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Premi Enginy "Miquel Aixalà"
Millor Treball Final de Grau de la branca industrial

18a Edició [2019-20]
Descaregar imagen

En un acte de presentació al CETILL el dia 15
d'abril es va anunciar el nom dels guanyadors del
Premi Enginy "Miquel Aixalà" 2019-20, que atorga
el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers
Tècnics Industrials de Lleida (CETILL) i l’Escola
Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de
Lleida (UdL). S’ha acordat concedir els premis al
següents treballs:
1r Premi Enginy “Miquel Aixalà” 2019-20

Els tres premiats del curs 2019-20

Disseny d'un sistema potabilitzador d'aigua per
rajos ultraviolats.
Autor: Llorenç Bover Pol
Direcció: Jordi Casanovas
Premi: 1000€

2n premi Premi Enginy “Miquel Aixalà” 2019-20
Anàlisi experimental de les prestacions d'un prototip que actua com a col·lector solar tèrmic dïurn i com a
refrigerador radiant nocturn
Autora: Ginesta Jové Artal
Direcció:Marc Medrano
Premi: 450€
3r premi Premi Enginy “Miquel Aixalà” 2019-20
Automatització d'una instal·lació de subministrament d'aigua a l'Albi
Autor: Eduard Peguera
Direcció:Fernando Guirado
Premi: 250€
A més, els tres guanyadors tindran col·legiació gratuïta al CETILL durant un any, un descompte del 50% el
segon any, assegurança d’accidents MUPITI gratuïta, descomptes en formació organitzada per Enginyers Lleida
amb una quantia de fins a 100 euros i beca per sol·licitar l’Acreditació de Desenvolupament Professional
Continu.

17a Edició [2018-19]
En un acte de presentació al CETILL el dia 14 de
novembre es va anunciar el nom dels guanyadors
del Premi Enginy "Miquel Aixalà" 2018-19, que
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atorga el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers
Tècnics Industrials de Lleida (CETILL) i l’Escola
Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de
Lleida (UdL). S’ha acordat concedir els premis al
següents treballs:
1r Premi Enginy “Miquel Aixalà” 2018-19

Els tres alumnes de l'EPS guardonats acompanyats d'en Ramon Grau, degà del
CETILL i Jérôme Barrau, cap d'estudis de la branca Industrial de l'EPS FOTO:

Mètode de monitoratge que avalua l’eficiència de
generació d’hidrogen-oxigen en funció de les
freqüències de pulsació d’alt voltatge per a la
polarització i descomposició de l’aigua.
Autor: Desideri Regany Vendrell
Direcció:Juan Antonio Garriga Castillo
Premi: 1000€

CETILL

2n premi Premi Enginy “Miquel Aixalà” 2018-19
Estudi de la plegabilitat en superfícies reglades aplicada al disseny d’una boca de metro
Autor: David Calvera Cosculluela
Direcció:Martí Comellas Andrés
Premi: 450€
3r premi Premi Enginy “Miquel Aixalà” 2018-19
Anàlisis de la informació obtinguda mitjançant sensors electrònics aplicat al guiatge automàtic de
sistemes mòbils
Autor: Francesc Xavier Majós
Direcció: Jordi Palacin Roca.
Premi: 250€
A més, els tres guanyadors tindran col·legiació gratuïta al CETILL durant un any, un descompte del 50% el
segon any, assegurança d’accidents MUPITI gratuïta, descomptes en formació organitzada per Enginyers Lleida
amb una quantia de fins a 100 euros i beca per sol·licitar l’Acreditació de Desenvolupament Professional
Continu.

16a Edició [2017-18]
Reunits els membres del jurat el dia 10 d'abril de
2018 per decidir el Treball Final de Grau
guanyador del Premi Enginy, que atorga el
Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers
Tècnics Industrials de Lleida (CETILL) i l’Escola
Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de
Lleida (UdL), s’ha acordat concedir el premi al
següent treball:
Seguiment d'objectes a través
quadricòpter mitjantçant visió artificial
Alumne: Ali Benmoussa El Omari

d'un
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Direcció: Juan A. Garriga i Carles Mateu
Premiat amb 2.000 € i 1 any de quota de
col·legiació gratuïta al CETILL. El lliurament del
premi es durà a terme el proper dia 9 de juny en
el marc de la Festa de l'Enginyer.

