
 

 
 

 

 

 

 

 

Centre de Formació Interdisciplinària Superior 

Universitat Politècnica de Catalunya 
 

ACTE DE GRADUACIÓ 2016 
 

 

 



  



 

 

 

 

Sumari 
  

 

 

 
 

 

 
  
 



  



 

 3 

 

  

Salutació del Director. Vuitena promoció  
(Miguel Ángel Barja, Director del CFIS) ....................................................................................................................... 5 
  
Salutació del Padrí de la promoció   
(Josep Ferrer Llop – Catedràtic de Matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya  
i ex-Rector) ............................................................................................................................................................................ 

 
9 

  
ICFOnianos: Pasión por las Fronteras del Conocimiento  
(Lluís Torner Sabata - Catedràtic de Teoria del Senyal de la Universitat Politècnica de Catalunya 
i Director de l’Institut de Ciències Fotòniques) ............................................................................................................ 

 
13 

  
Estudiants titulats l’any 2016 .......................................................................................................................................... 17 
  
Estudiants de nou ingrés ................................................................................................................................................... 103 
  
Patrocinadors i col·laboradors .......................................................................................................................................... 107 



  



 

 5 

 

 

 

 

Salutació  
del Director 

  

Vuitena promoció 
  



  



 

 7 

A l’acte que celebrem avui es gradua la Vuitena Promoció del CFIS. És  el moment de continuar amb renovats 
esforços i amb l’ànim d’afrontar nous reptes, comptant amb el suport i la complicitat dels òrgans de govern 
de la Universitat Politècnica de Catalunya i de totes les escoles i facultats involucrades, la col·laboració de 
professors i membres del PAS, el suport econòmic de les fundacions i empreses patrocinadores i, sobretot, 
l’esforç de les promocions d’estudiants que any rere any s’incorporen al CFIS. 
 
Al curs 2016-17 hem incorporat 41 nous estudiants al CFIS, 31 provinents de batxillerat i altres 10 que ja 
eren al sistema universitari. Un 25%  de les noves incorporacions són estudiants de fora de Catalunya.  
 
Avui es graduen 42 estudiants, tot un rècord històric. Trobareu els seus perfils en aquestes mateixes 
pàgines. Com veureu, aquests estudiants han fet el seu Treball Final de Grau a grups de recerca de la UPC, 
a reconeguts instituts d’investigació de l’àrea de Barcelona,  i molts d’ells a l’estranger, a institucions tan 
prestigioses com el MIT, Berkeley, Cornell, l’Imperial College, etc.  
 
Dins de les activitats organitzades pel CFIS, cal destacar el nostre Fòrum d’Empreses i Instituts de Recerca. 
Així han passat per aquest Fòrum les empreses BCG, BBVA-Analyltics, SENER, Hewlett-Packard i Kernel 
Analytics, així com l’Institut de  Ciències Fotòniques. Hem col·laborat també en l’organització de diverses 
activitats externes, com ara la participació en concursos internacionals de matemàtiques o de programació, 
amb un èxit notable, una vegada més, dels equips de la UPC formats majoritàriament per estudiants del 
nostre centre. 
 
Tota la nostra activitat acadèmica i la política de beques i ajuts està fortament recolzada per tres institucions. 
En primer lloc per la pròpia Universitat Politècnica de Catalunya. Però molt especialment pel patrocini d’honor 
de la Fundació Privada Cellex i l’Obra Social la Caixa. La seva contribució i confiança en el nostre projecte, 
d’ençà la seva creació, ha estat determinant per definir i mantenir les seves característiques. En aquest 
sentit, enguany hem ampliat el patrocini d’ambdues fundacions. Estem orgullosos també d’anunciar la 
consolidació del nostre Programa de Mobilitat Internacional, finançat per un patrocini específic de la Fundació 



Privada Cellex, a través del qual aquest curs 20 dels nostres titulats han fet el seu TFG a prestigioses 
universitats de fora. Hem d’agrair també la col·laboració d’altres empreses com ara RESA i ARCVI i el 
patrocini dels Premis als Millors Expedients de la vuitena promoció, per part de Kernel Analytics i Hewlett-
Packard. 
 
L’equip del CFIS volem felicitar els estudiants que avui es graduen, desitjant-los el millor dels futurs 
personals, acadèmics i professionals. Als estudiants que avui s’incorporen al nostre programa, els animem 
a afrontar amb il·lusió i treball el repte que tenen per endavant i els emplacem d’aquí 5 anys, al seu propi 
acte de graduació! 

