Joan Llorenç Carrió guardonat amb el premi a la
Trajectòria Professional
Aquest és un dels premis que s’atorguen en el marc de la Diada de l’Enginyer, que enguany
s’ha celebrat al Camp Nou.
El president de la Generalitat, Artur Mas, ha presidit la festa institucional dels Enginyers
Industrials de Catalunya.
L’Associació i el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (AEIC/COEIC) ha celebrat avui la
seva tradicional Diada de l’Enginyer, una festa anual que esdevé el punt de trobada per al
col·lectiu. Els Enginyers Industrials de Catalunya (EIC) han escollit l’Estadi del Futbol Club
Barcelona, com a escenari d’aquesta celebració que a congregat a més de 600 persones.
L’acte, que aquest any porta per lema “El triomf de l’esforç”, ha comptat amb la presència del
president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas. Els presentadors d’aquesta celebració
institucional han estat Marta Garcia, periodista de la secció d'Esports de Catalunya Ràdio, i
Pep Plaza, imitador de Josep Guardiola al programa Crackòvia de TV3.
En el decurs de la Diada de l’Enginyer, la institució ha atorgat diversos premis que reconeixen la tasca
d’enginyers industrials, institucions i professionals.

Premi a la Trajectòria Professional
En reconeixement a tota la seva trajectòria professional, Joan Llorenç Carrió ha estat
guardonat amb el premi més emblemàtic de la vetllada. Llorenç és doctor en Enginyeria
Industrial per l’Escola de Barcelona, graduat en Administració d’Empreses per l’IESE i per
l’School of Business de Stanford University.
Ha dedicat una bona part de la seva vida professional al sector de l’automoció, començant
com a estudiant en pràctiques a ENASA-PEGASO, on va acabar sent gerent de
Desenvolupament Corporatiu i gerent d'Operacions Industrials. El 1986 va fundar PIC Group,
S.A., una empresa dedicada a la Consultoria Estratègica. Ha estat president de la
Confederación Española de Automoción, de la qual encara n'és president honorari.
Va ser elegit President del Comitè Executiu de SEAT, on va liderar amb èxit el Programa de
Reconversió i Rendibilització (“Turnaround”) de l’Empresa.
També ha estat guardonat amb la Creu d’Oficial de l’Ordre del Mèrit de la República Federal
Alemana i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

Premi de Periodisme Serrat i Bonastre
Aquest guardó, que respon a la voluntat de premiar aquells periodistes o mitjans que donen a
conèixer la veu dels enginyers, ha estat atorgat a La Vanguardia per la seva edició en català.

Premi Creativitat
Els guardonats amb aquest premi, han estat el projecte SOSTAQUA i el projecte WinD.
El projecte SOSTAQUA ha desenvolupat tecnològicament un cicle urbà de l'aigua sostenible,
liderat per AGBAR, que ha implicat a 15 empreses, 12 universitats i a centres de recerca.
El projecte WinD, del Grup d'Enginyeria de Materials (GEMAT) de l'Institut Químic de Sarrià
(IQS), pel desenvolupament d’una nova cola de reparació flexible amb curat ràpid i sota
l'aigua, la qual va assegurar la reparació de la Vela del veler Renault ZE que va arribar tercer a
la Barcelona World Race.

Premi de Creativitat per a Joves
Aquest guardó premia el millor projecte final de carrera dels nous col·legiats. Aquest premi ha
estat concedit a Juan Carlos Grande, de l’Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials i
Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) pel projecte "Estudi del processat i caracterització
d'escumes polimèriques del sector aeronàutic".

Premi al Reconeixement Acadèmic
Aquest premi, que reconeix la trajectòria d’una docent de les escoles d’enginyeria, ha estat
atorgat a Lluís Puigjaner Corbella, per la seva destacada tasca en R+D.

Beques doctorals
La Caixa d’Enginyers ha entregat la beca a l’enginyera Alba Fuertes, de l’ETSEIAT.

Premi millor pràctica empresarial
EL guanyador d’aquest premi és l'empresa Integral cad CAM per la creació del primer CET
tecnològic Integral Cad Cam CET que permet la integració en el món laboral de les persones
discapacitades.

Premi Reconeixement Institucional
Aquest guardó, que reconeix l’aportació d’una institució al món de la enginyeria, ha estat
concedit a l’Institut Químic de Sarrià (IQS).

Insígnies
La institució ha realitzat l’entrega simbòlica d'una insígnia a un dels nous col·legiats de cada una
de les escoles d'Enginyeria Industrial, i també a un nou col·legiat de les altres tres branques de
l’enginyeria que acollim al nostre Col·legi: enginyers geòleg, enginyers químic i enginyers en
organització industrial.
Les insígnies han estat per:
Gerard Bonvehí, de l’ETSEIB.
Daniel Colavida, de l’ETSEIAT.
Carles Domingo, de la UdG.
Xavier Serarols, de l’IQS.
Rosa Maria Prieto, enginyera química.
Josep Mola, enginyer en organització industrial.
Andrea Merino, enginyera geòleg.

