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PREMIS MANEL XIFRA I BOADA
Manel Xifra i Boada (1928-2005), 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 per al
sector de l’envàs ﬂexible. L’empresa va començar sent un petit taller de manteniment i fabricació d’equips per a la indústria paperera amb una mà d’obra especialitzada i qualiﬁcada.
A ﬁnals de la dècada dels cinquanta, va començar un llarg procés d'internacionalització i
professionalització amb la millora del nivell tecnològic, l’optimització de la dimensió de
l’empresa i la generació de recursos per autoﬁnançar les dimensions requerides en
aquest procés.
L’activitat exportadora de Comexi Group representa un 95 % de la seva facturació, i la
seva xarxa comercial s’estén per una vuitantena de països d’arreu del món. Els anys 90 van
representar el gran creixement de la marca Comexi arreu del món.
Avui en dia és un grup empresarial amb una facturació el 2010 de 100M€, molt orientat a
la innovació, formada per diverses empreses: Comexi Group Industries S.A.U, que engloba
la major part de les marques comercials (Comexi, Nexus, Enviroxi i Proslit); Comexi Converting Solutions SRL, empresa creada a Itàlia el 2010 que gestiona la marca comercial Acom
dedicada a la maquinaria d' impressió per a rotograbat; Comexi do Brasil, centre productiu
a Brasil per aquell mercat i gran part de Sud-Amèrica; Comexi North America i Comexi
Latinoamericana, delegacions comercials a EEUU i Mèxic respectivament.
De profunda convicció gironina, Xifra 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 CETIG i pregoner de la Setmana
Santa de Girona l’any 2003.
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La iniciativa empresarial, exportadora i innovadora en tecnologia han valgut a Comexi S.A.U.
i al seu president fundador aquestes distincions, entre d'altres:
1989, 1994 i 2004. Premis pel dinamisme exportador i per la xifra d'exportació concedits
per la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona.
1995. Primer premi a la Tecnologia (departament d'Indústria de la Generalitat de Catalunya).
1996. Premi a l'emprenedor en la categoria d'internacionalització (Ernst & Young, «la Caixa»
i Cinco Días), a títol personal.
1998. Premi a la Internacionalització de l'Economia Catalana (Generalitat de Catalunya).
1999. Primer Premi Mitjanes Empreses (Pimec).
1999. Medalla Francesc Macià al Treball, atorgada per la Generalitat de Catalunya a títol
personal, per mèrits professionals.
2003. Premi a la internacionalització de l'Economia Catalana (Generalitat de Catalunya), a
títol personal.
2005. Premi Manel Xifra Boada, atorgat a títol pòstum pel Col·legi d'Enginyers Tècnics industrials de Girona.
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Els premis
Manel Xifra
i Boada

Els premis
Manel Xifra i Boada
estableixen tres
categories

El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona i Comexi Group lliuren els premis Manel
Xifra i Boada. Des del primer lliurament, aquests prestigiosos guardons reconeixen la tasca
de cinc persones que segons el criteri de CETIG i Comexi Group han contribuït a la difusió,
consolidació i distinció de la professió d’enginyer tècnic industrial.
Els premis es van donar a conèixer fa set anys, poc després del traspàs de l’enginyer que els
dóna nom: Manel Xifra i Boada. Aquest va contribuir a impulsar dels premis, però va morir
poc abans. Des de llavors, els premis recullen la ﬁlosoﬁa que Xifra representava, tant des de
l’òptica empresarial com familiar.

Premi a la Millor Trajectòria Professional.
Premi a la Transmissió del Coneixement Cientíﬁco–Tècnic que reconeix la difusió i transmissió de la tècnica i tecnologia.
Premis en reconeixement del premi del Patronat de l'Escola Politècnica Superior de la UdG
al millors Projectes Final de Carrera d‘Enginyeria Tècnica Industrial de les especialitats de
Mecànica, Química Industrial i Electrònica Industrial.
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2005
A títol pòstum
a Manel Xifra
i Boada

Els premis es van iniciar el 2005, poc després de la mort de l'enginyer que els dóna
nom: Manel Xifra i Boada, qui va contribuir a la creació dels premis, però va morir
poc abans de la seva presentació. Per quest motiu, i abans d'obrir la convocatòria,
es va atorgar el primer guardó a títol pòstum a aquest enginyer.
Els premis recullen la ﬁlosoﬁa que Manel Xifra i Boada representava, tant des de
l'òptica empresarial com familiar.
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2006
Primera edició dels
premis Manel Xifra
i Boada

El Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona i Comexi Group van atorgar, per primera vegada, els premis Manel Xifra Boada el 2 de juny.
Els premis Manel Xifra i Boada estableixen 3 categories:
Premi a la Millor Trajectòria Professional que es va atorgar a Josep Palau Francas soci
fundador de l'empresa Soler & Palau, multinacional especialitzada en ventilació. Aquest
guardó destaca una persona que ha protagonitzat algun impuls i millora important en la
tecnologia de la Demarcació, Palau ha estat un clar exemple de capacitat empresarial i
generació de riquesa a les comarques gironines
Premi a la Transmissió del Coneixement Tècnic i Tecnològic que reconeix la difusió i
transmissió de la tècnica i tecnologia. Es va lliurar a Jorge Wagensberg, director de l'Àrea
de Ciència i Medi Ambient de la Fundació "la Caixa". Wagensberg té un llarg currículum en
el que destaca la seva contribució en la divulgació de la ciència, inquietud que li ha permès
apropar els principis cientíﬁcs més complicats al públic general a partir de les seves publicacions o els importants projectes museològics que dirigeix.
Premi als tres projectes de ﬁnal del Patronat de l'Escola Politècnica Superior es van
premiar els tres joves enginyers els projectes dels quals han estat escollits com a millors
projectes de Final de Carrera de l'Escola Politècnica Superior. Es va atorgar el premi Manel
Xifra i Boada a Jordi Bona, Berta Bayés i Carles Sendra.
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2007
Segona edició dels
premis Manel Xifra
i Boada

El Col·legi d´Enginyers Tècnics Industrials de Girona i Comexi Group va presentar la 2a
edició dels premis Manel Xifra Boada, que es van lliurar l’1 de juny. Segons el Col·legi,
aquests premis, ja consolidats, «han contribuït a la difusió, consolidació i distinció de la
professió d´enginyer tècnic industrial» .
En aquesta edició, el premi a la «millor trajectòria professional», que es lliura entre els
membres col·legiats, va anar destinat a Joaquim Lleal, soci fundador de Dytsa l´any 1958,
empresa dedicada a la fabricació de cargols amb seu a Banyoles. Lleal va destacar que «la
meva empresa ha tingut un gran èxit gràcies al gran capital humà del qual ha disposat».
D´altra banda, el premi a la «Transmissió del Coneixement Tècnic i Tecnològic», que
reconeix la difusió i transmissió de la tècnica i la tecnologia a la societat, es va lliura a
Gabriel Ferraté, exrector de la Universitat Oberta de Catalunya i actual president de Caixa
Tarragona, de l´Institut Cerdà i del Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible de la
Generalitat de Catalunya. No obstant, Ferraté destacà que per a ell el més important va ser
treballar en empreses i, ﬁns i tot, arribar a fundar-ne una, Ciber, dedicada al disseny i a la
fabricació d´equips d´electrònica industrial. Ferraté va agrair el premi i va assegurar que
«l´èxit i la saviesa són per a les persones que s´arrisquen i aprenen dels errors».7
A més, els premis Manel Xifra i Boada, fan un reconeixement als millors projectes de ﬁnal de
carrera amb el premi del Patronat de l´Escola Politècnica Superior de la UdG. Aquesta
edició, els tres estudiants que van ser reconeguts amb aquest guardó van Clara Puig
(química industrial), Rubén Ródenas (mecànica) i Núria Barón (electrònica industrial).
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2008
Tercera edició dels
premis Manel Xifra
i Boada

El Col·legi i Comexi Group van atorgar els premis Manel Xifra Boada el divendres 6 de juny
al Mas Marroch (Vilablareix). ament de la professió d’enginyer tècnic industrial. Enguany els
premiats han estat:
Premi a la Millor Trajectòria Professional a Josep Arnau, director del centre associat de
la UNED i catedràtic de la Universitat de Girona;
Premi a la Transmissió del Coneixement Tècnic i Tecnològic a Eduard Punset, periodista i divulgador cientíﬁc,
Premis en reconeixement del premi del Patronat de l'Escola Politècnica Superior de
la UdG al millors Projectes Final de Carrera d'enginyeria tècnica industrial a Xavier
Casademont, Isabel Jaume i Xavier Palomé.
El degà del Col·legi, Narcís Bartina, va parlar de l’esperit dels premis i va recordar Manel Xifra
i Boada, fundador de Comexi i enginyer que dóna nom als guardons. Va destacar els valors
de treball, esforç, coneixement i il·lusió, valors que considera que compartien Xifra i els
premiats d’enguany.
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, va fer un breu parlament on va lloar les iniciatives d’aquestes característiques i va fer una menció especial a les
dues entitats organitzadores dels premis: el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials i Comexi
Grup.
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2008
Tercera edició dels
premis Manel Xifra
i Boada