  
Miguel Ángel Barja Yáñez 
Director del CFIS 
 
Barcelona, 23 de desembre de 2016  
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M’he sentit molt honorat per la proposta d’apadrinar aquesta promoció. Ho agraeixo de tot cor. Alhora, no 
vull deixar passar l’oportunitat de fer-vos avinents algunes consideracions.  
 
El primer pensament és la immensa satisfacció per l’èxit del CFIS. Puc testimoniar, com responsable de la 
seva creació, que els resultats han superat totes les expectatives. Va caldre vèncer moltes incredulitats i 
resistències, tant de tipus funcional com ideològic. Assolit l’èxit, resulten gairebé inversemblants les 
dificultats i els obstacles inicials, que tendeixen a oblidar fins i tot els qui ho varen patir ben directament. 
Però no convé fer-ho, per tal de valorar adequadament el que es va fer i el que s’ha aconseguit. Era molt 
nou, molt trencador, gairebé impossible. Sortosament, un grapat de persones, de dins i de fora de la UPC, 
hi varen creure entusiàsticament i varen actuar amb eficàcia gairebé sorprenent. I la confirmació definitiva 
va arribar de la mà d’un estudiantat que també, podem dir-ho amb totes les lletres, va superar totes les 
expectatives. Felicitem-nos, doncs, i gaudim-ho. 
 
El segon pensament ha quedat ja apuntat. Tinc la sensació que no es valora prou el que tenim. Em trobo 
massa gent que no ho coneix. Gent amb responsabilitats institucionals i professionals, fins i tot ben pròxims. 
Dit pel broc gros: com és que no som famosos? Em dol per les persones a les quals em referia fa un moment, 
que van posar esforç i encert. Però també em dol pel país que no ho aprofita prou, ni tan sols com a injecció 
d’autoestima. La millor prova de que tenim quelcom de gran valor, és que no ho té ningú més: ni tan sols 
han estat capaços de copiar-ho. Recordo que al principi ens ho temíem. Nosaltres mateixos ens 
infravaloràvem, sense adonar-nos que és irrepetible. Com és que no ho lluïm més? Potser, a parer d’algunes 
de les persones que més hi ha contribuït i hi contribueixen, fem bé d’una certa discreció. Potser correríem 
el risc de morir d’èxit o de desdibuixar-nos. Per si tenen raó, deixo d’insistir-hi i em resigno a mantenir el 
CFIS i els qui l’han fet en una injusta penombra. 
 
Finalment, m’adreço a la promoció que apadrino. Ja he dit que heu superat les expectatives, que podeu 
estar satisfets de com heu respost a la confiança dipositada. De ben segur que, com als que us han precedit, 
us espera un munt de possibilitats i d’èxits si continueu treballant com fins ara, cosa que no dubto. Moltes 



felicitacions i moltes gràcies. Tanmateix, us vull alertar que encara esteu en deute. Per poder ser on sou i 
arribar a on arribareu, moltes persones han treballat molt i moltes institucions, públiques i privades, hi han 
contribuït fortament. Emfàticament podríem dir que el país ha apostat per vosaltres. Certament no heu 
malbaratat gens ni mica els esforços i els recursos invertits, ben al contrari els heu aprofitat a fons. Però 
encara us falta tornar-los. Si més no per tal que noves promocions puguin gaudir-ne, en un cercle virtuós 
d’inversió i retorn. No em refereixo a un retorn en diners. Em refereixo a un retorn en prestigi, en 
coneixement, en oportunitats, en desenvolupament. Heu adquirit un compromís social, sou ambaixadors del 
nostre país. Rendibilitzeu com individus tot el que heu treballat, però no oblideu que també podeu contribuir 
significativament al futur col·lectiu de la nostra societat. Heu de demostrar que invertir en la Universitat, 
invertir en docència, invertir en recerca, és rendible per a les persones implicades, però sobre tot és rendible 
per a la societat en el seu conjunt. 
 
Molts ànims, molta sort i bona feina. 
 
Josep Ferrer Llop 
Catedràtic de Matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya i ex-Rector 
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La capacidad que tiene la humanidad de explorar el mundo que la rodea, y eventualmente para aprovechar 
el conocimiento adquirido en tal exploración para prevenir o curar enfermedades, mejorar el bienestar de 
los ciudadanos o encontrar estrategias que compatibilicen el desarrollo económico con el cuidado del medio 
ambiente, dependen críticamente de los instrumentos y la tecnología de las que dispone. La fotónica, esto 
es la ciencia y la tecnología de la luz, principalmente luz láser, proporciona elementos esenciales de la caja 
de herramientas. Su papel es clave tanto en las tecnologías que ya han transformado nuestra vida cotidiana 
durante las últimas décadas, como Internet, la telefonía móvil o las técnicas avanzadas de imagen para 
diagnóstico médico, como las que se usan en las más rabiosas fronteras de la ciencia, en física, química, 
biología, ingenierías o medicina.  
 
