Presidència Patronat 1974‐1990

FETS RELLEVANTS

Andreu Agus i Torras, nascut a Vilafant el 1913, va cursar els estudis
d’Aparellador a Barcelona. Acabada la carrera, es va establir a Girona,
on va fundar una empresa dedicada a prefabricats per construcció.
En la seva condició d’empresari, va exercir de president de la Cambra
de Comerç entre el 1968 i el 1973, un període durant el qual es van re‐
alitzar actuacions fonamentals per al desenvolupament de la indústria
i el comerç de les comarques gironines.
L’any 1969 van començar les ac vitats del Col·legi Universitari de Giro‐
na per inicia va d’un Patronat creat entre la Cambra, la Diputació i
Caixa de Girona. Conscient que la indústria gironina necessitava amb
urgència una infraestructura educa va de grau superior, Andreu Agus‐
va aconseguir, després de nombroses ges ons, que finalment l’any
1974 es posés en marxa l’Escola d’Enginyeria Tècnica Agrícola, integra‐
da a la Universitat Politècnica de Barcelona. Des del primer dia, però,
es va suprimir la paraula “agrícola” i es van impar r les assignatures
de la branca industrial. Dos anys més tard, ja regularitzada la situació,
l’escola es va conver r en Universitat Politècnica, que més endavant
inclouria els estudis d’Arquitectura Tècnica i Informà ca. L’escola va co‐
mençar amb una dotzena d’alumnes i l’actual Escola Politècnica Supe‐
rior en té més de dos mil, ha generat més de quatre mil tols i disposa
d’instal·lacions pròpies de primera categoria.
També va ser l’impulsor dels estudis turís cs a Girona, amb la creació
de l’Escola de Turisme Ferran Agulló. Així com el promotor i fundador
del Polígon Industrial de Celrà i del pavelló cobert per a la Fira Agrícola
i Comercial de Girona.



Inici de les beques per a estudiants a
Departaments i Serveis



Inici de beques per a manteniment i
noves instal·lacions



Inversions en equipa‐
ments ,laboratoris i tallers per a la mi‐
llora de la qualitat docent



Equipament del laboratori de tecnolo‐
gies avançades de fabricació (1990)



Inici d’ajudes per a professors visitants
i conferenciants per a l’ajudes a les
tasques docents i la divulgació



Creació conjuntament amb el presi‐
dent de la Cambra de Comerç, Indus‐
tria i Navegació de Girona, de la Fun‐
dació Politècnica de Formació i Inno‐
vació Tecnològica



Des de 1988 s’inclou un capítol al fo‐
ment i consolidació de les relacions in‐
ternacionals