Després, el secretari de la Junta del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials va fer un resum
del per què es lliuren els premis d’enguany. Tot seguit es va procedir al lliurament dels guardons enmig de projeccions audiovisuals.
Finalment, el conseller delegat de Comexi Grup, Manel Xifra, va recordar la manca d’enginyers tècnics industrials a les comarques de gironines i va aﬁrmar que la formació i la investigació són els elements clau per crear vocacions.
Va cloure l’acte oﬁcial de lliurament de premis l’alcaldessa de Girona, Anna Pagans.
Tot seguit Eduard Punset, periodista i divulgador cientíﬁc, va fer una breu conferència on va
parlar de l’habilitat dels humans per no ser feliços. Sota el títol “ viatge a la professió”, va
parlar de com la tasca professional ens permet la realització personal, Un discurs profund
que va tornar a demostrar la capacitat de Punset per divulgar principis universals, per apropar els conceptes més abstractes al públic en general.
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2009
Quarta edició dels
premis Manel Xifra
i Boada

El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona (CETIG) i Comexi Group van presentat el
29 d’abril al migdia la quarta edició dels Premis Manel Xifra i Boada i els seus cinc guardonats: Joan Peracaula (premi Manel Xifra Boada a la Transmissió del Coneixement
Cientíﬁco-Tècnic), Josep Serra (premi Manel Xifra Boada a la Trajectòria Professional),
Hermann Blum Villanueva, Pol Feixas i Marta Poch (reconeixement dels premis al
Millor Projecte de Final de Carrera atorgat per l’Escola Politècnica Superior de l’UdG).
-“Estimular la gent jove que s’inicia a la professió” és un dels objectius dels Premis Manel
Xifra Boada, segons el degà del CETIG Narcís Bartina, que es va mostrar molt satisfet perquè
aquests premis, en la seva quarta convocatòria, “han pres un caire deﬁnitiu”. Bartina també
va remarcar els dos puntals que deﬁneixen els guardons: el coneixement i la professionalitat. Finalment, va subratllar el denominador comú que uneix els cinc premiats, “la ﬁdelitat a
ells mateixos i la generositat”.
- Per la seva part, el Delegat per al Campus i les Infraestructures de la UdG, Lluís Albó, va
assenyalar que els premis són “un reconeixement a la bona feina i a la feina ben feta”. El
president executiu de Comexi, Manel Xifra i Pagès, va apuntar que els premis que porten el
nom del seu pare serveixen per mantenir viu el seu llegat, alhora que va valorar les característiques dels guardonats. De Joan Peracaula va dir que “es tracta d’un perﬁl adequat a les
característiques del premi, per la seva trajectòria en formació i recerca i la potenciació de la
col·laboració entre universitat i empresa”. Va deﬁnir Josep Serra com un exemple de consolidació d’una empresa familiar, alhora que va valorar el seu paper com a empresari actiu en
l’associacionisme del sector.
A més, va desitjar que els premis animin als joves estudiants guardonats a “desenvolupar
la seva carrera professional”.
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2009
Quarta edició dels
premis Manel Xifra
i Boada

- Joan Perecaula, premi Manel Xifra i Boada a la Transmissió del Coneixement Cientíﬁco-Tècnic, va destacar que la recerca “és el millor sistema de creació de nous coneixements, que
acaben derivant en nous productes”. Josep Serra, d’altra banda, va reconèixer que no
s’esperava el premi i va recordar la seva etapa al costat de Manel Xifra i Boada, del qual va
rebre “molts consells”.
- Els premis es van lliurar el 5 de juny en un acte que se celebrà a l’Hotel AC – Palau de Bellavista, coincidint amb el Dia de la Professió.
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2010
Cinquena edició
dels premis Manel
Xifra i Boada