Avanzar la frontera consiste en abordar desafíos de gran importancia para la sostenibilidad de nuestra 
civilización, tales como obtener materiales superconductores a temperatura ambiente; replicar masivamente 
procesos de captación de energía solar mediante trucos similares a los que usa la naturaleza en la 
fotosíntesis; construir tecnologías de la información basadas en la física cuántica; o entender cómo se inician 
y cómo avanzan las enfermedades a escala molecular y celular. El viaje depara sorpresas maravillosas que 
solían pertenecer al reino de la ciencia ficción, pero que en el futuro cercano serán una realidad. La 
conferencia versará sobre las aplicaciones actuales de la fotónica, con especial énfasis a las nanotecnologías 
y la nanomedicina, y sobre los valores que los ICFOnianos promovemos mediante la exploración en la 
frontera. 
  
Lluís Torner Sabata 
Catedràtic de Teoria del Senyal de la Universitat Politècnica de Catalunya  
i Director de l’Institut de Ciències Fotòniques 
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Asier Aduriz Berasategui 
Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació + Grau en 
Enginyeria Informàtica 
 
L’Asier va néixer a Oiartzun (Gipuzkoa) el 1993. El curs 2010-11 
va obtenir una menció de Matrícula d’Honor de Batxillerat. 

El curs 2011-12 va iniciar els seus estudis al CFIS i va guanyar 
una beca de residència-CFIS durant els seus estudis. El maig de 

2016 es va graduar en Enginyeria en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació i en Enginyeria Informàtica. 
Va desenvolupar el seu Treball Fi de Grau titulat Analysis of the dynamics of gray matter reduction in 
Alzheimer´s Disease al Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions  de la UPC.  

El curs 2014-15 va guanyar un ajut-CFIS per participar en el Project Challenge Based Innovation al CERN i 
el juliol de 2013 va gaudir d’un altre ajut-CFIS per assistir al curs Entrepreneurship Immersion Program 
d’ESADE. El curs 2015-16 va treballar com a autònom d’Analista i Programador Informàtic.  

Actualment treballa com a Enginyer de Machine Learning a l’empresa Vilynx.  

Parla eusquera, català, castellà i anglès. Li agrada tocar el piano, veure sèries, llegir, programar, pensar…  
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Ferran Alet Puig 
Grau Enginyeria Física + Grau en Matemàtiques 
 
En Ferran va néixer a Barcelona el 1993. Els cursos 2009-2011 va 
guanyar una beca Joves i Ciència de Catalunya Caixa. Durant 
aquells anys va guanyar l’Olimpíada de Informàtica  i diverses 
medalles en Olimpíades de Matemàtiques i Física. El curs 2010-11 
va obtenir una menció de Matrícula d’Honor de Batxillerat i va ser 
Premi Extraordinari de Batxillerat. L’any 2011 va guanyar el premi 
Poincaré de la UPC i el premi Enginyeria i Matemàtica Aplicada de 
la UPF pel seu Treball de Recerca de Batxillerat.  

El curs 2011-12 va iniciar els seus estudis al CFIS i va guanyar una beca de matrícula-CFIS durant els seus 
estudis. El maig de 2016 es va graduar en Enginyeria Física i en Matemàtiques, sent el número 3 de la seva 
promoció en aquest darrer grau. Va desenvolupar el seu Treball Fi de Grau titulat Machine Learning for 
Robotic Manipulation in Cluttered Environments al Mechanical Engineering Department del MIT amb un ajut 
de mobilitat-CFIS i s’hi va quedar uns mesos més fent recerca en Robòtica.  

Durant els anys 2012-15 va ser membre d’un grup que representava a la UPC en la SWERC regional del 
concurs de programació ACM-ICPC, guanyant diverses medalles i sent-ne dos cops guanyador, representant 
a la UPC en la final mundial. L’any 2016 va quedar en tercera posició a l’Amazon Picking Challenge amb 
l’equip del MIT. El 2013 va assistir al Seminari de Relativitat organitzat pel CFIS. El juliol de 2014 va gaudir 
d’un ajut-CFIS per assistir al curs Entrepreneurship Immersion Program d’ESADE. A l’estiu de 2015 va fer 
un Internship a Google Zurich.  

Actualment està fent un PhD en Computer Science al MIT, concretament en Machine Learning i Robòtica 
amb una beca LaCaixa.  



