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Promoció EPS
El director de l'EPS, al programa de Lleida TV, Lleida al Dia

Butlletí Informatiu Escola Politècnica Superior 

El dimecres 9 de novembre de 2011, en 
Francesc Giné de Sola, director de l’Escola 
Politècnica Superior de la Universitat de Lleida 
va ser el convidat de l’entrevista del programa 
de Lleida Televisió, Lleida al Dia, en el marc dels 
actes de cloenda del 20è aniversari de l’Escola 
Politècnica.

Lleida al Dia és un programa d’anàlisi de 
l’actualitat lleidatana presentat per Santi Roig. El 
programa s’ha convertit en un referent de Lleida 
TV, el canal de Televisió del Grup Segre que va 
començar les seves emissions al maig de l’any 
2001. Quan a percentatge d’espectadors de la 
cadena sobre el total dels que veuen televisió, 
Lleida TV té un 7,2 per cent, el més alt de totes 
les televisions locals catalanes. Les hores de 
màxima audiència estan entre les 8 del vespre 
(hora d’emissió de les Notícies vespre) i les 
23,00 hores de la nit (quan finalitza el programa 
Lleida al Dia).

20è aniversari de l'Escola Politècnica Superior. Acte de Cloenda
Sopar d'ex-alumnes, PDI i PAS de l'Escola

Més de 70 persones es van reunit el passat 11 de 
novembre  al Restaurant A taula per celebra, en el 
marc de  la cloenda dels actes de celebració del 
20è aniversari de l’Escola Politècnica Superior de 
la Universitat de Lleida, el primer sopar d'ex-
alumnes, PDI i PAS de l'Escola. A part de l’aspecte 
evidentment lúdic i gastronòmic de l’esdeveniment, 
també va aprofitar-se aquest marc excel·lent per 
dur a terme una sèrie d’actes:

- Un breu repàs dels 20 anys d’història de l’Escola 
per part del professor i director de l’EPS, des de el 
1993 fins al 2001, en Josep M. Miret.
- Un homenatge a tots el alumnes que, durant 
aquests vint anys han passat per l’Escola, en les 
persones de tres alumnes concrets, representants, 
cada un, d’una de les branques d’enginyeria de 
l’Escola: en Robert Castelo, estudiant de la 
primera promoció (1994) d’Enginyeria Tècnica en

Informàtica ,en Ramon Pernia, estudiant de la tercera promoció (2002) d’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat 
Mecànica i en David Botanch, estudiant de la segona promoció (2010) d’Arquitectura Tècnica. Tots tres van ser els 
encarregats d’apagar simbolicament les espelmes del pastís d’aniversari i van dirigir unes pararules emotives i plenes 
d’anecdotes que van aconseguir arrencar més d’un somriure a la sala.
- La presentació, per part del director de l’EPS, en Francesc Giné, de l’eina ALUMNI EPS, una Xarxa Social 
restringida als antics alumnes de l’Escola Politècnica. A més, en Francesc Giné va informar a tots els presents de la 
futura creació del Consell d’assessors d’alumni de l’EPS, que neix amb la voluntat de dinamitzar i concretar les 
relacions entre l’Escola i els seus titulats.
I finalment, el rector de la Universitat de Lleida, Roberto Fernández,  va concloure el torn de paraules elogiant la 
trajectoria que ha tingut l’Escola en aquests 20 anys, el seu creixement i el seu compromís amb la institució i el món 
empresarial i industrial de Lleida.



  

Recerca
Grups de Recerca vinculats a l'EPS participaran en el projecte Newmatica

L’Associació Sectorial d’Estudiants d’Enginyería d’Edificació 
(ASAT) va celebrar la seva primera Junta General del curs 
2011-2012 a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat 
de Lleida entre els dies 16 y 20 de novembre de 2011. 
L'acte d'inauguració va comptar amb la presencia del 
Vicerector de Planificació, Innovació i Empresa de la 
Universitat de Lleida, Ferran Badia Pascual, el President 
del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Lleida, Pere Garrofé Cirés  i el director de 
l’Escola Politècnica Superior, Francesc Giné de Sola. 
Durant quatre dies, es van desenvolupar, en diferents 
sessions, les reunions de la Junta General amb la presència 
dels representants d’estudiants de 16 universitats de tot el 
territori espanyol en les que s’imparteix Enginyería 
d’Edificació.

Estudiantat
Junta General de l'ASAT a l'EPS

Grups de recerca vinculats a l’Escola Politècnica Superior 
de la Universitat de Lleida participaran en el projecte 
NEWMATICA finançat per la convocatòria INNPACTO 
2011 del Ministeri de Ciència i Innovació.

