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UPC-EPSEM Manresa
El premi Actius Socials per a la UPC-EPSEM, en el marc dels Premis Regió7 2018, és un nou
reconeixement ciutadà en el 75è aniversari de l'Escola. L'actual directora, Rosa Argelaguet, hi va
fer un repàs històric i sobretot de la projecció de futur del centre. Els inicis cal buscar-los l'any 1942,
amb la creació de l'Escola de Capatassos Facultatius de Mines de Manresa. Va iniciar l'activitat
docent el curs 1943-44 dins l'edifici de l'institut Lluis de Peguera, posteriorment compartida amb
un local del carrer Barcelona. La inauguració oficial del nou edifici va ser el 30 de març de 1974, però
dos anys abans s'havia integrat a la UPC, amb el nom d'Escola Universitària Politècnica de
Manresa. La creació del departament d'Enginyeria Minera i Recursos Naturals el 1989 va
permetre una autonomia organitzativa per retrobar línies de recerca i participació amb d'altres
centres. L'any 2006 va passar a ser Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa, per
impartir el segon cicle de l'Enginyeria de Mines.
La projecció de futur passa, segons l'actual directora, per entendre la universitat com un pilar clau
en el procés de creació de riquesa que té impacte directe en l'economia del territori. Els
estudiants fan pràctiques a les empreses mitjançant els convenis de cooperació educativa i
s'incorporen plenament al mercat de treball. Aposten per una docència d'excel·lència amb un
professorat motivat i amb experiència. Així, els seus estudis de mines estan al capdamunt en el
rànquing universitari de la fundació BBVA. Com a universitat oberta al món, valora els intercanvis de
coneixement i participen en projectes de mobilitat internacional, tant amb investigadors que
venen a Manresa a fer recerca, com estudiants d'aquí que fan graus i màsters en universitats
estrangeres. Valoren la recerca i la transferència de tecnologia i des del 2018 funciona el Centre
Específic de Recerca (CER), amb més de 25 investigadors doctorats a Manresa. És una
universitat compromesa amb la societat, per la formació en ciència i tecnologia, però també amb
sostenibilitat, respecte al medi ambient, llibertat de les persones i la seva diversitat, la inclusió o la
no discriminació per raó de gènere. Dos exemples, l'ONG de la mineria per al desenvolupament i
l'aposta per la indústria 4.0 per encarar un futur millor.
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