Parla català, castellà, francès i anglès, i està aprenent xinès. Li agrada l’esport (especialment el bàsquet, el 
ping-pong i la natació), llegir, organitzar Murder Mystery Games i les competicions de programació. 
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Àlex Armengol Urpí 
Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació + Grau en 
Enginyeria en Tecnologies Industrials 
 
L’Àlex va néixer a Manhattan (Nova York) el 1992. L’any 2010 va 
ser Premi Recerca Jove de la Generalitat de Catalunya pel seu 
treball de recerca de Batxillerat.  

El curs 2010-11 va iniciar els seus estudis de Grau en Enginyeria 
en Tecnologies Industrials a la UPC i el curs 2011-12 es va 
incorporar al CFIS. El maig de 2016 es va graduar com a Enginyer 
en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació i com a Enginyer en 

Tecnologies Industrials. Va desenvolupar el seu Treball Fi de Grau titulat Beyond the ID in RFID: novel 
applications of the RFID Technology al Auto-ID Lab del MIT amb un ajut de mobilitat-CFIS.  

L’estiu de 2013 va fer unes pràctiques a l’empresa CM4 Enginyeria S.A. i  l’estiu de 2014 a l’empresa Keonn 
Technologies. El curs 2014-15 va treballar d’Enginyer co-líder del departament d’enginyeria d’AlmaTech Inc., 
una start-up dedicada a la Transferència Inalàmbrica de Potència (WPT).  

Actualment està cursant un Màster en Enginyeria Mecànica al MIT.  

Parla català, castellà i anglès i té el Grau Elemental de Música pel Conservatori del Liceu. Li agrada fer 
voluntariats per Europa, cuinar, viatjar, jugar a bàsquet, tocar el piano i ballar swing. 
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Adrià Balcázar Castell 
Grau en Enginyeria Civil + Grau en Matemàtiques  
 
L’Adrià va néixer a L’Hospitalet el 1993. Durant els anys 2008-
2011 va guanyar diversos Premis Cangur, quedant en primera 
posició l’any 2009 i guanyant el Pin de Plata l’any 2011.  

El curs 2011-12 va iniciar els seus estudis al CFIS. El juny de 2016 
es va graduar en Enginyeria Civil i en Matemàtiques. Va 
desenvolupar el seu Treball Fi de Grau titulat Exploración de 
procedimentos de simulación-optimización para la calibración de 
modelos de simulación de tráfico a la Universidade de Santiago de 
Compostela i al Departament d'Estadística i Investigació Operativa 
de la UPC amb un ajut de mobilitat-CFIS.  

Des de l’any 2013 és membre de l'associació BEST (Board of European Students of Technology). L’estiu de 
2013 va ser becari de l’empresa de fundicions HKM i a l’estiu de 2015 va treballar a la consultoria 
mediambiental EnviroProd com a analista de dades, les dues a Alemanya. El primer quadrimestre del curs 
2015-16 va fer una estada de mobilitat a la Czech Technical University of Prague cursant algunes 
assignatures.  

Actualment treballa com a professor a Munich amb la intenció de començar un Màster el setembre vinent.  

Parla castellà, català, anglès, alemany i francès. Li agrada l’educació, aprendre idiomes, els esports aquàtics, 
el teatre i el disseny de jocs. 
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Maria Bauzà Vilallonga 
Grau en Enginyeria Física + Grau en Matemàtiques 
 
La Maria va néixer a Ciutadella de Menorca (Illes Balears) el 1993. Entre el 
2008 i el 2010 va guanyar diversos premis Cangur de les Illes Balears.  

El curs 2011-12 va iniciar els seus estudis de Grau en Enginyeria Física a la 
UPC i el curs 2012-13 va entrar a formar part del CFIS. El febrer de 2016 es 
va graduar en Enginyeria Física i en Matemàtiques. Va desenvolupar el seu 
Treball Fi de Grau titulat Probabilistic Data-Driven Models for the Pushing 
Problem al Mechanical Engineering Department del MIT amb un ajut de 
mobilitat-CFIS. 

L’any 2015 va guanyar una Google Travel Grant per assistir a la conferència 
Grace Hopper Celebration of Women in Computing. L’any 2016 va fer un 
Internship a Google Zurich com a Software Engineer. L’any 2016 va quedar 

en tercera posició a l’Amazon Picking Challenge amb l’equip del MIT. Té una publicació científica que va rebre 
el premi de Best Paper Award Finalist a IROS 2016.  

Actualment està fent un PhD al Departament de Mechanical Engineering del MIT combinant la robòtica amb 
tècniques de Machine Learning amb l’ajut d’una beca LaCaixa.  