NEWMATICA és un projecte liderat per la Dra. Fracina 
Solé de Ros Roca Envirotec, empresa del Parc Científic i 
Tecnològic Agroalimentari de Lleida, que comptarà amb la 
participació de grups de recerca de la Universitat de 
Lleida, la Universitat  Politècnica de Catalunya i el Consell
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Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).

El projecte se centra en els sistemes de recollida neumàtica de residus urbans, dels quals Ros 
Roca Envirotec és un dels líders mundials, i té fonamentalment dues missions:

- Millorar la seva eficiència energètica aplicant tècniques d’intel·ligència artificial a l’operativa de 
les plantes de recollida.

- Facilitar les tasques de manteniment de les plantes mitjançant la introducció i estudi de nous 
materials, així com el disseny de robots que permetin inspeccionar les canonades de conducció i 
fer-ne un millor diagnòstic.

Per part de l’Escola Politècnica de la Universitat de Lleida, els treballs relacionats amb la millora 
energètica els coordinarà el Centre de Computació de Ponent dirigit pel Dr. Cèsar Fernández,
mentre que el disseny del robot serà responsabilitat del Grup de Recerca en Energia i Maquinaria 
Agroindustrial – GREA Innovació Concurrent, i comptarà amb el Dr.  Joan Roca, director 
científico-tècnic del MAQCENTRE, i el Dr. Miquel Nogués com a coordinadors d’aquesta tasca.



  

Mobilitat
Xerrada sobre mobilitat adreçada als estudiants de l'EPS

El 17 de novembre es va portar a terme a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de 
Lleida una xerrada informativa referent a les possibilitats de mobilitat adreçades als estudiants 
de l’EPS.

La xerrada, organitzada des de la sostsdirecció de l’EPS, va comptar amb la participació d’en 
Josep M. Martí Ribelles, coordinador de la Oficina de Relacions Internacionals de la UdL, que 
va explicar als alumnes les diferents opcions de les que disposen per realitzar estades 
acadèmiques en universitats estrangeres i el posterior reconeixement dels estudis cursats en 
aquesta universitat.

Així mateix, en la xerrada també van participar alumnes de l’Escola que, en anys anteriors, van 
gaudir d’algun dels programes de mobilitat.

L’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida va proposar el professor Wagensberg  pel mèrit de doctor 
honoris causa i el director de l’EPS, Ferran Badia, va apadrinar la seva investidura.

El passat 10 de febrer va celebrar-se l’acte institucional de inauguració del 20è aniversari en un acte on hi van participar 
el secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat, Antoni Castellà; el llavors rector de la UdL, Joan Viñas; el 
president del Consell Social de la UdL, Ramon Roca  i el llavors director de l’EPS,  Ferran Badia. També va comptar 
amb les intervencions de l’exrector de la UdL, Jaume Porta, i l’exdirector de l’EPS, Josep Maria Miret. En el marc de la 
commemoració es va retre homenatge als antics directors de l’EPS (Sr. Jesús Lorés, Sr. Josep Maria Miret, Sr. Jesús 
Pomar, Sr. Carles Capdevila i Sr. Javier Chavarriga) , així com al primer claustre de professors i als primers membres 
del personal d’administració i serveis (Sra.  Eli Bravo, Sr. Miquel Carrera, Sr.  José Maria González, Sr. Ramiro 
Moreno, Sr. Josep Maria Ribó, Sra. Concepció Roig, Sr. Ramon Sangüesa i Sr. Patrick Zabalbeascoa).

El passat 11 de novembre es van iniciar els actes de cloenda d'aquest 20è aniversari amb la celebració del primer sopar 
d’ex-alumnes, PDI i PAS, on més de 70 persones es van reunir al Restaurant A Taula.

Finalment, el 21 de Novembre l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida va celebrar l’acte institucional de 
cloenda del 20è aniversari de l’Escola. El programa de l’acte estava dividit en tres parts ben diferenciades. Una primera 
part, orientada a fomentar la relació EPS–Empresa, on es pretenia agrair a les empreses la seva implicació amb l’Escola 
durant aquest 20 anys,. La trobada Universitat-Empresa va congregar al voltant de 50 empresaris als que se’ls hi van 
presentar les vies de col·laboració que existeixen entre l’Escola i les seves empreses, tant a nivell docent com de 
recerca i es va organitzar una visita guiada per les instal·lacions de l’EPS, durant la qual es van presentar, els grups de 
recerca vinculats a l’Escola.