Premi a la Transmissió del Coneixement Cientíﬁco-Tècnic. Pedro Miguel Etxenike
Landiríbar (Isaba, Navarra, 1950) és una autoritat mundial en el camp de la física teòrica. El
1998 va rebre el Premi Príncep d'Astúries d'Investigació Cientíﬁca i Tècnica. És catedràtic de
Física de Matèria Condensada a la Universitat del País Basc i a la de Cambridge. Actualment
presideix la fundació Donostia Internacional Physics Center, i ha contribuït a la posada en
marxa del CIC Nanogune, un ens que aspira a acollir laboratoris punters en nanotecnologia.
Va ser conseller d'Educació i Cultura del govern basc entre 1980 i 1984.
Premi a la Millor Trajectòria Professional. Josep Bosch Esparch (Girona, 1938) és pèrit
industrial i enginyer tècnic per l'Escola de Terrassa. Del 1975 ﬁns al 2004 va ser membre de
la Junta de Govern del CETIG, essent degà del 2000 al 2004. El 1967 juntament amb un soci
va crear Oter-Girona SL, una oﬁcina tècnica dedicada a la confecció de projectes d'instal·lacions industrials. El 1972 va crear Oxiter-Girona SL.
Reconeixement dels premis del Patronat de l'Escola Politècnica Superior de la UdG al
millors Projectes Final de Carrera d’Enginyeria Tècnica Industrial. Els premiats són:
Francesc Lara Escamilla, enginyer tècnic industrial (ETI) en mecànica, pel disseny i projecte d'una talladora de closques de castanya.
Agnès Alofra Marcé, ETI en química industrial, pel projecte d’optimització d'un reﬁnador en
una fàbrica de paper estucat.
Gerard Massaguer Frigolé, ETI en electrònica industrial, pel projecte, disseny i construcció
d'un braç robot de 5 graus de llibertat governat des de PC via USB.
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2011
Sisena edició dels
premis Manel Xifra
i Boada

Joan Majó - premi Manel Xifra Boada a la Transmissió del Coneixement Cientíﬁco-Tècnic�
Doctor en Enginyeria Industrial, ministre espanyol d'Indústria (1985-1986). Ha ocupat la
presidència de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i càrrecs importants en empreses
com Olivetti, NISA, La Seda i la societat privada municipal barcelonina 22@.
Joan Vidal - premi Manel Xifra Boada a la Trajectòria Professional�Pèrit industrial i enginyer
tècnic per l'Escola de Terrassa. Fundador de l'empresa Aplicacions Elèctriques S.A.
Els premis Manel Xifra Boada en qualitat de reconeixement dels premis als millors projectes
de ﬁnal de carrera del Patronat de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona
són per a:
Carlos López Expósito, ETI en mecànica, pel projecte màquina per realitzar una escletxa en
la closca de l'avellana. Projecte FSEC.
Esther Valiente Valencia, ETI en química industrial, pel projecte avaluació de la tècnica de
fotoextracció per a la reducció de concentracions de metalls pesants en sols contaminants
per la indústria minera.
David Moreno Cabruja, ETI en electrònica industrial, pel projecte cap mòbil amb tecnologia led RGBW controlat per DMX - que no va poder assistir a l'acte de presentació
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2012
Setena edició dels
premis Manel Xifra
i Boada

Els premis, que van comptar amb la presidència de Núria de Gispert, presidenta del Parlament de Catalunya i Carles Puigdemont, alcalde de Girona, van arribar a la setena edició, es
van emmarcar en l'Engidiada, la trobada anual dels enginyers tècnics industrials gironins.
El Premi Manel Xifra i Boada a la transmissió del coneixement cientíﬁco-tècnic s'ha
lliurat a la Universitat de Girona. La UdG va estar representada en la cerimònia de lliurament per l'actual rectora Anna M. Geli i els anteriors rectors, Josep M. Nadal i Joan Batlle. La
contribució al llarg dels seus 20 anys d'existència a l’educació dels joves, la transferència de
coneixement que es fa des del Parc, la qualitat de la docència, una producció cientíﬁca reconeguda a nivell internacional i la recent obtenció del Campus d’Excel·lència del Turisme i
l'Aigua, són alguns dels motius que la van fer mereixedora del premi.
El Premi Manel Xifra i Boada a la trajectòria professional s'ha atorgat a Jordi Frigolé,
director de Nestlé Girona. Frigolé és Enginyer Tècnic Industrial per la Universitat de Girona,
es va incorporar a Nestlé l'any 1986. L'any 2000 va ser nomenat cap del Departament
Tècnic D'electricitat I Automatització del Product Technology Centre d'Orbe a Suïssa, i com
a tal responsable de l‘Àrea Tècnica d‘Automatització de totes les fàbriques de Cafès i Begudes del Grup Nestlé a nivell mundial. De tornada a Girona forma part de l'equip de gestió
de la fàbrica, participant activament en projectes relacionats en l'augment de la capacitat i
innovació tecnològica del centre i, sobretot, en la posada en marxa de la nova planta de
producció de càpsules de Nescafé Dolce Gusto. Finalment, el febrer de 2011 n'és nomenat
director.
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2012
Setena edició dels
premis Manel Xifra
i Boada