Parla català, castellà i anglès. Li agrada viatjar, cuinar, llegir, jugar al ping-pong, fer esport i passar temps 
amb els amics i la família. 
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Josep Carner Marsal 
Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació + Grau en Enginyeria 
Informàtica 
 
En Josep va néixer a Igualada el 1993. El curs 2010-11 va obtenir una menció de 
Matrícula d’Honor de Batxillerat. 

El curs 2011-12 va iniciar els seus estudis al CFIS. El juny de 2016 es va graduar 
en Enginyeria en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació i en Enginyeria 
Informàtica. Va desenvolupar el seu Treball Fi de Grau titulat Knowledge-Defined 
Networking: Modelització de la xarxa a través de l’aprenentatge automàtic i la 
inferència al Electrical Engineering and Computer Science Department de la 
University of California, Berkeley amb un ajut mobilitat-CFIS.  

El curs 2014-15 va guanyar un ajut-CFIS per participar en el Project Challenge 
Based Innovation al CERN. L’any 2014 va ser becari d’investigació al grup LARCA 

de la UPC. El juny de 2016 va guanyar el segon premi al concurs Yuzz del Banc de Santander pel projecte 
emprenedor iVision. Ha guanyat una beca LaCaixa-2016 per anar a fer un Màster als Estats Units.  

Actualment treballa de Data Scientist a l’empresa Skyscanner a Londres.  

Parla català, castellà, anglès, francès i una mica d’alemany. Des de l’any 2012 és fundador i president del 
consell de Joves d’Igualada, una entitat local per apropar la política i la implicació social als joves. Li agrada 
tocar el piano, viatjar i conèixer gent d’altres països. 
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David Casas Vidal 
Grau en Enginyeria Física + Grau en Enginyeria Informàtica 
 
En David va néixer a Barcelona el 1993. El maig de 2009 va ser seleccionat pel 
programa Joves i Ciència de la Fundació Catalunya - La Pedrera. El juliol de 
2010 va ser estudiant a l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, 
col·laborant en la investigació sobre l’ús de nanopartícules metàl·liques per al 
tractament d’aigües contaminades. L’any 2011 va guanyar una beca Catalunya 
Caixa per estar entre les millors notes de selectivitat. Del juliol a l’agost de 2011 
va ser estudiant al Friedrich-Schiller University of Jena, col·laborant en la 
investigació del comportament de la proteïna Abp1. L’abril de 2012 va guanyar 
una medalla en la Olimpíada de Física Espanyola.  

El curs 2011-12 va iniciar els seus estudis al CFIS. El maig de 2016 es va 
graduar en Enginyeria Física i en Enginyeria Informàtica. Va desenvolupar el 
seu Treball Fi de Grau titulat GPU-accelerated simulations of the chemotactic 

response of amoeba D. Discoideum al Departament de Física de la UPC. Del juliol al setembre de 2013 va 
ser becari al Johann Bernoulli Institute for Mathematics and Computer Science, Groningen, desenvolupant 
software per la investigació en el camp de xarxes elèctriques intel·ligents, amb un ajut-CFIS.  

El maig de 2015 va quedar en el Top 50 del concurs de programació Tuenti Challenge. Del juliol al setembre 
de 2015 va ser becari a l’equip de Suport i Manteniment de Software a l’empresa Zhilabs SL. Recentment 
ha fet un curs d’Iniciació de Mestres de Forja Tradicional a Toledo.  

Actualment treballa a l’empresa Blitworks. Parla català, castellà i anglès, i una mica d’holandès i japonès.  

Li agrada  la forja tradicional artística,  la il·lustració, tocar la bateria, jugar amb videojocs, llegir manga, 
veure anime, viatjar a la natura i fer esport. 
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Marc Dalmasso Blanch 
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials + Grau en 
Enginyeria informàtica 
 
En Marc va néixer a Lleida el 1993. De l’any 2008 al 2011 va 
guanyar diversos premis Cangur.  

El curs 2011-12 va iniciar els seus estudis al CFIS. El setembre 
de 2016 es va graduar en Enginyeria en Tecnologies Industrials i 

en Enginyeria informàtica. Va desenvolupar el seu Treball Fi de Grau titulat An approach to association of 
human body pose from multiple viewpoints for people re-identification al Dipartamento di Ingenieria 
dell'Informazione de la Università Degli Studi Di Padova amb un ajut mobilitat-CFIS.  

El juliol de 2013 va gaudir d’un ajut-CFIS per assistir al curs Entrepreneurship Immersion Program de 
ESADE.  

Actualment està fent un Màster de Formació del Professorat. Parla català, castellà, anglès i italià, i 
actualment està iniciant estudis de francès.  

