
dissabte, 03 de desembre de 2016

L'EPS commemora el seu 25è aniversari en un
destacat i emotiu acte

À r e a  d e  C o m u n i c a c i ó  -  O f i c i n a  d e  P r e m s a  U d L  [  
http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/LEPS-ultima-graus-en-energia-i-sostenibilitat-i-en-disseny-digital/ ]

L'Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera del campus de Cappont va acollir ahir l'acte de
commemoració del 25è aniversari de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida.

Un acte on hi van participar tots els rectors de la Universitat de Lleida, Sr. Jaume Porta, Sr. Joan Vinyes i Sr.
Roberto Fernández; vicerectors, Sra. Neus Vila, Sr. Joan Biscarri i Sr.Paco García; tots els directors de l'EPS en
aquests 25 anys, Sr. Josep M. Miret, Sr. Carles Capdevila, Sr. Ferran Badia i Sr. Francesc Giné; representants
del Consell Social de la UdL, Sra. Contxita Villar i Sr. Josep A. Bonet;  degans i directors d'altres centres de la
UdL, Sra. Maria J. Puyalto (FDET), Sr. Narciso Pastor (ETSEA) i Sr. Joan Blanco (Infermeria); representants de
les màximes institucions municipals com l'alcalde de Lleida, Sr. Àngel Ros, el síndic de Greuges, Sr. Josep
Giné   i Sr. Paco Cerdà, representant de la Diputació de Lleida; representants dels diferents Col·legis
Professionals, CAATEELL, CETILL, COEINF, COEIC, COELL; representants d'Endesa, Sra. Maria Ordoñez;
familiars dels professors traspassats Sr. Javier Chavarriga, Sr. Jesús Lorés, Sr. Joan Gimbert i Sr. Josep M.
Ribó i padrins de promoció de l'Escola, Sr. Josep M. Pujol i Sr. Francesc Vidal.

Previ a l'acte es va dur a terme la signatura oficial del conveni de cessió, per part de l'empresa Endesa a la UdL,
de la turbina , a càrrec de la Sra. Maria Ordoñez, directora   i el Sr. JoanPelton UPH Ebro Pirineos de Endesa
Biscarri, Vicerector d'Activitats Culturals i Projecció Universitària de la UdL.
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L'acte, que va conduir el periodista i subdirector del grup Segre Sr. Josep M. Sanuy, s'organitzà en tres parts
principals ben diferenciades:

Apertura de l'acte a càrrec de l'arpista Sra. Berta Puigdemasa que interpretà la peça "La recerca" del seu disc
"Ells ulls clucs".

Seguidament es va inaugurar l'acte a càrrec del Mgfc. Sr. Roberto Fernández, rector de la Universitat de Lleida i
el Sr. Francesc Giné, director de l'Escola Politècnica Superior. El Sr. Fernández lloar el passat , present i futur
de l'EPS i convidar a la resta de la comunitat universitària a seguir el seu exemple de compromís, rigor i



excel·lència. Per la seva banda en Francesc Giné anunciar que l'Escola està treballant en dos futurs nous graus
dirigits a dos àmbits en clara expansió: la sostenibilitat, amb el Grau en Energia i Sostenibilitat i la Digitalització,
amb el Grau en Tecnologies Creatives i Disseny Digital.

Aquesta inauguració dóna pas a la primera de les taula rodones,  "Una visió històrica de l'Escola", a càrrec dels
directors de l'EPS, Sr. Josep M. Miret, Sr. Carles Capdevila, Sr. Ferran Badia i Sr. Francesc Giné, moderada pel
Sr. Josep M. Sanuy. En aquesta taula rodona es van inserir diversos vídeos d'alumnes i antics alumnes que
explicaven els seus records i experiències (Sr. Robert Castelo, Sr. Anton Albajes, Sra. Mireia Sentis, Sra.
Guayente Minchot i Sra.Ariadna Carrobé).