FOTO: SEGRE

15a Edició [2016-17]
Descaregar imagen

Reunits els membres del jurat el dia 31 de maig
de 2017 per decidir el Treball Final de Grau
guanyador del Premi Enginy, que atorga el
Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers
Tècnics Industrials de Lleida (CETILL) i l’Escola
Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de
Lleida (UdL), s’ha acordat concedir el premi al
següent treball:
Estudio mecánico de un sistema fotovoltaico
inegrado en fachada veneciana
Alumne: Adrià Domènech Casals
Direcció: Daniel Chemisana Villegas

Fotografia (Rafa Gimena/Missatges) : El degà d'Enginyers Lleida, Ramon Grau;
la vice degana Dolors Arderiu, i el jove premiat Adrià Dimènec

Premiat amb 2.000 € i 1 any de quota de
col·legiació gratuïta al CETILL. El lliurament del
premi es durà a terme el proper dia 9 de juny en
el marc de la Festa de l'Enginyer.

14a Edició [2015-16]

Reunits els membres del jurat el dia 25 d'abril de
2016 per decidir el Treball Final de Grau
guanyador del Premi Enginy, que atorga el Col·legi
d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics
Industrials de Lleida (CETILL) i l’Escola Politècnica
Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL),
s’ha acordat concedir el premi al següent treball:
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Desing and Implementation of a Bionic Arm
Alumne: Arnau Capell Gracia
Direcció: Albert Saiz Vela

Premiat amb 2.000 € en metàl·lic i 1 any de quota
de col·legiació gratuïta al CETILL

13a Edició [2014-15]

Descaregar imagen

Reunits els membres del jurat el dia 22 d'abril de
2015 per decidir el Treball Final de Grau
guanyador del Premi Enginy, que atorga el Col·legi
d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida (CETILL)
i l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la
Universitat de Lleida (UdL), s’ha acordat concedir
el premi al següent treball:
Caracterización de tumoraciones hepáticas
mediante análisis de texturas
Alumne: Mariona Puigdemasa Nieto
Direcció: Dr. Francisco Clarià Sancho

Premiat amb 2.000 € en metàl·lic i 1 any de quota de col·legiació gratuïta al CETILL

12a Edició [2013-14]

Reunits els membres del jurat el dia 31 de març de
2014 per decidir el Treball Final de Grau
guanyador del Premi Enginy, que atorga el Col·legi
d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida i l’Escola
Politècnica Superior de la Universitat de Lleida,
s’ha acordat concedir el premi al següent treball:
Projecte de disseny d’una instal·lació de
climatització, mitjançant bomba de calor
geotèrmica, per a un edifici d’oficines
Alumne: Juanjo González Toledano
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Direcció: Dra. Luisa F. Cabeza Fabra

Premiat amb 2000 € en metàl·lic i 1 anys de quota
de col·legiació gratuïta al CETILL

11a Edició [2102-13]
Descaregar imagen

Reunits els membres del jurat el dia 8 d'abril de 2013 per decidir el
Projecte Fi de Carrera guanyador del Premi Enginy, s'ha acordat
concedir el premi al projecte següent:
“Window lifter “ – projecte d’instal·lació de finestres de grans dimensions
Alumne: Jordi Gené Mola

10a Edició [2011-12]
Reunits els membres del jurat el dia 5 de març de 2012 per decidir el Projecte Fi de Carrera guanyador del
Premi Enginy, s'ha acordat concedir el premi al projecte següent:
Diseño y optimización de silla de ruedas off road con suspensión independiente para personas
con movilidad reducida
Alumne: Agustín Benabarre Vidal

9a Edició [2010-11]
Reunits els membres del jurat el dia 5 d'abril de
2011 per decidir el Projecte Fi de Carrera
guanyador del Premi Enginy, s'ha acordat concedir
el premi al projecte següent:
Disseny d'un utillatge tripuntal dels tractors per
mesurar esforços produïts per atifells agrícoles
Alumne: Jordi Berga Salvía
Amb una dotació econòmica de 2.000€
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8a Edició [2009-10]
Reunits els membres del jurat el dia 14 d'abril de 2010 per decidir el Projecte Fi de Carrera guanyador del Premi
Enginy, s'ha acordat concedir el premi al projecte següent:
Disseny d'un volteador de palots per adptara un elevador hidràulic agrícola
Alumne: Lluís Bertran García
Amb una dotació econòmica de 2.000€

7a Edició [2008-09]
Reunits els membres del jurat el dia 22 d'abril de 2009 per decidir el Projecte Fi de Carrera guanyador del Premi
Enginy, s'ha acordat concedir el premi al projecte següent:
Insonorització d'un vehicle de recollida de residus
Alumne: Laia Miró Torán
Amb una dotació econòmica de 2.000€

