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“Vull ser enginyer”. Cicle de conferències

Contingut
Aquest cicle de conferències tracta aspectes relacionats amb les tasques 
que fa un enginyer i que són molt presents en la nostra societat, no només 
per la seva incidència i necessitat sinó per la seva presència diària en la 
nostra vida, que sovint passa desapercebuda. Es proposa un format de cinc 
conferències, estructurades en dues parts. Quatre se centren en els camps 
clàssics de l’enginyeria: l’enginyeria mecànica, l’enginyeria de producció, 
l’enginyeria electrònica i l’enginyeria de materials. Per començar, se 
suggereix una conferència sobre l’aigua pronunciada per una persona de 
notable carrera dins del sector de l’enginyeria, amb molta experiència en 
diferents camps. 

A qui va dirigit
Aquest cicle de conferències està obert a tothom, però és especialment 
indicat per als alumnes dels últims cursos d’institut que es plantegin 
realitzar estudis relacionats amb l’enginyeria i vulguin conèixer de 
primera mà experiències de professionals del sector i possibles sortides 
professionals.

Programa

Dimecres 17 de gener del 2018
Ser enginyer industrial, la passió d’una professió
Sr. Jordi Agustí. Enginyer industrial. Durant molts anys va ser enginyer 
municipal dels ajuntaments de Figueres i Roses. En l’actualitat és el direc-
tor general de l’Agència Catalana de l’aigua.

Dimecres 24 de gener del 2018
Gestió de sistemes de producció i emprenedoria
Sra. Sílvia Míguez. Enginyera industrial. Responsable de sistemes de qua-
litat i controller en PIME. Emprenedora. Després de ser gerent de dues em-
preses de les comarques gironines, es va llançar al món de l’emprenedoria 
creant la seva pròpia empresa per ajudar les pimes a controlar i gestionar 
millor els seus negocis a través de l’estratègia, l’optimització de costos i la 
millora de processos.
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Dimecres 31 de gener del 2018
Nous materials i reptes en l’empresa
Sra. Alexandra Barrio. Enginyera industrial. Gerent del Clúster de Materials 
Avançats de Catalunya. Va ser gerent de Grober Composites i directora del de-
partament d’innovació i desenvolupament de Grober en l’àmbit de nous mate-
rials.

Dimecres 7 de febrer del 2018
Disseny i comercialització de màquines
Sr. Jaume Masgrau. Enginyer industrial. Director de l’empresa OSNOVA, dedi-
cada al disseny, fabricació i distribució de maquinària per al sector alimentari 
amb tecnologia pròpia.

Dimecres 14 de febrer del 2018
Curses de cotxes a tota velocitat
Sr. Francesc Tauler. Enginyer industrial mecànic. Enginyer de pista de l’equip 
Be Motorsport. Participació en competicions europees en categoria GT i pro-
totips de resistència. En l’actualitat és responsable d’un Ligier JSP3 dins la Le 
Mans Cup europea.  

Lloc  
Les conferències tindran lloc a la seu del Col·legi d’Enginyers Industrials de 
Catalunya - Demarcació de Girona, carrer Narcís Blanch, 39, 17003 Girona.

Horari
De les 19.00 h a les 20.30 h

Organitzadors:

Grup de Recerca en Enginyeria de Producte, Procés i Producció (GREP) 
de la Universitat de Girona

El GREP  pertany al Departament d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial 
(EMCI), amb una presència important en els estudis de Grau en Enginyeria en Tecnologies 
Industrials, Grau en Enginyeria Mecànica i Màster en Enginyeria Industrial, titulacions 
vinculades als estudis que tradicionalment es coneixien com a enginyeria industrial.

Col·laboradors:
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