Com cada any els premis Manel Xifra Boada també fan 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 van ser Albert Prieto que va rebre el premi pel millor projecte de ﬁnal de
carrera d'Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Mecànica pel seu treball sobre "Disseny mecànic d'una pròtesi de mà”; Juan Antonio Hidalgo que va rebre el premi al millor
projecte de ﬁnal de carrera d'Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Química Industrial
pel seu treball sobre "Preparació d'escumes de poliuretà per a aplicacions en medicina
regenerativa”; i Arcadi Castanyer que va rebre el premi pel millor projecte de ﬁnal de carrera d'Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electrònica Industrial pel seu treball sobre
un "Sistema d'enregistrament i anàlisi de dades analògiques sobre una tarja SD".
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2013
Vuitena edició dels
premis Manel Xifra
i Boada

El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona (CETIG) i Comexi Group han lliurat en
una gala celebrada aquest divendres al vespre a la sala d'actes de l'Escola Politècnica Superior de la UdG els guardons de la vuitena edició dels Premis Manel Xifra Boada. Els premis
s'emmarquen dins l'Engidiada, la trobada anual dels enginyers tècnics industrials gironins.
L'acte de lliurament ha comptat amb la presència de Felip Puig, conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, Marta Madrenas, 2a tinenta d'alcalde i regidora de Promoció i Ocupació de l'Ajuntament de Girona, i Eudald Casadesús, delegat territorial del Govern, entre
altres.
Enguany, el Premi Manel Xifra Boada a la transmissió del coneixement cientíﬁco-tècnic s'ha lliurat a Carles Riba i Romeva. Nascut a Palma de Mallorca l’1 de juliol de 1947,
és enginyer industrial per l'ETSEI de Barcelona i Doctor enginyer per la UPC. La seva capacitat per a la transmissió del coneixement cientíﬁco-tècnic ve avalada per la seva tasca
docent, però també per la tasca de recerca i divulgació. Riba és un dels impulsors, des del
Col∙lectiu per a un nou model Energètic i Social Sostenible, d'un projecte de recerca orientada a la transició energètica, que pretén impulsar el pas de l'actual model de desenvolupament basat en recursos fòssils a un altre basat en recursos renovables, que caldria impulsar
des de la universitat i les institucions de recerca catalanes.
El Premi Manel Xifra Boada a la trajectòria professional s'ha atorgat a Martirià Butinyà Carrera. Butinyà es va titular en enginyeria tècnica industrial i va iniciar la seva activitat
professional en diferents empreses del sector com Kolster (dedicada a la fabricació de magnetòfons), Carandini (dedicada a il·luminació), i Teisa (vinculada al grup empresarial d'Agrienergia). Des de l'any 1972, s'incorpora a Agrienergia, empresa banyolina dedicada a la
producció, distribució i comercialització d'energia elèctrica, com a director de la secció elèctrica, on ha estat actiu durant més de 40 anys. Butinyà va fundar, juntament amb altres
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2013
Vuitena edició dels
premis Manel Xifra
i Boada

professionals, l'APPA (l'Associació de productors d'energies renovables) i va participar des
del començament en l'ASEME (Associació d'empreses elèctriques), essent-ne durant molts
anys membre de la seva junta directiva.
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 David Jiménez Aparicio, enginyer tècnic industrial en Mecànica pel seu projecte “Disseny d'una cadira de rodes per a terrenys disgregats”;
Cristina Martín Castañé, enginyera tècnica industrial en Química Industrial pel seu projecte “Ciments ossis acrílics per a l'aplicació en cirurgia mínimament invasiva”, i Carles Candela
Gonzalez, enginyer tècnic industrial en Electrònica Industrial pel seu projecte “Disseny i
construcció d'un timó de profunditat per a un robot submarí”.
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