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dimecres, 22 de desembre de 2021

Acte de lliurament del Premi Enginy "Miquel
Aixalà" del curs 2020-21

El proper dimecres dia 22 de desembre, a les
11’00 hores, la Sala d'Actes del Col·legi
d'Enginyers Graduats i d´Enginyers Tècnics
Industrials de Lleida [ https://www.cetill.cat/inici ]
(Aribau, 8, Lleida) acollirà l'acte de presentació i
lliurament del premi Enginy "Miquel Aixalà" del curs
2020-21. El premi, impulsat fa dinou anys pel 
Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics
Indus t r i a l s  de  L l e i da  [  

http://www.cetill.cat/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475&Idioma=ca-ES
 (CETILL) i l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, atorga un primer, segon i tercer premi als]

millors Treballs Final del graus en Enginyeria Mecànica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, i
Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat de l’any acadèmic en curs.

Informació de l'esdeveniment

Lloc:
Sala d'Actes Enginyers Lleida

Adreça:
Aribau, 8

Lleida

Preu:
Activitat gratuïta

Organitza:
CETILL i EPS

Inici:
22 de de desembre de 2021
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Cal recordar que el   jurat del premi Enginy Miquel Aixalà 2021 es va reunir el passat 24 de novembre   per
escollir els tres projectes guanyadors d’aquesta edició en què es van presentar vint-i-set treballs de Final de
Grau: catorze d’Enginyeria Mecànica, nou d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i quatre d’Enginyeria
de l’Energia i Sostenibilitat.

 El jurat estava format per Antonio Campo, vicedegà d’Enginyers Lleida; Josep Pulido, secretari de l’entitat;
Jérôme Barrau, cap d’estudis de les titulacions d’Enginyeria i Arquitectura Tècnica i Edificació de l’Escola
Politècnica Superior (EPS); Eduard Gregorio, coordinador del doble Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria
de l’Energia i Sostenibilitat de l’EPS; Paco Cerdà, tinent d’alcalde i regidor de Promoció Econòmica i
Emprenedoria de l’ajuntament de Lleida i Josep Ramon París, secretari general de la Cambra de Comerç,
Indústria i Serveis de Lleida.

Així doncs, el dimecres 22 de desembre sabrem, dels vint-i-set projectes de Final de Grau que es van presentar,
quins tres alumnes rebran les dotacions econòmiques de 1.000 euros, 450 euros i 250 euros; per al primer,
segon i tercer premi, respectivament. A més, els autors o autores dels treballs reconeguts tindran col·legiació
gratuïta a Enginyers Lleida durant un any, un descompte del 50% el segon any, assegurança d’accidents
MUPITI gratuïta, descomptes en formació organitzada per Enginyers Lleida amb una quantia de fins a 100
euros i beca per sol·licitar l’Acreditació de Desenvolupament Professional Continu.
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