Les seves passions són  el voleibol i la muntanya, i dedica part del seu temps lliure a organitzar activitats 
educatives de lleure per infants i joves. 
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Marc De la Barrera Bardalet 
Grau en Enginyeria Civil + Grau en Enginyeria en Tecnologies 
Industrials 
 
En Marc va néixer a Girona el 1993 i als 10 anys es va traslladar 
a Sils.  

El curs 2011-12 va iniciar els seus estudis de Grau en Enginyeria 
Civil a la UPC i el curs 2012-13 es va incorporar al CFIS gaudint 
d’una beca de matrícula-CFIS durant els seus estudis. El juny de 
2016 es va graduar en Enginyeria Civil i en Enginyeria en 

Tecnologies Industrials. Va desenvolupar el seu Treball Fi de Grau titulat Discrete Choice Models under Social 
Interaction al Department of Civil and Environmental Engineering del Imperial College London amb un ajut 
de mobilitat-CFIS.  

L’estiu de 2013 va gaudir d’un ajut-CFIS per assistir a un curs a l’IESE Summer School: Introducción al MBA  
i l’estiu de 2014 d’un altre per fer un curs a la HEC Summer School in International Finance a París. El curs 
2014-15 va ser mentor del CFIS i  President del Fòrum Futur Civil d’empreses relacionades amb l’enginyeria 
civil, el transport i la consultoria. L’estiu de 2015 va ser becari d’estratègia a l’empresa Sacyr  i l’estiu de 
2016 va treballar a l’empresa Bain&Co. Darrerament s’ha incorporat a la junta directiva de CFIS Alumni. 

Actualment està fent un Màster d’Economia a la Barcelona Graduate School of Economics, amb una Beca 
Màster d’Excel·lència de la Fundació Catalunya - La Pedrera, i té la intenció de fer un Doctorat.  

Parla català, castellà, anglès i francès. És monitor d’un Agrupament Escolta de la seva antiga escola a Sils. 
Li agrada fer esport (especialment muntanya) amb la Judit, la seva parella, llegir i escriure al seu blog 
personal. 
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Carla Domènech Canals 
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials + Grau en 
Matemàtiques 
 
La Carla va néixer a La Granada (Barcelona) el 1994. El curs 2011-
12 va obtenir una menció de Matrícula d’Honor de Batxillerat. 

El curs 2012-13 va iniciar els seus estudis al CFIS. El setembre de 
2016 es va graduar en Enginyeria en Tecnologies Industrials i en 
Matemàtiques. Va desenvolupar el seu Treball Fi de grau titulat 
Determinació de patrons de comportament dels clients d’un 
supermercat en base a famílies d’articles a l’empresa Datancia a 

Barcelona.  

L’estiu de 2014 va fer pràctiques com a Junior Analyst a l’empresa Synergic Partners. Del juliol a l’octubre 
de 2015 va col·laborar en un projecte de recerca a l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial. L’estiu de 
2016 va gaudir d’un ajut-CFIS per assistir a un curs a l’IESE Summer School: Introducción al MBA. 

Actualment treballa com a Programadora Analista Junior a l’empresa Datancia.  

Parla català, castellà, anglès i estudia alemany. Li agrada viatjar, practicar tot tipus d’esports (bàsquet, 
esqui, snow, surf…) i llegir. 
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Josep Maria Fargas Cabanillas 
Grau en Enginyeria Física + Grau en Enginyeria en Tecnologies 
Industrials 
 
En Josep Maria va néixer a Barcelona el 1993.  

El curs 2011-12 va iniciar els seus estudis de Grau en Enginyeria 
en Tecnologies Industrials a la UPC i el curs 2012-13 es va 
incorporar al CFIS. El maig de 2016 es va graduar en Enginyeria 
Física i en Enginyeria en Tecnologies Industrials. Va desenvolupar 
el seu Treball Fi de Grau titulat Quantum integrated photonics al 
Nanophotonic Systems Laboratory  de la University of Colorado, 
Boulder amb un ajut mobilitat-CFIS i una Beca Balsells Mobility 
Program.  

L’any 2011 va estar en el TOP 10 de la seva promoció en la fase 
selectiva del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials. L’estiu de 2013 va fer un internship a l’empresa 
Air Products a Barcelona i va col·laborar en un projecte de recerca a l’Institut de Robòtica i Informàtica 
Industrial. Del juliol de 2014 a l’abril de 2015 va gaudir d’una beca ICFO Summer Fellow.  

Actualment està fent el doctorat al Electrical Engineering Department de la University of Colorado, Boulder 
en òptica amb una Beca Balsells pel doctorat. L’any vinent anirà a la Boston University a continuar amb el 
seu doctorat.  

