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Visites tècniques dels estudiants d'Enginyeria del
Campus Universitari Igualada-UdL

La iniciativa els permet entrar en contacte amb diferents tipus
d’organització empresarial
Els dies 28 i 29 d’octubre, estudiants del Grau en
Enginyeria Química [ 

 i del /sites/CampusIgualada/ca/estudis/grau-en-enginyeria-quimica/ ] Grau en Enginyeria en Organització
Industrial i Logística [ 

 del Campus/sites/CampusIgualada/ca/estudis/grau-en-enginyeria-en-organitzacio-industrial-i-logistica/ ]
Universitari Igualada-UdL, en el marc de l’assignatura Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat, van visitar les
instal·lacions de la planta de depuració d’aigües IDR (Igualadina de Recuperació i Depuració). En aquesta
planta, gestionada per una societat integrada per les empreses del sector adober i situada al barri del Rec
d’Igualada, té lloc el tractament de les aigües residuals de la indústria adobera de la capital de l’Anoia i una part
de les aigües urbanes de la ciutat.

Els estudiants van tenir l’oportunitat de conèixer com funcionen les instal·lacions de la gestora de residus líquids
IDR i el seu procés de gestió d’aigües residuals basat en un tractament biològic.

Les visites tècniques que es realitzen amb els estudiants d’Enginyeria del Campus Universitari Igualada-UdL a
diferents empreses de l’àmbit industrial els permet conèixer de primera mà que l’enginyeria és molt diversa i
també els permet entrar en contacte amb diferents tipus d’organització i amb perfils diferents d'enginyers que no
només els atenen, sinó que tot sovint els traslladen la seva passió per la feina ben feta.

En aquest sentit, el passat 7 de setembre, dos representants de les titulacions d’Enginyeria van ser convidats
per una empresa industrial present a quatre dels cinc continents i instal·lada a la comarca de l’Anoia a visitar les
seves instal·lacions i així establir sinergies i cercar possibilitats tangibles de col·laboració entre empresa i
universitat en el marc de les titulacions que el personal docent i investigador de l’Escola Politècnica Superior

 imparteix al Campus Universitari Igualada-UdL.de la Universitat de Lleida [ /sites/Eps/ca/ ]
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