
  

Butlletí Informatiu de l' Escola Politècnica Superior de la UdL
    Núm. 18 / Octubre  2012 

Premis
Luisa F. Cabeza, rep la Medalla Narcís Monturiol

El Conseller d’Economia i Coneixement, Andreu MasColell i el secretari d’Universitats, 
Antoni Castellà, van entregar el passat 3 d'octubre  les distincions Narcís Monturiol  en 
reconeixement al mèrit Científic i Tecnològic.

Luisa F. Cabeza, catedràtica del departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial de 
la Universitat de Lleida  i professora de  l’Escola Politècnica Superior, va ser una de les 
tretze personalitats que, aquest any, va rebre la Medalla Narcís Monturiol per part de 
la Generalitat de Catalunya.

Premis
Premi  Enric  Freixa  i  Pedrals  per  al  professor  de  l'EPS,  Josep  M.  Ribó 
Balust

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya 
(AGAUR), ha guardonat amb el Premi Enric Freixa  i Pedrals  2012 a en Josep M. Ribó 
Balust,  professor  del  departament  d’Informàtica  i  Enginyeria  Industrial  de  l’Escola 
Politècnica Superior de la Universitat de Lleida.

  El  treball  premiat  versava  sobre  la  Introducció  a  la  Programació  orientada  a 
objectes  .  Estructures  de  dades  d’accés  seqüencial.  Estructures  de  dades  d’accés 
directe.

Jornades
Jornada de Teoria de Nombres

El  grup  de  Criptografia  i  Grafs  de  la  UdL,  juntament  amb  els  grups  de  Teoria  de 
Nombres  de  la  UAB,  UB  i  UPC,  van  organitzar  el  dissabte  6  d’octubre,  a  l’Escola 
Politècnica Superior, una Jornada de Teoria de Nombres amb el programa següent:

Determinación  del  núcleo  de  una  isogenia  de  curvas  elípticas,  a  càrrec  de  Ramiro 
Moreno (Universitat de Lleida)

Courbes de genre 3 ayant S_3 comme groupe d’automorphismes, a càrrec de Jean
François Mestre (Université Paris Diderot – Paris 7)

Ambdues  sessions  es  van  realitzar  a  la  Sala  de  Graus  (2.03)  de  l’Escola  Politècnica 
Superior de la Universitat de Lleida.



  

Commemoració
L'Escola Politècnica Superior commemora l'Any Turing

En  el  marc  de  la  celebració  de  l'Any  Turing,  l’Escola  Politècnica  Superior  de  la 
Universitat de Lleida, va organitzar durant el mes d'octubre una sèrie d’events amb la 
finalitat de commemorar les aportacions d’un dels científics més importants del segle 
XX. 

Malgrat  la  seva  curta  vida,  va  fer  fonamentals  contribucions  en  informàtica,  fins  al 
punt  de  ser  considerat  un  dels  pares  d’aquesta  ciència.  Turing  va  establir  els 
fonaments  teòrics  de  la  computació  i  va  avançar  idees  que,  diverses  dècades 
després de la seva mort, continuen plenament vigents.

El programa d’actes en commemoració de l’any Turing a l’Escola Politècnica Superior 
de la Universitat de Lleida es va centrar en tres esdeveniments:

Competició Criptogràfica. 

La  competició  criptogràfica,  relaitzada  del  8  al  19  d'aoctubre    tenia  la  finalitat  de 
promocionar,  promoure  i  divulgar  entre  l’alumnat  aquestes  tècniques  i  difondre  el 
llegat  del  científic  Alan  Turing.  Els  participants  havien  de  resoldre  tres  reptes, 
consistents  en  desxifrar  missatges  xifrats.  La  puntuació  final  es  determinava  tant  per 
l'encert en la descriptació dels missatges com pel temps utilitzat per a ferho. 

A  la  categoria  de  Grau  els  guanyadors  van  ser  els  membres  de  l’equip  “Enigma“, 
format  per  en  Josep  Pon  i  en  Marc  Piñol;  els  segons  classificats  van  ser  l’equip 
“Solfamidas”, amb en Alfred Antúnez i en Ignacio Coso. Pel que fa a la categoria de 
Màster el guanyador va ser en Ricard Garra.

Cinefòrum. Desxifrant el codi (Breaking the code). 1996.

Una quarantena d’alumnes de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida 
van  assistir,  el  18  d'octubre,    a  la  projecció  de  la  pel∙lícula  “Breaking  the  code”.  La 
cinta,  dirigida  l’any  1996  per  Herbert  Wise  i  interpretada  per  Derek  Jacobi,  Alun 
Amstrong  i  Amanda  Root,  mostra  la  biografia  d’Alan  Mathison  Turing,  matemàtic 
anglès,  inventor de  l’ordinador digital  i una de  les  figures clau en el  trencament del 
codi enigma, utilitzat per Alemanya a la Segona Guerra Mundial.

Conferència. “Alan Turing, un genio entre dos mundos”

El  passat 25  d'octubre, un  centenar de persones van  assitir  a  l’últim  acte  organitzat 
per   l’Escola  Politècnica  Superior  de  la  Universitat  de  Lleida  en  el  marc  de  la 
commemoració del centenari del naixement d’Alan Turing.

Tancava  la  celebració  de  l’Any  Turing  la  conferència  d’en  Ramiro  Moreno,  “Alan 
Turing, un genio entre dos mundos”. 

Un cop finalitzada la conferència, membres docents i PAS de l’EPS van rendir un sentit 
homenatge al professor del departament de Matemàtica de la UdL, Ramiro Moreno, 
recentment prejubilat.