En Josep M. Miret va centrar la seva intervenció en oferir una petita, amena i divertida síntesi històrica de
l'Escola   dels seus inicis en les comissions de creació del 1989, fins al seu trasllat al Campus de Cappont,
iniciativa del rector Sr. Jaume Porta.



En Carles Capdevila centrà la seva intervenció en els vertaders protagonistes del centre aquests 25 anys: les
persones ... els estudiants, el professorat i el PAS com a vertaders motors de l'evolució de l'EPS d'aquella
primera i única titulació en informàtica a les actuals titulacions de grau, doble grau, màster, doble màster i
doctorands.

En Ferran Badia centrar la seva intervenció en la vinculació de l'Escola amb el teixit industrial i empresarial de
Lleida i comarques, el poder de transformació del territori que ha capitalitzat la implantació de l'EPS a Lleida en
aquests 25 anys i els nous models de col·laboració de la universitat amb aquests teixits com ara, la Formació
Dual.

Finalment, va tancar aquesta taula rodona l'actual director del centre, Francesc Giné que va parlar de l'important
procés d'internacionalització de l'Escola en aquests darrers anys amb els Dobles Graus i Màsters internacionals
i de la importància del procés d'acreditació que va superar amb nota l'EPS aquest darrer any i que la situa com
una Escola puntera en l'àmbit estatal.



En finalitzar la taula rodona   va tenir lloc el moment més emotiu i sentit de l'acte, ja que l'EPS va   retre
homenatge als professors que, malauradament, ens van deixar, Sr. Javier Chavarriga, Sr. Jesús Lorés, Sr. Joan

. L'arpista Berta Puigdemasa va interpretar la peça "El fil de l'ànima" del seu discGimbert i Sr. Josep Maria Ribó
"Ells ulls clucs" i es va projectar un vídeo de record de tots ells.

Seguidament el Sr. Lluís Marquina, periodista, director i presentador de Generació Digital de TV3 va presentar a
l'auditori la conferència "Engineering: inspiring the future". Una fantàstica ponència en format multimèdia que va
repassar amb vídeos, infografies i imatges l'evolució tecnològica del món en els darrers 25 anys (1991-2016)
així com unes pinzellades del futur cap a on, molt probablement, es mourà l'enginyeria: la tecnologia social i
sostenible i l'internet de les coses.



 

El mateix Lluís Marquina va ser l'encarregat de moderar la segona taula rodona de l'acte, "Els reptes de futur de
l'EPS" que va anar a càrrec dels antics alumnes de l'Escola, Sr. Jordi Calvís (Kreum), Sr. José Luís Pociello
(Soluzión Digital) i Sr. Frederic Lorente (fl_estudio).

Tots tres van recordar per què van voler estudiar una enginyeria i per què van fer-ho a Lleida i, posteriorment, 
cada un va parlar sobre els que creien que són els reptes que hauran d'afrontar les empreses en un futur i, per
tant, sobre els que l'EPS haurà de formar als seus futurs alumnes. José Luis Pociello va centrar els futurs reptes
en la digitalització de les empreses tecnològiques; Jordi Calvís en el domini i implementació de la tecnologia
BIM com a tecnologia capaç de reinventar els processos d'enginyeria i, finalment, Frederic Lorente va parlar de
la importància   d'aspectes com la rehabilitació, l'eficiència energètica i la sostenibilitat en l'arquitectura tècnica.





Seguidament l'acte continuà amb la inauguració de la turbina  com a escultura commemorativa del 25èPelton
 a  càrrec del Mgfc. Sr. Roberto Fernández, rector de la Universitat de Lleida, laaniversari cedida per Endesa

Sra. Maria Ordóñez, directora UPH Ebro Pirineos de Endesa i el Sr. Francesc Giné, director de l'Escola
Politècnica Superior, situada davant de l'edifici de l'EPS (Jaume II, 69 ).

Per finalitzar l'acte,  els assistents van gaudir d'una copa de cava al vestíbul principal de l'Escola.

 [ 

https://goo.gl/photos/9KsZq79Dd2M26ApQ6 ]

 [ https://youtu.be/5k_7D4w-vjU ]
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