.com/ii-open-tennis-eps-inspiring-the-future/
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Telèfon: +34 (00) 973 702 700 
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E-mail: info@eps.udl.cat 

+34 638 086 190 

I AL JUNY A L’EPS ... 

5 JUNY. Jornada VOLUM. Impressió 3D, aplicacions en l'arquitectura 

FINS AL 18 DE JUNY. Beques de Col·laboració Específiques Assessorament i informació per a la 

matrícula  

FINS AL 30 DE JUNY. Premios Jóvenes Investigadores "Agustín de Betancourt" y "Juan López de 

Peñalver" 

FINS AL 31 DE JUNY. Premis NOWWON 

Matrícula Oberta als Cursos de la Univrsitat d’Estiu de la UdL  

LLeida 

Avda. Pla de la Massa, 8  

08700 Igualada (Barcelona) 

 

Telèfon: +34 (00) 93 803 53 00 

Fax: +34 (00) 93 803 15 89 

E-mail: campusigualada@campusigualada.cat 

 

Igualada 

mailto:info@eps.udl.cat
Jornada%20VOLUM.%20Impressió%203D,%20aplicacions%20en%20l'arquitectura
http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/beques/curtadurada/
http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/beques/curtadurada/
http://www.raing.es/es/premios/premios-j-venes-investigadores/9-convocatoria-premios-j-venes-investigadores-agust-n-de
http://www.raing.es/es/premios/premios-j-venes-investigadores/9-convocatoria-premios-j-venes-investigadores-agust-n-de
https://www.wonnowawards.com/
http://www.udl.cat/ca/serveis/estiu/relacio-de-cursos/#lleida
mailto:campusigualada@campusigualada.cat

