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EPS: Trenta anys de coneixement i
tecnologia des de Lleida per al món
El 8 d’abril de 1989, uns lleidatans amb molta visió de futur van
crear una comissió per a constituir una Escola Universitària d’Informàtica (EUI) a Lleida. El llibre
d’actes de l’Escola Politècnica Superior recull que el 19 de novembre de 1990, ara fa 30 anys, es
feia la primera reunió de professorat de l’EUI de Lleida, integrada
a la Universitat de Barcelona. No
va ser fins al 19 de març de 1991
que es va celebrar la primera Junta d’Escola que constituïa oficialment l’EU d’Informàtica. L’EUI
ocupava una petita part de la 3a
planta del que ara és Rectorat de
la UdL.
Amb la creació de la Universitat de Lleida, el 30 de desembre de 1991 (Llei 34/1991) es va
canviar el nom d’EUI, en previsió
de la futura incorporació dels estudis d’Enginyeria Tècnica Industrial, pel d’Escola Universitària
Politècnica (EUP).

durant la Covid... Però encara queden qüestions en què cal
treballar i centrar els nostres esforços en els propers anys. Ens
preocupa la manca de titulats
d’estudis relacionats amb ciència
i tecnologia (STEM), quan avui hi
ha, almenys, 10.000 ocupacions
vacants en el sector tecnològic a
Espanya per falta de qualificació.
Sols 13 de cada 1.000 estudiants
completen els seus estudis en
camps STEM i, més greu encara,
tenim l’escletxa de gènere: sols el
26% són dones.
INSERCIÓ LABORAL

CONSOLIDACIÓ
Des d’aquestes primeres passes, aquest projecte col·lectiu ha
donat lloc a una Escola que ha
madurat i s’ha consolidat al llarg
d’aquest període, fins a esdevenir
l’Escola que som avui, referent
dels estudis d’enginyeria i tecnològics del nostre entorn.
Aquest curs acadèmic en què
celebrem aquesta efemèride tan
significativa no volem deixar passar l’oportunitat d’agrair a totes
les persones que han format part
de la nostra escola. Als nostres
estudiants, tant als vora 1.200
actuals com als 3.203 que s’han
titulat en aquest 30 anys, gràcies per confiar la vostra formació acadèmica i laboral a l’EPS! I
gràcies també al nostre personal
d’administració i serveis, i al nostre personal acadèmic, un professorat en constant aprenentatge,
evolució i adaptació als canvis i a
les noves realitats i amb una alta
qualitat docent que fa que els estudis d’enginyeria hagin estat els
millor valorats de la Universitat

Volem agrair tant als gairebé 1.200
estudiants actuals com als 3.203 que
s’han titulat en aquestes tres dècades
de Lleida (UdL) al rànquing per
àmbits de Times Higher Education
(THE World University Rankings
by subject 2021).
És un orgull pertànyer a una
Escola on hem sabut fer pinya i

treballar plegats al llarg d’aquests
anys, adaptant-nos als diferents
escenaris que hem anat trobant:
noves titulacions, canvis de plans
d’estudis i model educatiu, integració de les tecnologies digitals

en els estudis, implantació de
sistemes de qualitat nacionals i
internacionals, dobles titulacions
internacionals, integració dels
estudis del Campus d’Igualada,
incorporació de docència virtual

Els titulats de l’EPS gaudeixen
d’uns índexs d’inserció laboral pròxims al 100%. No obstant
això, continuem bastint ponts
entre el món acadèmic i el món
professional que facin la col·laboració més fluïda, i promovem la
recerca aplicada, l’intercanvi de
coneixements i la posada en marxa de projectes comuns amb les
empreses.
Al llarg d’aquest curs 2020 -21,
doncs, celebrarem el nostre 30è
aniversari, i en volem fer partícip a tota la societat lleidatana.
Malauradament, la situació provocada per la pandèmia de la
Covid-19 no fa possible una celebració “tradicional”, i per això
des de l’EPS celebrarem aquest
aniversari amb diferents accions
“Covid-friendly”, que ens han de
permetre explicar i projectar la
importància que té, per a la transformació del territori, formar enginyers, enginyeres, tecnòlegs i
tecnòlogues de “quilòmetre zero” que s’integren en el nostre
teixit productiu i ajuden a impulsar-lo. Informarem de les accions
a les xarxes socials amb l’etiqueta #EPS30anys, i us convidem a
participar-hi, gaudir-ne i compartir-les. Reivindicarem la nostra
trajectòria i farem palès l’esperit
que recull el lema de l’Escola Politècnica Superior: Inspiring the
Future. Enhorabona a tots i totes
per aquest aniversari!

