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El passat 21 de juny, companys i amics del 
departament de Matemàtica i, en general, de 
l’Escola Politècnica Superior de la Universitat 
de Lleida, van voler rendir un sentit 
homenatge a Joan Gimbert, un dels 
professors vinculats al centre gairebé des 
dels seus inicis, ara fa 21 anys i que, 
malauradament, morir a principis d’aquest 
any.

L’acte en memòria d’en Joan Gimbert  es va 
dividir en dues parts ben diferenciades; Al 
matí, es va dur a terme un acte de caire 
acadèmic, on companys de la UdL i de la 
Universitat de Brussel·les van mostrar les 
diferents aportacions científiques i 
contribucions del Joan a la Teoria de Grafs a 
una cinquantena d’investigadors d’universitats 
catalanes.

A la tarda, professorat, estudiantat i personal 
d’administració i serveis de l’Escola 
Politècnica Superior (EPS) de la Universitat 
de Lleida, a més de ex alumnes,  familiars i 
amics, van recordar  el vessant més personal 
i humà d’en Joan. Un recordatori amanit 
d’anècdotes, vivències, curiositats, … entorn 
a la seva persona.

El director del Departament de Matemàtica, 
Josep Maria Miret, va definir-lo com “un 
matemàtic brillant” i va destacar el paper que 
jugava i juga en Joan  en el departament de 
Matemàtica: “és un referent pel departament, 
com a investigador i com a docent”. Per la 
seua banda, el director de l’Escola Politècnica 
Superior, Francesc Giné, el va qualificar de 
persona “meticulósa i ordenada, amb una 
clara predisposició a ajudar sempre als 
altres”.

L’acte va finalitzar amb un concert clàssic 
interpretat pels qui van ser els seus amics: 
Blanca Capdevila, Isabelle Vancamp, 
Nacho López i Jordi Pujolàs.

El Centre de Disseny de Coneixement (CEDICO) del Parc Científic i 
Tecnològic Agroalimemtari de Lleida (PCiTAL) va acollir el passat 14 
de juny la presentació en societat del nou centre de recerca de 
l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida 
(UdL): L’Institut Politècnic d’Innovació i Recerca en 
Sostenibilitat (INSPIRES).

INSPIRES  neix del procés de fusió dels dos centres de recerca 
propis de la EPS-UdL ja existents:
Centre de Recerca en Tecnologies per a la Sostenibilitat 
(CRETESOS)
Centre de Computació de Ponent (CCP)

Amb un equip humà de 97 investigadors i i l’experiència i el 
manteniment de les línies de treball en projectes d’avantguarda 
provinents dels antics centres, INSPIRES neix consolidat com un 
centre de referència en projectes referents a:

- Seguretat informàtica
- Vot electronic
- Modelització i estudi de sistemes complexos
- Optimització i planificació de recursos
- Seguretat de les comunicacions
- Aplicacions paral·leles
- Hardware d’altes prestacions
- Cloud i grid computing
- Enginyeria energètica
- Automatització industrial
- Usabilitat, accesibilitat
- Big data integration
- Aprenentatge electrònic
- Energia Solar
- Suport a la presa de decisions
- Física d’edificis

Acte d'homenatge
Acte en memòria al professor  Joan
Gimbert

Blanca Capdevila (flauta) i Jordi Pujolàs
 (piano) en un moment del concert en 
memòria d'en Joan Gimbert
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Acte de presentació de l'Institut Politècnic d'Innovació i Recerca 
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L'Auditori de Centre de Cultures i Cooperació 
Transfronterera del Campus de Cappont, ple a vessar 
de familiars i amics, va acollir l’acte de lliurament de 
les Orles Acadèmiques de l’Escola Politècnica 
Superior de la Universitat de Lleida. En concret van 
rebre l’Orla 123 nous enginyers corresponents a les 
promocions:

- XX Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
-XX Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
- XIII Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat 
Mecànica
- II Grau en Enginyeria de l’Edificació
- VIII Enginyeria Informàtica

Va presidir l’acte el rector de la Universitat de Lleida, el 
Sr. Roberto Fernández  i va apadrinar als estudiants 
de les diferents titulacions el Sr. Francisco Sapena 
Soler, president executiu de Lleida.Net.

L’acte va finalitzar amb un petit refrigeri servit al jardí 
interior del Campus. Va ser un moment on estudiants, 
familiars, professorat i autoritats, van compartir, de 
forma distesa i animada, anècdotes, vivències i 
projectes.

Acte acadèmic
Acte de lliurament de les Orles Acadèmiques de l'Escola Politècnica Superior
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Sr. Roberto Fernández, Sr. Francesc Giné i Sr. Francisco Sapena, en
Un moment de l'acte de lliuraemnt de les Orles
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Fotografia de grup dels titulats per l'EPS de la UdL, promoció 2012
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