
 

 

  

 

 

 

L’objectiu del conveni és promoure la cooperació entre les dues entitats per tal 
d’assolir amb més efectivitat els seus objectius de desenvolupament. 
  

CONVENI DE  COL·LABORACIÓ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Mª Carme Sandiumenge Batlle 
Presidenta de l’Associació Esclat 

Guillem Boira Herreros 
President EIC-Demarcació de Lleida      

 

10. El termini d’aquest conveni tindrà 

una durada d’un any i es renovarà 
automàticament.  

9. Ambdues parts estudiaran les 

propostes que des de l’altra part rebin per 
a desenvolupar més plenament l’objectiu 
d’aquest conveni. 

8.L’Associació Esclat organitzarà 

almenys una xerrada dirigida als joves en 
edat adolescent per exposar les 
possibilitats dels estudis i les feines 
d’enginyeria. La ponència anirà a càrrec 
d’un expert d’EIC-Lleida. 

7.L’Associació Esclat promourà, de 

manera proactiva, en les seves accions 
formatives el coneixement dels àmbits 
tècnics, amb la intenció de donar a 
conèixer i fomentar l’accés dels joves 
cap a l’enginyeria. 

6. EIC-Lleida aportarà assessorament 

gratuït a l’Associació Esclat en aquells 
àmbits tècnics propis de l’enginyeria que 
puguin requerir per a les seves 
instal·lacions o activitats.  

5.EIC-Lleida manifesta la intenció de fer 

una contribució anual (no definida) a 
l’Associació Esclat en part o en tota la seva 
totalitat dels beneficis d’una acció benèfica 
entre el seu col·lectiu. 

4.EIC-Lleida donarà suport material a 

l’Associació Esclat en funció de les seves 
possibilitats. En concret cedir els seus 
espais, del carrer Ramon y Cajal, 4 de 
Lleida, per un determinat acte o necessitat 
en siguin menester. 

3. Ambdues entitats es trametran de 

forma periòdica, les seves publicacions i 
informació de les seves activitats. 

1. Ambdues parts fomentaran la 

sensibilització, informació i formació en 
l’àmbit de la cooperació i el 
desenvolupament. 

2. El butlletí i la web d’EIC-Lleida seran 

plataformes que es faran ressò d’aquesta 
col·laboració, així com de les activitats de 
l’Associació Esclat que hi estiguin 
relacionades, fomentant la possibilitat que 
els enginyers i enginyeres associats/des hi 
col·laborin a títol individual. 

11. La rescissió d’aquest conveni haurà 

de realitzar-se mitjançant escrit dirigit a 
l’altra part, en el qual se n’argumentin les 
raons de la decisió. 


