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Més de 80 persones en el segon sopar d'antics
alumnes, PDI i PAS de l'EPS

Més de 80 persones es van reunir el passat divendres al Restaurant La Masia de Lleida per celebrar el segon
sopar d'antics alumnes, PDI i PAS de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida.

L'acte es va iniciar amb unes paraules d'un grup d'antics alumnes de les diferents branques d'enginyeria de
l'Escola que van recordar el seu pas pel Centre, van repassar breument la seva trajectòria professional i van
assenyalar la importància que l'EPS ha tingut en aquesta trajectòria: en , estudiant de la primeraÀlex Sabata
promoció (1994) d'Enginyeria Tècnica en Informàtica i actualment responsable de l'àrea d'informàtica de
l'Ajuntament de Tàrrega, en , estudiant de la primera promoció (2000) d'Enginyeria TècnicaJordi Calvís
Industrial, especialitat Mecànica, fundador i gerent de l'empresa , na , estudiant de laKreum Lídia Navarro
primera promoció (2009) d'Arquitectura Tècnica, investigadora i estudiant de doctorat del grup de recerca de la
UdL GREA - Innovació Concurrent i en , estudiant de la onzena promoció (2003) d'EnginyeriaMarc Carrillo
Tècnica en Informàtica de Sistemes  i en , estudiant de la tercera (2002) promoció d'Enginyeria Joan Craviotto
Tècnica Industrial, especialitat Mecànica, que van mostrar el projecte empresarial que estan duent a terme
conjuntament, Green Solution.

Posteriorment es va realitzar la presentació, per part del director de l'EPS, en d'ALUMNI EPS,Francesc Giné, 
una Xarxa Social restringida als antics alumnes de l'Escola Politècnica que va néixer fa un any amb la vocació
de facilitar i fomentar els vincles entre les titulats de l'EPS, establint canals de comunicació permanent entre ells



i amb la pròpia Escola A més, en va informar a tots els presents de la constitució del . Francesc Giné Consell
que neix amb la voluntatd de dinamitzar i concretar els objectius de la xarxa. Eld'assessors d'Alumni EPS, 

Consell s'assessors està format per la direcció del Centre i sis antics alumnes: , , Laia Miró Joan Cabós Robert
, ,  i .Castelo Alvaro de Gracia David Botanch  Ramon Pernia
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