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La Politècnica a Manresa amplia la
seva oferta amb un grau d’Automoció
 La nova enginyeria s’oferirà a partir del curs 17-18 i té el suport de les empreses del sector
EPSEM

El Col·legi
d’Arquitectes
organitza, demà,
un debat sobre el
parc de l’Agulla

JORDI MORROS | MANRESA

L'Escola Politècnica Superior
d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)
de la Universitat Politècnica de
Catalunya ampliarà la seva oferta
d’estudis universitaris a la capital
del Bages amb una nova enginyeria d’Automoció. S’oferirà el curs
2017-2018, i també es podrà seguir
a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
(ETSEIB) a partir del quart curs.
El nou grau té el suport del
Clúster de la Indústria d'Automoció a Catalunya, s'impartirà en
part en anglès i és una aposta de la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per formar professionals en un dels sectors industrials
estratègics de Catalunya.
Demà dijous es farà a Manresa
la presentació oﬁcial dels nous
estudis amb la presència del rector de la Universitat Politècnica de
Catalunya, Enric Fossas.
A l'acte també hi prendrà part
un representant del Clúster de la
Indústria de l'Automoció; la vicerectora d'Ordenació Acadèmica

La nova enginyeria s’afegeix
als estudis únics de Mines i
Sistemes TIC que ofereix
l’EPSEM de Manresa

Estudiants davant la Politècnica de Manresa

de la Universitat Politècnica, Maribel Rosselló; la directora de l'EPSEM, Rosa Argelaguet; i la directora de l'ETSEIB, Neus Cònsul.
Oferta acadèmica
La singularitat de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de
Manresa es veu reforçada amb
els nous estudis, únics en la seva
especialitat. Igual que Mines i

també l’enginyeria de Sistemes
TIC, que només s’imparteixen al
centre manresà.
La Universitat Politècnica de
Catalunya ofereix actualment un
màster d’Enginyeria d’Automoció pensat per formar enginyers i
enginyeres que es vulguin especialitzar en aquest àmbit i incorporar-se a empreses o centres de
recerca d’aquest sector. Algunes de

les matèries que tracten són de
l’àmbit de la carrosseria, els components del xassís, la línia motriu,
electricitat i electrònica, gestió i
planiﬁcació del desenvolupament
i fabricació del vehicle. El màster
combina activitats teòriques i pràctiques i hi ha la possibilitat de realitzar una estada en una empresa o centre de recerca.
La UPC a Manresa ofereix, actualment, els graus d'Enginyeria
Elèctrica, Enginyeria Electrònica
Industrial i Automàtica, Enginyeria de Sistemes TIC, Mecànica,
Química, Enginyeria Minera i de
Recursos Energètics i Miners. També màsters i doctorats. Actualment es porta a terme el període
de preinscripció, que el curs 20172018 ja incorporarà el nou grau
d’Automoció.

La CUP acusa el govern de no fer res al Puigmercadal
 La Candidatura d’Unitat

Popular alerta que l’actual
concessió del mercat
s’acaba demà, dijous
REDACCIÓ | MANRESA

El grup municipal de la CUP ha
denunciat que el govern municipal no ha mogut ﬁtxa pel tema del
mercat municipal del Puigmercadal tot i que el febrer passat el ple
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«Complexitat i contradicció als
espais periurbans. Reﬂexions a
l’entorn de l’Agulla» és l’enunciat de
la jornada de debat que organitzen, demà dijous, la delegació del
Bages-Berguedà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i Meandre
amb la col·laboració de la Societat
Catalana d’Ordenació del Territori i l’Ajuntament de Mollet, i el suport de les entitats signants de la
Declaració de l’Agulla 2016.
La jornada tindrà lloc a les 7 de
la tarda a la sala d’actes del Centre
Cultural el Casino, amb la participació de Pere Vidal, arquitecte
urbanista; Xavier Mayor, biòleg; Julián Galindo, doctor arquitecte,
investigador i docent especialitzat
en ordenació urbana i territorial;
Annalisa Gioccoli, arquitecta; Miquel Vidal, doctor arquitecte; Ignasi Aldomà, doctor geògraf; Mauro Mas, arquitecte urbanista, director de l’equip redactor del nou
POUM de Manresa; i Àlex March,
enginyer tècnic agrícola.
FESTES

Festa de Sant Pere amb
una conferència, avui
va aprovar una moció en la qual es problemàtiques del mercat. La complir els compromisos que es

comprometia a «continuar treballant per trobar l’opció més adequada per al futur del mercat». El
30 de juny s’acaba l’actual concessió. La moció la va presentar la
mateixa CUP, que plantejava que
el servei es remunicipalitzés.
A través d’un comunicat, la
CUP explica que la moció comprometia el govern a crear una taula de converses amb els paradistes
per buscar solucions a les actuals

taula no s’ha constituït «quatre
mesos després i pocs dies abans
que expiri el termini de concessió,
ni els paradistes ni els grups municipals de l’oposició no tenen
constància de quin serà el futur immediat del mercat».
Per a la CUP, «la passivitat de
CDC i ERC ens demostra que la reactivació del mercat no és una
prioritat per a ells, de la mateixa
manera que tampoc no ho és

van prendre en el ple de febrer».
Finalment afegeixen que sense
una implicació directa de l’Ajuntament difícilment millorarà la situació del mercat, on «la sagnia de
parades tancades» no s’atura. Consideren, a més a més, que la dinamització del Puigmercadal és imprescindible per a una rehabilitació ferma del centre històric, i
pensen que hauria de ser un dels
principals objectius del mandat.
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Dins de les Festes de Sant Pere,
que organitza l’Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor,
avui, a les 8 del vespre, l’historiador manresà i col·laborador de
Regió7 Francesc Comas, i el jesuïta Francesc Riera parlaran de les
diﬁcultats i oportunitats de les esglésies dels anys 60 ﬁns a les del
primer quart del segle XXI. A l’església de Sant Pere Apòstol.

