Presidència Patronat 1996‐1997

FETS RELLEVANTS
Josep Llagostera i Llapart va néixer a Anglès el 1942. Va estudiar als Ger‐
mans de la Salle de Salt, primer, i Girona més tard amb els estudis mercan‐
ls, on va destacar com a bon estudiant. Als 16 anys va entrar en el món la‐
boral, però induït pels seus superiors, als 18, i sense deixar de treballar, va
estudiar el batxillerat i tres carreres, Magisteri a Girona, Peritatge Industrial
i Enginyeria Industrial Superior ambdues a Barcelona, i els cursos de Docto‐
rat, a la ETSIIB. En acabar els cursos de Doctorat, el 1972, va rebre el premi
Nacional de Becari Dis ngit, com a representant seleccionat de la província
de Girona, d'entre els becaris de tot el país pel seu currículum i notes. El
1973 va ser nomenat Catedrà c interí de l'Escola Superior d'Enginyers In‐
dustrials de Barcelona on hi va estar 8 anys més.
L'oportunitat i desig de tornar a Girona se li va presentar entrant com a Di‐
rector Gerent al Grup CRH, dirigint empreses com Suberolita, Formigons Gi‐
rona i d'altres. A part de donar classes a l’Escola Superior d’Enginyers de
Barcelona com a Catedrà c, n’ha donat a la Universitat de Girona i a la Uni‐
versitat Ramon Llull de Barcelona.
En la vessant social, s'ha dedicat a la polí ca durant 8 anys com a regidor a
l'Ajuntament de Girona, 10 anys com Vicepresident del Patronat de l'Escola
Superior Politècnica de Girona i 3 anys com a Vicepresident del Girona Fut‐
bol Club.
Actualment, jubilat, aprofitant la llarga experiència adquirida en els seus 15
viatges a les zones de “més enllà dels cercles polars”, es dedica a escriure
llibres de viatge i cultura sota aquest tol i la marca VV (Viatges Viscuts),
cinc dels quals estan en preparació. També fa conferències relacionades
amb els temes dels llibres.



Proposta de creació dels Premis Patro‐
nat al Millors Projectes Final de Carre‐
ra



Disseny del guardó dels Premis Patro‐
nat



Primer contacte i visita a la Henry Sa‐
mueli School of Engineering de la Uni‐
versity of California, Irvine (UCI) per
endegar les Beques BBI‐PEPS.