Parla català, castellà i anglès. Li agrada ballar salsa i bachata, viatjar i les arts marcials. 
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Juan Carlos Felipe Navarro 
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials + Grau en 
Matemàtiques 
 
El Juan Carlos va néixer a Alcadozo (Albacete) el 1993. De l’any 
2009 a l’any 2011 va guanyar diverses medalles en Olimpíades de 
Matemàtiques. El curs 2010-11 va obtenir una menció de Matrícula 
d’Honor de Batxillerat. 

El curs 2011-12 va iniciar els seus estudis al CFIS gaudint d’una 
beca de matrícula-CFIS i d’una beca de residència-CFIS durant els 
seus estudis. El gener de 2016 es va graduar en Enginyeria en 
Tecnologies Aeroespacials, sent el número 2 de la seva promoció, 

i en Matemàtiques. Va desenvolupar el seu Treball Fi de Grau titulat Periodic solutions to PDEs with fractional 
diffusion al Departament de Matemàtiques de la UPC.  

De l’abril al juny de 2016 va gaudir d’una beca de suport a la docència de la Facultat de Matemàtiques i 
Estadística de la UPC. L’estiu de 2016 va guanyar una beca del Basque Center of Applied Mathematics per a 
assistir al 2nd Summer School in Harmonic Analysis and PDEs a Bilbao.  

Actualment està cursant el Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering a la Facultat de 
Matemàtiques i Estadística de la UPC i començarà el doctorat en Matemàtica Aplicada a la UPC.  

Parla català, castellà i anglès. Li agrada l’esport (tant practicar-lo com veure’l per televisió o jugar-lo en 
videojocs), fer la migdiada i sortir amb amics. 
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Ximo Gallud Cidoncha 
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials + Grau en 
Enginyeria Física 
 
En Ximo va néixer a València el 1993. L’any 2011 va ser Premi 
Extraordinari de Batxillerat de la Comunitat Valenciana i Premi 
Nacional de Batxillerat.  
El curs 2011-12 va iniciar els seus estudis de Grau en Enginyeria 
Civil a la UPV i el curs 2012-13 es va incorporar al CFIS gaudint 
d’una beca de residència-CFIS durant 4 cursos. L’octubre de 2016 
es va graduar en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials, sent 
número 1 de la seva promoció, i en Enginyeria Física. Va 

desenvolupar el seu Treball Fi de Grau titulat Agent-based framework for simulation of networked systems 
with adaptive modularity al Systems Engineering Architecture and Knowledge Lab de la Cornell University 
amb un ajut de mobilitat-CFIS.  

L’estiu de 2014 va gaudir d’un ajut CFIS per assistir a un curs a l’IESE Summer School: Introducción al MBA. 
L’any 2015 va guanyar una beca de col·laboració al departament de nanosatèl·lits NanoSat Lab  de la UPC, 
una beca del govern francès per a assistir a un curs de física de partícules, a Annecy, i una beca ICFO 
Summer Fellow. L’any 2016 va guanyar una beca LaCaixa per fer el doctorat als Estats Units i va fer una 
ponència al  4th International Federated Satellite Systems Workshop, a Roma.  

Actualment és assistent de recerca al Systems Engineering Architecture and Knowledge Lab de la Cornell 
University.  

Parla català, castellà i anglès. Li agrada el jazz, la política, la cuina, el piano i nedar. 
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Pau Garcia Buzzi 
Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació + Grau en Enginyeria en Tecnologies 
Industrials 
 
En Pau va néixer a Barcelona el 1992.  

El curs 2010-11 va iniciar els seus estudis de Grau en Enginyeria en Tecnologies 
Industrials a la UPC i el curs 2011-12 es va incorporar al CFIS. El maig de 2016 es va 
graduar en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació i en Enginyeria en Tecnologies 
Industrials. Va desenvolupar el seu Treball Fi de Grau titulat Satellite Bus Design Using 
Multidisciplinary Design Optimization en el Systems Engineering Architecture and 
Knowledge Lab de la Cornell University, Ithaca NY  amb un ajut de mobilitat-CFIS.  

El curs 2012-13 va ser Premi Everis al millor estudiant del Bloc Comú dels estudis 
corresponents a la seva doble titulació. L’estiu de 2013 va guanyar una beca d’enginyer 
assistent a l’empresa Construcciones Mecánicas J. Serra, S.A. dedicada al disseny i 

construcció de plantes per a la indústria salinera. De l’octubre de 2014 al març de 2015 va treballar com a 
Enginyer co-líder del departament d’enginyeria d’AlmaTech Inc., una start-up dedicada a la Transferència 
Inalàmbrica de Potència (WPT).  

