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L’EPS commemora el seu 25è aniversari 

Miret, Sr. Carles Cap-

devila, Sr. Ferran Ba-

dia i Sr. Francesc Gi-

né, moderada pel Sr. 

Josep M. Sanuy i la 

segona, “Els reptes de 

futur de l’EPS” a càr-

rec dels antics alumnes 

de l’Escola, Sr. Jordi 

Calvís, Sr. José Luís 

Pociello i Sr. Frederic 

Lorente, moderada pel 

periodista Lluis Mar-

quina, periodista, di-

rector i presentador de 

Generació Digital de 

TV3 que posterior-

ment va presentar a 

l’auditori la conferèn-

El passat 2 de desem-

bre, l’Auditori del 

Centre de Cultures i 

Cooperació Trans-

fronterera del campus 

de Cappont va acollir 

l’acte de commemo-

ració del 25è aniver-

sari de l’Escola Poli-

tècnica Superior de la 

Universitat de Lleida. 

L’acte s’organitzà 

sota el format de tau-

la rodona: la primera 

“Una visió històrica 

de l’Escola”, a càrrec 

dels directors de 

l’EPS, Sr. Josep M. 

cia “Engineering: inspi-

ring the future”.  

L’acte finalitzà amb la 

inauguració de la turbi-

na Pelton com a escul-

tura commemorativa del 

25è aniversari cedida 

per Endesa a  càrrec del 

Mgfc. Sr. Roberto Fer-

nández, rector de la 

Universitat de Lleida, la 

Sra. Maria Ordóñez, 

directora UPH Ebro Pi-

rineos de Endesa i el Sr. 

Francesc Giné, director 

de l’Escola Politècnica 

Superior, situada davant 

de l’edifici de l’EPS  

[+ INFO] 

https://photos.google.com/share/AF1QipPcbDg_c7hvws7eEcRKhbF7VgWILNyhuHm0gsw16vFBezT79BJB-k0ay4mMr-IorQ?key=X0syd05xRUVTYnl0bWdRc1BoWkp4djZuVzN3MXF3
https://photos.google.com/share/AF1QipPcbDg_c7hvws7eEcRKhbF7VgWILNyhuHm0gsw16vFBezT79BJB-k0ay4mMr-IorQ?key=X0syd05xRUVTYnl0bWdRc1BoWkp4djZuVzN3MXF3
https://photos.google.com/share/AF1QipPcbDg_c7hvws7eEcRKhbF7VgWILNyhuHm0gsw16vFBezT79BJB-k0ay4mMr-IorQ?key=X0syd05xRUVTYnl0bWdRc1BoWkp4djZuVzN3MXF3
https://photos.google.com/share/AF1QipPcbDg_c7hvws7eEcRKhbF7VgWILNyhuHm0gsw16vFBezT79BJB-k0ay4mMr-IorQ?key=X0syd05xRUVTYnl0bWdRc1BoWkp4djZuVzN3MXF3
http://eps.blogs.udl.cat/2016/12/03/25anys/


 

El Premi Enginyers 

2016 al millor Treball 

Final de Màster del 

Màster en Enginyeria 

Industrial, organitzat 

per la Demarcació de 

Lleida del COEIC) i 

l’EPS s’ha concedit als 

projectes dels alum-

nes: Montserrat Vilar-

rubí Porta sota la tuto-

rització del professor 

Jordi Palacín i  Ricard 

Allepuz Farré sota la 

tutorització de la pro-

fessora Íngrid Marto-

rell. [+INFO] 

 

Premi Enginyers 2016 
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El premi Enginyers 

està dotat amb 

una  aportació 

econòmica de 

1.200€ i un any de 

Col·legiació gratuïta 

al Col·legi-

Associació.  

Premi Edifica 2016 

El Grup de Recerca en Computació Distribuïda 

de l’EPS-UdL dissenya una App “antitabac”  

realitzat per Irene 

Grau Freixes, sota la 

direcció del professor 

Carles Labèrnia Ba-

dia. 

El premi Edifica 2016 

es dota amb un premi 

de 500€ en Visat d’in-

El Treball de Fi de 

Grau guanyador del 

Premi Edifica 2016 va 

ser per al treball: 

“Estudi, diagnosi i 

actuació en estructura 

de fusta i elements 

singulars. Ca l’Aleu”, 

tervencions professional 

al Col·legi d’Aparella-

dors, Arquitectes Tèc-

nics i Enginyers de l’E-

dificació i 2 anys de quo-

ta de col·legiació gratuï-

ta. 

desenvolupament de 

solucions de telemedi-

cina, Hesoft Group 

s’ha encarregat de dis-

senyar una aplicació 

per a mòbils (app) -

disponible en català, 

El grup de recerca de 

Computació distribuï-

da de l’EPS de la UdL 

i de l’start up sorgida 

del Trampolí Tecnolò-

gic de la UdL especia-

litzada en el disseny i 

castellà i anglès- per dei-

xar de fumar vinculada a 

Shuite TControl, una pla-

taforma amb una comu-

nicació bidireccional. 