Per  últim,  el  degà  del  Col∙legi  d’Enginyers  en  Informàtica  de  Catalunya,  el  Sr. 
Domingo  Olmos,  va  entregar  un  any  de  col∙legiació  gratuïta  a  tots  els  enginyers 
informàtitcs titulats a l’Escola Politècnica Superior en el curs 201112 i un premi especial 
a  l’alumne  d’Enginyeria  Informàtica  de  l’Escola  amb  el  millor  expedient  acadèmic. 
Aquest premi va recaure en mans d’Albert Agraz.

Difusió activitats
Xocolatada organitzada per IAESTE

El  18  d'octubre  IAESTE  va  organitzar  una  xocolatada  popular  adreçada  a  tots  els 
estudiants de l’Escola Politècnica Superior de  la Universitat de Lleida. La xocolatada 
s’emmarcava en un seguit d’accions de promoció organitzades per l’associació.

IAESTE  (www.iaeste.udl.cat)  és  una  associació  d’estudiants  que  gestiona  un 
programa  d’intercanvi  de  pràctiques  remunerades  a  l’estranger.  IAESTE  cerca  i 
intercanvia pràctiques en empreses de caire cientificotècnic en diferents països per 
a  donar  l’oportunitat  als  estudiants  d’enginyeria  a  fer  estades  a  l’estranger  en 
empreses i alhora conèixer noves cultures.

http://www.iaeste.udl.cat/%22%20%5Ct%20%22_blank
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Mobilitat
Nou conveni de mobilitat amb l'Ecole Polytechnique de l'Université 
d'Orléans

A partir d’aquest curs 201213, l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida 
ofereix   al  seu estudiantat una nova destinació per poder  realitzar  les  seves estades 
de mobilitat en el marc del programa Erasmus:  l’Escola Politècnica de  la Universitat 
d’Orleans.

El conveni signat entre Polytech Orléans i l’Escola Politècnica Superior ofereix 2 places 
de 9 mesos per a 3 titulacions d’enginyeria, tant de Grau com de Màster:

 Enginyeria Civil.
 Mecànica i Energètica.
 Ecotecnologies electròniques i òptiques.

Promoció
L'EPS present a l'Erasmus Partner Meeting del Via University College 
de Dinamarca

L’Escola  Politècnica  Superior  de  la  Universitat  de  Lleida  va  participar  a  l’Erasmus 
Partner  Meeting  que  es  va  dur  a  terme  al  Horsens  Via  University  College  de 
Dinamarca, del 23 al 26 d’octubre.

Els  objectius  principals  de  la  reunió  eren  reforçar  la  cooperació  amb  les  universitats 
associades a Erasmus, donar a conèixer l’Escola Politècnica Superior de la Universitat 
de  Lleida  a  la  resta  d’escoles  politècniques  participants  a  fí  d'iniciar  contactes 
institucionals, i oferir als seus estudiants la possibilitat de conèixer l'EPS com a possible 
destinació de la seva estada Erasmus.

Premis
Convocatòria del Premi EDIFICA 2012

El  Co∙legi  d'Aparelladors,  Arquitectes  Tècnics  i  Enginyers  d'Edificació  de  Lleida 
(CAATEELL)  i  l'Escola  Politècnica  Superior  (EPS)  de  la  Universitat  de  Lleida  (UdL) 
convoquen  el  premi  al  millor  Projecte  Fi  de  Carrera  de  la  Titulació  d’Arquitectura 
Tècnica i Grau en Enginyeria de l’Edificació (PREMI EDIFICA).

Podran participar en aquest premi tots els estudiants d’Arquitectura Tècnica i del Grau 
d’Enginyeria  d’Enginyeria  de  l’Edificació  de  l’EPS  de  la  UdL  que  hagin  realitzat, 
presentat i aprovat el Projecte Fi de Carrera entre el 1 de octubre de 2011 fins el 30 de 
setembre del 2012.

S’estableixen els següent premis:

  Un  primer  premi  dotat  amb  500€  en  metàl∙lic  i  2  anys  de  quota  de  col∙legiació 
gratuïta.
 Un accèssit dotat amb dos anys de quota de col∙legiació gratuïta.

Tots els alumnes que compleixen els requeriments exposats poden presentar el resum 
del projecte a la Secretaria Acadèmica de l’Escola fins al proper 30 de novembre.

Docència
Reunió informatica del Curs de Retitulació d'ETIM a GEM

El passat 30 d'octubre, més de 70 persones van assistir a la reunió informativa sobre el 
curs  de  Retitulació  d'Enginyeria  Tècnica  Industrial  especialitat  Mecànica  al  Grau  en 
Enginyeria Mecànica. Gabriel Pérez, cap d’estudis d’Enginyeria Industrial i Enginyeria 
de  l’Edificació  de  l’Escola,  Maria  Cornet,  cap  del  negociat  academicodocent  del 
Centre i Francesc Giné, director de l’Escola Politècnica Superior van realitzar aquesta 
xerrada.

Poden formalitzar la preinscripció al Curs de Retitulació totes les persones en posessió 
del  títol  d’Enginyer  Tècnic  Industrial  especialitat  Mecànica,  els  dies  13  i  14  de 
novembre a  la web, http://accesnet.gencat.cat/. Els estudiants admesos en alguna 
de les quaranta places que disposa el curs hauran de formalitzar la matrícula del 10 al 
14 de desembre de 2012, a la Secretaria Acadèmica de l’EPS.

mailto:info@eps.udl.cat
http://accesnet.gencat.cat/
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