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Dimecres dia 16/03/2016 

 

 

 

Apreciats/ades companys/es 

 

El passat 9 de març de 2016 a les 18:00 va tenir lloc la presentació del Col·legi 

d’Enginyers Tècnics i de Grau en Mines i Energia de Catalunya i Balears a l’Escola 

Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM). Per part del Col·legi, van assistir 

el seu Degà, Sr. Juan Ignacio Navarro, el Secretari, Sr. Eduard Cámara, el Tresorer, Sr. 

Pedro Guerrero i el Responsable del Àrea d’Universitats i de Formació, Sr. Lluis 

Sanmiquel.  

 

L’acte es va dividir en 2 parts: 

- Una primera part, en la que van intervenir la directora de l’EPSEM, la senyora 

Rosa Argelaguet, el Degà i el Secretari del Col·legi.  

 

La directora de l’EPSEM,  va donar la benvinguda al Col·legi i li va agraïr la seva 

implicació i col·laboració amb l’EPSEM. També va ressaltar la importància de la 

col·laboració entre l’escola i el Col·legi, tot desitjant que aquesta col·laboració 

continués i s’incrementés en el futur.  

 

El Degà del Col·legi va 

presentar la institució als 

assistents, destacant 

l´evolució que havia 

experimentat el Col·legi en 

els darrers anys. Així 

mateix, va destacar  els 

projectes que s’estaven 

duent a terme per part de 
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l’actual Junta de Govern de cara a què el Col·legi esdevingui un autèntic prestador de 

serveis per als col·legiats.  

 

El Secretari del Col·legi va fer una exposició sobre  la necessitat d’estar col·legiat per 

poder exercir la professió d’Enginyer Tècnic de Mines, així com de els avantatges que 

la col·legiació comporta al col·legiat. També va parlar de les condicions necessàries per 

les quals un estudiant de grau de mines pot esdevenir precol·legiat; així com els 

avantatges que aquesta precol·egiació representen. 

 

 

- La segona part de la Jornada va servir per inaugurar el punt d’informació del 

Col·legi a l’EPSEM i per la 

presentació del becari que 

s’encarregarà de 

gestionar-lo. El becari és 

l’estudiant Gerard Navàs i 

el seu horari d’atenció als 

estudiants i col·legiats que 

necessitin fer alguna 

consulta és: dimecres de 

17 a 19 hores , i dijous de 

15 a 17 hores. 

 

El Col·legi aprofita en aquest moment per agraïr la participació dels assistents i les 

facilitats que ofereix l’Escola Universitaria de Manresa EUPM-UPC. 

 

Junta Permanent / Àrea d’Universitats i de Formació 

 