A continuació, l’acte de cloenda es traslladà a l’Auditori del CCCT on es realitzà la taula rodona: El paper present i futur 
de l’EPS en el nostre territori, obert a tota la societat, alumnes, ex-alumnes, institucions i públic en general, a càrrec dels 
darrers padrins d’orles de l’Escola i moderat pel Sr. Manuel Campo Vidal: el Sr. Ramon Térmens (President del Grup 
Taurus),el  Sr. José Luis Angoso (Director d’Innovació d’Indra),el Sr. Ramon Roca (President del Grup Ros-Roca) i el 
Sr. Josep Maria Pujol (President del Grup Prefabricats Pujol) 

L‘acte va finalitzar amb un amè debat-col·loqui entre el Molt Hble Sr.  Jordi Pujol, President de la Generalitat de 
Catalunya durant la creació de l’EPS i el Sr. Pau Garcia-Milà, emprenedor i co-fundador de l’empresa EyeOS, moderat 
pel  Sr.  Manuel Campo Vidal, on cada un va defensar la seva visió particular respecte del paper dels emprenedors a 
Catalunya. 

El director de l’Escola Politècnica Superior, el Sr. Francesc Giné de Solà i el anterior director de l’Escola i Vicerector de 
Planificació, Innovació i Empresa, el Sr. Ferran Badia, van obsequiar als set participants en l’acte amb una litografia 
original enumerada i signada, de l’artista lleidatà Víctor Pérez Pallarés, creada especialment per aquesta efemèride.

20è aniversari de l'Escola Politècnica Superior. Acte de Cloenda
Acte Institucional

El 21 de novembre l’Escola Politècnica 
Superior de la Universitat de Lleida va 
donar per finalitzats els actes de 
celebració del 20è aniversari de la 
seva creació.

Els actes commemoratius van iniciar-
se el passat 15 de novembre del 2010 
en ser investit doctor honoris causa de 
la Universitat de Lleida el director 
científic de la fundació La Caixa i 
impulsor de Cosmocaixa, Jorge 
Wagensberg.



  

Xarxes Socials
L'Escola Politècnica Superior a 
Facebook i a Twitter

La competició FIRST® LEGO® League arriba per fi 
a Lleida de la mà de l’Escola Politècnica Superior 
de la Universitat de Lleida que s’ha convertit en 
seu local on els nens i nenes de les províncies de 
Lleida i Osca podran demostrar les seves 
habilitats científiques i el seu treball en el disseny 
d’un robot basat en les peces de LEGO®

FIRST®  LEGO® League correspon a un torneig 
internacional  de robòtica per a joves de 9 a 16 anys, 
present a més de 60 països i amb més de 160.000 
participants a tot el món, i que s’implementa a un 
entorn de competició esportiva del més alt nivell.
Cada any, centenars de milers de joves de tot el món 
esperen expectants davant dels seus ordinadors 
l’alliberament d’un nou desafiament. Aquest any el 
repte és Food Factor (Qualitat dels aliments). En aquest 
repte, els equips exploraran la temàtica de la 
seguretat alimentària i examinaran els possibles focus 
de contaminació que es produeixen als nostres 
aliments. Des de la exposició a insectes, el processat 
en condicions no estèrils, el posterior transport i/o 
preparació sense garanties sanitàries i finalment 
l’emmagatzemament. En acabar, els equips trobaran 
formes de prevenir o combatre aquest tipus de 
contaminació.
Durant aproximadament 6 setmanes, els equips 
d’entre 4 i 10 participants, acompanyats del seu 
entrenador, hauran de dissenyar, construir i posar en 
marxa robots, a més de realitzar un treball 
d’investigació científica que hauran d’exposar el dia 
del torneig davant un jurat format per professors 
universitaris, científics, etc.

Activitats de difusió
La competició FIRST® LEGO® League arriba a 
Lleida de la mà de l'EPS-UdL

L’Escola Politècnica Superior de la 
Universitat de Lleida ha obert compte a 
Facebook i a Twitter amb el doble 
objectiu de, per una banda, ampliar, 
fomentar i enfortir els canals de 
comunicació existents entre tots els 
membres de l’EPS: estudiantat, 
professorat, personal d’administració i 
serveis i ex-alumnes, i, per altra banda, 
utilitzar noves eines de difusió i 
promoció de l’Escola i la seva activitat.

Es tracta d’eines que han de permetre 
una comunicació estable i més eficient 
amb les que s’intentarà compartir amb 
tots els col·lectius el que passa i el que 
ha de passar a l’Escola.

A la pàgina principal de la web de 
l’Escola hi trobareu els enllaços directes 
a totes dues eines.

http://www.firstlegoleague.es/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=100133
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