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En record de Georgina Blanes Nadal (Alcoi, 12 de juliol de 1966 
- Alacant, 27 de març de 2015)
lluís GarriGós i oltra

Anava fugint d’aquesta feina. No volia fer-la. Són massa records i una 
immensa amargor.

Georgina ens va deixar el dia de la Mare de Déu dels Dolors de 
l’any 2015.

Un currículum detallat de Georgina es pot trobar a Viquipèdia. Jo 
tan sols vull evocar, entre alguna llàgrima, retalls de la seua presència.

La seua tesi doctoral sobre la consolidació de l’ensenyament in-
dustrial a Alcoi, que vaig tenir l’honor de dirigir i que posteriorment 
publicà l’Institut Gil Albert de la Diputació d’Alacant, la va refermar 
com a investigadora sobre el sistema d’ensenyament de les contrades 
d’Alcoi, procés que incloïa també l’estudi de l’estructura industrial 
d’aquestes terres, amb la publicació d’alguns articles sobre la indústria 
dels mistos i l’abastiment d’energia per a la indústria local, tèxtil i pa-
perera, i tot això sense negligir algunes incursions en el camp de la 
història de l’anàlisi colorimètrica de la mà de Carles Millán Verdú.

Enginyera industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya 
(1991) i doctora enginyera industrial per la Universitat Politècnica de 
València (1999) fou la primera dona que va dirigir l’Escola Politècnica 
Superior d’Alcoi (EPSA), funció que va desenvolupar des de l’1 de ju-
liol de 2012 fins al seu decés.

Catedràtica d’Escola Universitària, fou responsable de la unitat do-
cent de Física Aplicada a l’EPSA des del 2002, lloc des d’on la meua 
relació amb ella fou més propera. Dona entusiasta com poques, recor-
de quan va participar per primera vegada en una Trobada de la SCHCT, 
a Tarragona, si no recorde mal. En aquella reunió va acabar involu-
crant-se en la gestió del Consell Directiu de la Societat.

De caràcter inquiet, encara que no ho semblava, poques activitats 
de l’EPSA, i fins i tot del municipi alcoià, escapaven al seu interés, la 
qual cosa explica que iniciara la Universitat Sènior a Alcoi i la inaugu-
ració de seus universitàries locals, com ara Bocairent, Banyeres i Xàti-
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va. Fou, no obstant això, en la seua breu etapa com a directora quan va aconseguir el seu 
major èxit com a gestora acadèmica en ampliar el campus d’Alcoi incorporant-hi un nou 
edifici, i introduint-hi rutines per millorar la qualitat docent i la investigació. 

Entre les seues publicacions, podem destacar:

• Panorama histórico de la educación en las escuelas privadas de Alcoy durante el siglo xx. 
Blanes Nadal, Georgina; Sebastià i Alcaraz, Rafael. Instituto Alicantino de Cultura 
Juan Gil-Albert.

• 150 anys de la consolidació de l’ensenyament industrial a Alcoi. Garrigós Oltra, Luis; Bla-
nes Nadal, Georgina. Universitat Politècnica de València. Escola Politècnica Superior 
d’Alcoi. 

• El color líquido. Garrigós Oltra, Luis; Millán Verdú, Carlos; Blanes Nadal, Georgina. 
Editorial Aguaclara.

• Orígenes de la enseñanza técnica en Alcoy. Blanes Nadal, Georgina; Garrigós Oltra, Luis; 
Millán Verdú, Carlos. Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.

• Antecedents de l’escola industrial d’Alcoi. Blanes Nadal, Georgina; Garrigós Oltra, Luis; 
Sebastià i Alcaraz, Rafael. Institut d’Estudis Catalans.

Per acabar: Fins sempre Georgina. Moltes gràcies pel teu coratjós discurs vital.
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