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Els Premis Manel Xifra Boada
reivindiquen el paper de la indústria pel
futur del país
El conseller Felip Puig ha lliurat els reconeixements a
la Societat Catalana de Tecnologia de l'IEC, a Antoni
Cabarrocas, i a la Fundació CIM
07.06.2015 | 19:03
Els guardonats amb el conseller Puig i
els organitzadors. EMPORDA.INFO


Fotos de la notícia

EMPORDA.INFO El Col·legi
d'Enginyers de Grau i d'Enginyers
Tècnics Industrials de Girona i
Comexi Group han lliurat els
guardons de la desena edició dels
premis Manel Xifra Boada, en un acte
fet aquest divendres al Castell de
Peralada.
L'acte ha comptat amb la presència de Felip Puig, Conseller d'Empresa i Ocupació del
Govern, el subdelegat del Govern i el director dels Serveis Territorials d'Empresa i
Ocupació a Girona, entre altres autoritats.
Aquest any s'ha arribat a la desena convocatòria i per aquest motiu s'ha celebrat de
forma especial al Castell de Peralada i ha comptat amb la presentació per part del
periodista Xavier Graset, flamant Premi Nacional de Cultura. També s'ha repartit entre
els assistents una publicació commemorativa que recull totes les edicions dels premis i
recorda la figura de Manel Xifra Boada, impulsor dels Premis.
Els guanyadors d'enguany
El Premi Manel Xifra Boada a la transmissió del coneixement tècnic i tecnològic s'ha
lliurat a la Societat Catalana de Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans. El premi l'ha
recollit Joan Domènec Ros, president de l'IEC i Frederic Luque, el president de la SCTIEC. La Societat Catalana de Tecnologia (SCT-IEC) és una filial de l’Institut d’Estudis
Catalans (IEC). La SCT-IEC promou la recerca i la divulgació dels avenços tecnològics
en general i, en especial, dels que afecten l’àmbit de la societat catalana. També pren en
consideració les repercussions de la tecnologia en altres camps, com poden ésser el
medi, l’economia, la societat i l’opinió pública. Promou contactes entre tècnics i
investigadors de la universitat i de la indústria i col·labora amb els centres de formació.
També promou les publicacions de tema tecnològic en llengua catalana.
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El Premi Manel Xifra Boada a la trajectòria professional s'ha atorgat a Antoni
Cabarrocas i Pruneda. Cabarrocas és Pèrit Industrial Mecànic i Enginyer Tècnic
Industrial. S'ha format en prevenció de riscos laborals, i direcció d'empreses. Ha
desenvolupat la major part de la seva trajectòria professional a la paperera Torras com a
director de logística i transport industrial. Ha estat membre del Ple de la Cambra de
Comerç de Girona entre 2006-2014, vocal de la Junta Arbitral de Transports de la
Generalitat a Girona, membre de l'Executiva del Consell d'Usuaris del Transport de
Catalunya i membre de SECOT, en el programa de voluntariat sènior d'assessorament
empresarial.
El nou Premi Manel Xifra Boada al grup de recerca aplicada o centre tecnològic s'ha
concedit a la Fundació CIM, i l'ha recollit el seu director, Felip Fenollosa. La Fundació
CIM és una entitat adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya, BarcelonaTech
(UPC) que té com a missió institucional transferir coneixements d'enginyeria i gestió de
la tecnologia a les empreses i professionals que busquen ampliar les possibilitats de la
indústria del territori a través de la creació, millora i promoció dels seus productes i
processos de fabricació. Vol dirigir el teixit empresarial i tecnològic del país cap a la
màxima competitivitat tecnològica i potenciar les seves virtuts ja sigui a través de la
fabricació, l'investigació o la formació d'estudiants, les tres branques que fonamenten
l'entitat.
Com cada any els premis Manel Xifra Boada també han fet un reconeixement als joves
enginyers tècnics industrials que van rebre el premi al millor projecte de final de carrera
per part del Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona. En
aquesta categoria els premiats han estat Jordi Gratacós Prunell, Graduat en Enginyeria
Electrònica Industrial i Automàtica pel projecte «Detecció i generació d'ones acústiques
subaquàtiques»; Joaquim López Ponsa, Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en
Mecànica pel projecte “Disseny d’una estructura metàl·lica desmuntable per a una
parada a l’aire lliure”; i Marc Clarà Espuña, Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en
Química Industrial pel projecte “Estudi sobre els tractaments enzimàtics en un procés de
refinatge a nivell de laboratori”.
Els premis Manel Xifra Boada
Els premis es van iniciar fa deu anys, el 2005, poc després de la mort de l'enginyer que
els dóna nom: Manel Xifra i Boada. Xifra va contribuir a la creació dels premis, però va
morir poc abans de la seva presentació. Per aquest motiu, i abans d'obrir la
convocatòria, es va atorgar el primer guardó a títol pòstum a aquest enginyer. D'aquesta
manera, els premis recullen la filosofia que Xifra i Boada representava, tant des de
l'òptica empresarial com familiar.
Manel Xifra Boada (1928-2005), va ser un enginyer tècnic format a l'Escola d'Enginyers
Industrials de Terrassa, va dedicar la seva trajectòria professional al sector industrial.
L'any 1954 va fundar Comexi, dedicada actualment a la producció de béns d'equip pel
sector de l'embalatge flexible. De profunda convicció gironina, Manel Xifra Boada va
ser membre del consell rector del Patronat Català pro Europa a Girona, del Patronat de
l'Escola Politècnica Superior de la UdG i del Ple de la Cambra de Comerç de Girona,
així com col·legiat d'honor del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
(CETIG).

