
	  
	  
 
 
Els Enginyers Industrials de Catalunya 
celebren la Diada de l’Enginyer 2015  
 

• El president de la Generalitat Artur Mas ha presidit l’acte 
 

• Jordi Gallardo i Ballart, president de Laboratoris Almirall, 
obté el Premi a la Trajectòria Professional 

 
Barcelona, 12 de juny de 2015 · El Col·legi i l’Associació d’Enginyers 
Industrials de Catalunya (AEIC/COEIC) han celebrat la seva Diada en una 
edició centrada en les profunditats del mar. Aquesta tradicional trobada anual 
dels Enginyers Industrials de Catalunya es consolida un any més com un punt 
de trobada per al col·lectiu i com un reconeixement a la professió. 
 
L’edifici de les Drassanes de Barcelona ha sigut l’escenari escollit per a la 
celebració de la Diada de l’Enginyer 2015. Els periodistes Oriol Nolis i Màbel 
Martí han conduit l’acte, presidit pel Molt Honorable President Artur Mas, el 
degà del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya Jordi Guix, i el president 
de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya Jordi Renom. Les 
emblemàtiques Drassanes de Barcelona han acollit a 600 assistents.  
 
Durant la celebració, la institució dels EIC ha fet el tradicional lliurament de 
premis. Un moment destacat del vespre ha sigut el reconeixement a la 
originalitat, la imaginació i el pensament creatiu dels treballs dels enginyers. 
Joan Vallvé, president del jurat, ha fet l’entrega del Premi a la Creativitat a 
l’enginyer industrial Agustí Moseguí pel seu projecte sobre alimentació elèctrica 
en Alta Tensió a vaixells de gran eslora als Molls Oriental, Frontal i Dic Sec a la 
concessió de Marina Barcelona 92 al Port de Barcelona. Aquest guardó 
reconeix la seva contribució al medi ambient mitjançant la disminució 
d’emissions, soroll i vibracions, així com l’estalvi d’energia.  
En la categoria Creativitat per a Joves, Ernest Guirao, enginyer industrial de 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 
(ETSEIAT) pel projecte “Disseny i caracterització d’un sistema de 
microlubricació per minimitzar el manteniment preventiu dels aerogeneradors” 
ha estat guardonat pel jurat. 
 
Josep Oriol Sala, president de la Caixa d’Enginyers ha entregat les dues 
beques de la Fundació Caixa d’Enginyers per a Tesis Doctorals a Albert 
Massaguer Colomer de la Universitat de Girona pel projecte “Desenvolupament 
i caracterització de recuperadors termoelèctrics longitudinals per la millora de 
l’eficiència energètica en aplicacions amb fonts de calor residual” i a Diana 



	  
	  
Beltrán, de la UPC Barcelona Tech pel projecte “Retroalimentació visual 
tridimensional en sistemes robòtics teleoperats”. 
 
El Premi al Reconeixement Acadèmic a una trajectòria dedicada a la 
docència ha estat per el Dr. Francesc Roure i Fernández, Doctor Enginyer 
Industrial i exdirector de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de 
Barcelona i per la Dra. Eulàlia Griful i Ponsati, professora del Departament 
d’Estadística i Investigació Operativa de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT), de la Universitat 
Politècnica de Catalunya · Barcelona Tech (UPC). Joan Munt, president de la 
Mútua d’Enginyers ha lliurat aquests guardons en reconeixement a la tasca 
dels guardonats com a directors en les etapes de transició dels plans d’estudi 
antics al nou marc de Bolonya.  
 
En el decurs de la celebració, s’ha lliurat la insígnia als nous col·legiats i 
associats de cada una de les titulacions que acullen l’Associació i el Col·legi.  
 
Jordi Guix, degà del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, ha fet 
l’entrega del Premi a La Millor Pràctica Empresarial a la Fundació Eduard 
Soler per la seva iniciativa “projectes integrats orientats al mercat”, un 
programa docent adaptat a la indústria del territori i on els estudiants 
desenvolupen els seus estudis de formació professional d’acord amb les 
necessitats de les empreses. Jaume Cabaní i Massip, director d’Innovació  ha 
recollit el premi. 
 
Els Enginyers Industrials de Catalunya també han reconegut la tasca dels 
mitjans de comunicació i enguany han entregat el premi Serrat i Bonastre als 
Serveis Informatius de Catalunya Ràdio. Jordi Renom, president de l’AEIC, ha 
entregat el Premi Serrat i Bonastre als Serveis Informatius de Catalunya 
Ràdio per la seva professionalitat, rigor informatiu i per considerar als enginyers 
industrials una de les seves principals fonts informatives en els continguts 
tecnològics i tècnics. Francesc Cano, director dels informatius de Catalunya 
Ràdio ha recollit el guardó. 
 
El moment més esperat de la nit ha arribat amb l’entrega del Premi 
Reconeixement Institucional i el Premi Trajectòria Professional. El Molt 
Honorable President de la Generalitat Artur Mas ha fet l’entrega del guardó al 
reconeixement institucional al Centre Tècnic de Nissan per la seva alta 
tecnificació com a un dels principals centres de desenvolupament de vehicles 
lleugers. Frank Tores, director general, ha recollit el premi. Acte seguit, Artur 
Mas ha entregat el reconeixement a la trajectòria professional a Jordi Gallardo i 
Ballart, enginyer industrial i president de Laboratoris Almirall, pel seu esperit 
emprenedor i per ser un dels responsables d’haver creat el primer laboratori de 
capital espanyol conegut mundialment.  
 
L’esdeveniment ha comptat amb música del compositor i pianista David Pradas 
i que amb el títol Sò de mar, ha combinat piano en directe, dansa i  
videoprojeccions interactives. L’espectacle evocava el món del mar, eix temàtic 
de la jornada. 



	  
	  
 
 
Barcelona, 12 de juny de 2015 
Per a més informació: Eva Díaz 615.56.36.13. / comunicacio@eic.cat 