[+ INFO] 

La Càtedra Indra-Fundació Adecco de la UdL 

present al Festival Inclús de Barcelona 

(Festival Internacional 

de Cinema i Discapa-

citat), celebrat del 12 

al 18 de desembre al 

CaixaForum de Barce-

lona.  

Membres de la Càte-

dra d’Accessibilitat a 

les TIC Indra-

Fundación Adecco de 

la UdL van participar 

en el Festival Inclús 

 Càtedra d’Ac-

cessibilitat a les 

TIC Indra-

Fundación 

Adecco de la 

UdL  

http://eps.blogs.udl.cat/2016/12/14/enginyers-2016/
http://www.eps.udl.cat/info_sobre/concursos_premis/PremiEnginyers.html
https://youtu.be/xUK0GNBb_lA
http://www.hesoftgroup.eu/
http://gcd.udl.cat/
http://gcd.udl.cat/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/12/16/el-grup-de-recerca-en-computacio-distribuida-de-leps-udl-dissenya-una-app-antitabac-per-als-hospitals-catalans/
http://inclus.cat/ca/
https://youtu.be/xUK0GNBb_lA
https://youtu.be/xUK0GNBb_lA
http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/vpie/catedres/Catedra-INDRA-Fundacion-Adecco-UdL/
http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/vpie/catedres/Catedra-INDRA-Fundacion-Adecco-UdL/
http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/vpie/catedres/Catedra-INDRA-Fundacion-Adecco-UdL/
http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/vpie/catedres/Catedra-INDRA-Fundacion-Adecco-UdL/
http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/vpie/catedres/Catedra-INDRA-Fundacion-Adecco-UdL/
http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/vpie/catedres/Catedra-INDRA-Fundacion-Adecco-UdL/


Alumnes de l’EPS visiten diverses empreses 
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bre diverses visites pro-

gramades a diverses 

empreses: Centre de 

Control d’Endesa a 

Lleida, GLS Prefabri-

Alumnes de diferents 

titulacions de l’EPS 

(GAT, MEINF i 

MEIND) han realitzat 

aquest mes de desem-

cats, CAP de Roquetes, 

estació de bombament 

del canal Segarra-

Garrigues, ceràmiques la 

Coma i Sorigué 

 

Bon paper dels projectes de l’EPS als III Premis 

Iberus-CLH 

premi en la categoria 

Generador d’Idees de 

Negoci basades en 

coneixement al projec-

te Omnisurface impul-

sat per Oriol Liarte i 

Adrià Mateo 

(estudiants del màster 

en Enginyeria Indus-

trial a l’EPS) i Joel 

Tres projectes gestats 

a l’Escola Politècnica 

Superior de la UdL 

estaven seleccionats 

entre els 5  projectes 

finalistes en dues cate-

gories dels III Premis 

Campus Iberus – 

CLH Emprende 

El jurat del premi va 

decidir atorgar el 3r 

Rosell (estudiant d’ADE); 

Mentre que en la modali-

tat Projecte Empresarial, 

el projecte Invelon Tech-

nologies, impulsat per 

John Amin (estudiant de 

l’EPS UdL) i Joan Fol-

guera (estudiant d’ADE a 

la UdL) va aconseguir un 

meritori 2n premi 

L’EPS organitza la 53a Olimpíada Matemàtica 

Matemàtiques amb el 

suport de l’Institut 

Màrius Torres, el Vi-

cerectorat d’Estudian-

tat i el Departament de 

Matemàtica de la Uni-

versitat de Lleida. 

L’EPS va rebre als 

alumnes de Batxillerat 

i CFGS participants en 

53a Olimpíada Mate-

màtica Espanyola, 

organitzada per La 

Societat Catalana de 

 

 

 

SABIES QUE 

L’EPS MANTÉ 

CONVENIS 

AMB MÉS DE 

400 EMPRESES? 

 
Pràctiques Curricu-

lars, Pràctiques extra 

curriculars, TFG i 

TFM a l’empresa, 

Formació Dual,  

IAESTE, ... 

http://eps.blogs.udl.cat/2015/11/12/idees/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/06/21/invelontechnologiesyuzz-lleida/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/06/21/invelontechnologiesyuzz-lleida/
http://www.iesmariustorres.cat/
http://www.iesmariustorres.cat/
http://www.math.udl.cat/
http://www.math.udl.cat/
http://www.cangur.org/olimpiades/53oli/


Lectures de Tesi Doctoral a l’EPS  
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Aquest mes de desembre a l’EPS s’han llegit diverses Tesis Doctorals: 

 Green roofs and vertical greenery systems as passive tools for energy 

efficiency in buildings a càrrec d’en Julià Coma 

 Reduction of the energy consumption of buildings by acting in the buil-

ding envelope: materials and passive construction systems a càrrec de 

Susana Serrano 

 Characterization, equation formulation and enhancement of phase 

change materials (PCM) for thermal energy storage (TES) a càrrec d’en 

Gerard Ferrer 

L’EPS visita l’ITB d’Indonèsia 

màtica de l’Escola, 

Josep L. Lérida, es-

tant visitat l’Institut 

Teknologi Bandung 

d’Indonèsia (ITB) 

amb el que l’EPS im-

parteix de forma con-

El Sotsdirector de Re-

lacions Internacionals 

de l’Escola Politècni-

ca Superior (EPS), 

Cristian Solé i el co-

ordinador del Màster 

en Enginyeria Infor-

junta una Doble Titulació 

de Màster en Enginyeria 

Informàtica – Computer 

Science des del curs 2014-

15 

[+ INFO] 