6a Edició [2007-08]
Reunits els membres del jurat el dia 21 d'abril de 2008 per decidir el Projecte Fi de Carrera guanyador del Premi
Enginy, s'ha acordat concedir el premi al projecte següent:
Equip per a la recuperació de fluïds d'un automòbil
Alumne: Emma Aloy Mur
Director: Joan Monyarch
Amb una dotació econòmica de 2.000€

5a Edició [2006-07]
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Reunits els membres del jurat el dia 17 d'abril de 2007 per decidir el Projecte Fi de Carrera guanyador del Premi
Enginy, s'ha acordat concedir el premi al projecte següent:
Projecte de microcogeneració per una piscina coberta ubicada a Alcarràs
Alumne: Carme Ribes Preixens
Director: Luisa F. Cabeza Fabra
Amb una dotació econòmica de 2.000€

4a Edició [2005-06]
Reunits els membres del jurat el dia 21 de març de 2006 per decidir el Projecte Fi de Carrera guanyador del
Premi Enginy, s'ha acordat concedir el premi al projecte següent:
Diseño de un prototipo mecánico de robot de limpieza doméstico
Alumne: David Pernia Grillo
Director: Jordi Palacín
Amb una dotació econòmica de 1.000€

3a Edició [2004-05]
Reunits els membres del jurat el dia 4 de març de 2005 per decidir el Projecte Fi de Carrera guanyador del
Premi Enginy, s'ha acordat concedir el premi al projectes següents:

Disseny, construcció i muntatge d'una planta pilot per pràctiques d'aire condicionat d'ETIM a
l'EPS
Alumne: Óscar Oliva Pau i Carles Sampietro Lara

Disseny i construcció d'una màquina prototip d'anàlisi de vibracions per laboratori
Alumne: Francesc Salvia Talarn
Amb una dotació econòmica de 1.000€ per a cadascun.

2a Edició [2003-04]
Reunits els membres del jurat el dia 29 de gener de 2004 per decidir el Projecte Fi de Carrera guanyador del
Premi Enginy, s'ha acordat concedir el premi al projectes següents:
Disseny d'un sistema de mesura extensomètrica i programari per l'adquisició de les dades
Alumne: Iban Chordi Moreno

Disseny i automatització del sistema de dosificació d'una màquina distribuïdora de fertilizants
Alumne: Eduard Gregorio López
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Amb una dotació econòmica de 1.000€ per a cadascun.

1a Edició [2002-03]
Reunits els membres del jurat el dia 9 de gener de 2002 per decidir el Projecte Fi de Carrera guanyador del
Premi Enginy, s'ha acordat concedir el premi al projectes següents:

Integració, adequació i redisseny d'una unitat compacta de planxat i raspatllat de sacs com a
accessori d'una instal·lació d'ensacat
Alumne: Miquel Àngel Carnicè Torrelles

Disseny en alumini d'un fals bastidor carrosat de la quinta roda i del semiremolc porta cotxes d'un vehicle
articulat minitrailer
Alumne: Daniel Almacellas Guitart

Premi Enginy. Bases de la convocatòria, històric, ...

Bases de la convocatòria
Convocatòria
i
bases
Premi
Enginy
Miquel
Aixalà
/sites/Eps/ca/info_sobre/concursos_premis/.content/docs-premis/sggenericcontent-0038.xml ]

[

Què has de fer per presentar-te al premi
Els estudiants que vulguin optar al premi han de presentar a la Secretaria Acadèmica del Centre,
juntament
amb
la
documentació
requerida
[
/sites/Eps/ca/tramits-secretaria/treballs-de-final-de-grau-master/diposit-lectura-tfg-tfm/ ] per la defensa del
Treball de Final de Grau:
Entregar un resum de la memòria descriptiva del projecte amb un màxim de dos fulls DIN A4, sense nom
ni firma, ja que el tribunal avaluarà els treballs de forma anònima. Només el títol del projecte.
Entregar el projecte en format PDF.
Respectar la data límit estipulada.
Els projectes han de complir:
•
S’entregaran
en
• S’adaptaran a les normes establertes per l’EPS

format

digital.

Premis
1r premi 1000 €
2n premi 450 €
3r premi 250€
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A tots els participants se’ls lliurarà un diploma i gaudiran gratuïtament d’un any de col·legiació al
CETILL i d’Assegurança d’Accidents amb MUPITI, així mateix podran gaudir de descomptes a
qualsevol curs promogut per Enginyers Lleida i beca per adquirir DPC (Acreditació Desenvolupament
Professional Continu) i descompte del 50% el 2on any

Plantilla
Els tres premiats presentaran un pòster, amb el format A2 segons pautes enginyers Lleida
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