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Divendres dia 06/05/2016 

 

 

 

Apreciats/ades companys/es 

 

El passat 28 d’abril de 2016 es va celebrar a la sala d’actes de l‘edifici Vèrtex de la UPC 

l’acte de graduació de totes les titulacions amb professió regulada que s’imparteixen a 

l’escola de Camins de Catalunya. D’aquesta manera l’acte va estar dedicat a celebrar la 

graduació dels estudiants que finalitzaren els estudis durant l’any 2015 de les següents 

titulacions:  

- Graduat en Enginyeria Geològica. 

- Graduat en Enginyeria d’Obres Públiques. 

- Graduat en Enginyeria Civil. 

- Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports. 

 

El nostre col·legi va ser convidat per primera vegada en aquest acte de graduació 

perquè comptava també amb la presència per primera vegada dels graduats en 

Enginyeria Geològica amb la professió regulada d’enginyeria tècnica minera en 

prospeccions i sondejos.  
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A l’acte hi va assistir, per part del nostre col·legi, el degà senyor Juan Ignacio Navarro, i 

el vocal de l’àrea de Col·legiació i Universitats, el senyor Lluís Sanmiquel. Aix í mateix, el 

degà va participar durant l’acte a la mesa presidencial col·laborant en la imposició de 

distintius commemoratius als estudiants que es graduaven de les diferents titulacions.  

Els alumnes que es van graduar en el Grau en Enginyeria Geològica van ser els 

següents: 

Laia Gelonch Roca 

Adrià Llobet Webb 

Pau Sillero Sellés 

Marc Soler Colell 

 

Al final de l’acte el degà i el vocal de Col·legiació i Universitats van dirigir-se als 4 

estudiants indicats a qui es va fer entrega, en aquell instant, d’un pin del nostre 

col·legi.  

 

 

 

Des de la junta de govern del Col·legi d’Enginyers Tècnics i Graduats en Mines i Energia 

de Catalunya i Balears, volem felicitar i donar l’enhorabona als 4 estudiants graduats 

en el grau en Enginyeria Geològica així com convidar-los a formar part ben aviat del 
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nostre col·lectiu on de ben segur trobaran el recolzament necessari per afrontar amb 

èxit el seu inici en el món professional. 

 

 

Àrea de Col·legiació i Universitats 

COETGME