El CE de l’EPS aconsegueix que la UdL sigui 

seleccionada a les OG Series de eSports 

 

 

 

 

ESCOLA 

DOCTORAT 

UDL 

 
Enginyeria i 

tecnologies de 

la informació 

eSports on es juga al 

League of Legends o 

al Hearthstone, on 

diversos equips repre-

sentants de les univer-

sitats espanyoles com-

petiran fins arribar a la 

final nacional i el gua-

nyador ho farà posteri-

El Consell de l’Estudi-

antat de l’Escola Poli-

tècnica Superior ha 

aconseguit que la UdL 

hagi estat selecciona-

da com una de les 32 

universitats partici-

pants a les OG Series, 

una lliga nacional de 

orment contra els equips 

representants de França, 

Portugal, el Regne Unit i 

Itàlia en una final euro-

pea. DeliriumLuck UDL 

i Gators UdL ja són 

equips de LoL de la UdL 

classificats  a la OG Uni-

versity 

https://www.itb.ac.id/
https://www.itb.ac.id/
https://www.itb.ac.id/
http://www.masterinformatica.udl.cat/ca/mobilitat/index.html
http://www.masterinformatica.udl.cat/ca/mobilitat/index.html
http://www.masterinformatica.udl.cat/ca/mobilitat/index.html
http://www.masterinformatica.udl.cat/ca/mobilitat/index.html
http://eps.blogs.udl.cat/2016/12/15/autoritats-de-leps-de-visita-a-l%e2%80%99institut-teknologi-bandung-d%e2%80%99indonesia-itb/
http://www.udl.cat/ca/estudis/doctorat/
http://www.udl.cat/ca/estudis/doctorat/
http://www.udl.cat/ca/estudis/doctorat/
http://www.udl.cat/ca/estudis/doctorat/programes-de-doctorat/enginyeria-i-tecnologies-de-la-informacio/
http://www.udl.cat/ca/estudis/doctorat/programes-de-doctorat/enginyeria-i-tecnologies-de-la-informacio/
http://www.udl.cat/ca/estudis/doctorat/programes-de-doctorat/enginyeria-i-tecnologies-de-la-informacio/
http://www.cangur.org/olimpiades/53oli/
http://www.ogseriesuniversity.com


L’Escola Politècnica Superior és un centre d’alta qualitat tecnològica i sensibilitat envers les necessitats de 

l’entorn social i econòmic. 

Compta amb un bon planter de professorat amb àmplia trajectòria docent i investigadora i una ràtio que 

permet un tracte personal, directe i permanent amb els estudiants. 

La recerca en l’àmbit industrial i tecnològic possibilita que els estudiants puguin participar en projectes 

capdavanters relacionats amb la informàtica, l’enginyeria industrial i l’arquitectura.  

L’estada en empreses garanteix una formació pràctica i l’adquisició d’experiència professional necessària 

per desenvolupar-se en el món laboral i facilitar l’accés a un lloc de treball. 

L’Escola Politècnica Superior aposta fortament per la mobilitat acadèmica a altres centres nacionals i in-

ternacionals  

C. Jaume II, 69 

Campus de Cappont 

25001 Lleida 

Telèfon: +34 (00) 973 702 700 

Fax: +34 (00) 973 702 702 

E-mail: info@eps.udl.cat 

+34 638 086 190 

I AL GENER A L’EPS ... 

17 GENER . Convocatòria a les beques de col·laboració específiques per a la JCO 

EPS-UdL[+ INFO] 

GENER. Exposició: “Deconstruïnt la construcció: un tast d’arquitectura”[+ INFO] 

GENER.  Vols fer de voluntari a la FIRST LEGO League de Lleida? [+INFO] 

 

TAMBÉ ET POT INTERESSAR ... 

Article commemoratiu del 25è aniversari de l’EPS a la premsa 

[+ INFO] 

EL MUNDO Enginyers, experts en ciberseguretat, desenvolupament 

web, aplicacions mòbils, … els professionals més demandats al 

2017 [+ INFO] 

Seminari INSPIRES al desembre[+ INFO] 

 

mailto:info@eps.udl.cat
http://eps.blogs.udl.cat/2016/12/13/oberta-convocatoria-a-les-beques-de-col%c2%b7laboracio-especifiques-per-a-la-jco-eps-udl/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/12/19/exposicio-deconstruint-la-construccio-un-tast-darquitectura/
https://flllleidablog.wordpress.com/voluntariat/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/12/19/article-den-francesc-gine-director-de-leps-25e-aniversari-de-leps-udl/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/12/21/elmundo-mercatlaboral2017/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/12/11/inspiresdes16/