Actualment està fent un PhD en Mechanical and Aerospace Engineering al Systems Engineering, Architecture, 
and Knowledge a la Cornell University sobre  l’aplicació d’algoritmes de Machine Learning, knowledge 
Engineering i Global Optimization en el disseny de sistemes del sector aeroespacial.  

Parla català, castellà, anglès i francès. Quan no pensa en feina, només existeix una cosa al seu cap: ESPORT, 
i en especial futbol, running i fitness. Es defineix com un gran promotor de la vida sana: la importància 
d’aconseguir l’equilibri òptim entre el treball i l’estudi, l’exercici físic i la nutrició saludable. 
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Francesc Xavier Gispert Sánchez 
Grau en Enginyeria Informàtica + Grau en Matemàtiques 
 
En Francesc Xavier va néixer a Llagostera el 1994. L’any 2012 va 
guanyar una medalla a l'Olimpíada Internacional de Física. El curs 
2011-12 va obtenir una menció de Matrícula d’Honor de 
Batxillerat. 

El 2012-13 va iniciar els seus estudis al CFIS i va gaudir d’una 
beca de matrícula-CFIS i d’una beca de residència-CFIS durant els 
seus estudis. El maig de 2016 es va graduar en Enginyeria 

Informàtica, sent el número 1 de la seva promoció, i en Matemàtiques, sent el número 2 de la seva promoció. 
Va desenvolupar el seu Treball Fi de Grau titulat Modular symbols al Departament de Matemàtiques de la  
UPC.  

De l’any 2012 al 2016 ha col·laborat en els entrenaments i les organitzacions de les olimpíades de 
matemàtiques. De l’any 2014 al 2016 va ser editor de l’Arhimede Mathematical Journal. L’estiu del 2014 
va fer una col·laboració en el projecte RoMol del BSC. El curs 2015-16 va ser Mentor del CFIS. Els anys 2015 
i 2016 va ser Medalla de Plata a la International Mathematical Competition.  

Actualment està fent el Màster ALGANT (Algebra, Geometry and Number Theory) a les universitats de 
Regensburg (1r curs) i Padova (2n curs).  

Parla català, castellà, anglès i alemany. Li agraden els videojocs, l’anime, el manga i la pesca. 

En Francesc Xavier és Premi CFIS-2016 al millor expedient, ex-aequo amb l’Óscar Rivero Salgado. 
Aquest premi està patrocinat per les empreses Kernel Analytics i Hewlett-Packard. 
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Petar Hlad Colic 
Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació + Grau en Matemàtiques 
 
En Petar va néixer a Zagreb (Croàcia) el 1993. De l’any 2009 a l’any 2011 va 
guanyar diversos premis Cangur i l’any 2011 va guanyar diverses medalles en 
l’Olimpíada de Física.  

El curs 2011-12 va iniciar els seus estudis de Grau en Matemàtiques a la UPC i 
el curs 2012-13 es va incorporar al CFIS. El setembre de 2016 es va graduar 
en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació i en Matemàtiques. Va 
desenvolupar el seu Treball Fi de Grau titulat Prototip d'un sistema cashless 
sobre expenedors automàtics existents al Departament d’Enginyeria Telemàtica 
de la UPC.  

Durant els anys 2013-2015 va ser Becari de Col·laboració del programa Ciencia 
en Acción. El curs 2015-16 va ser monitor d’un taller de robòtica amb Lego per 

estudiants de primària i va ser professor substitut en una assignatura de robòtica a nivell d’ESO a l’escola 
Joan Pelegrí a Barcelona. Els dos darrers anys ha estat membre i organitzador del festival Telecogresca i 
d’altres esdeveniments relacionats, i ara n’és secretari.  

Actualment està estudiant el Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering a la Facultat 
de Matemàtiques de la UPC.  

Parla croat, català, castellà i anglès. Li agrada el judo, tocar la guitarra, nedar, el tir amb arc, ballar salsa i 
els castellers. 
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Juan Manuel Losada Sosnovsky 
Grau en Enginyeria Física + Grau en Matemàtiques 
 
En Juan Manuel va néixer a Santa Rosa (Argentina) el 1994.  

El curs 2012-13 va iniciar els seus estudis al CFIS gaudint d’una 
beca de matrícula-CFIS i d’una beca de residència-CFIS durant els 
seus estudis. El juliol de 2016 es va graduar en Enginyeria Física i 
en Matemàtiques. Va desenvolupar el seu Treball Fi de Grau titulat 
Diagrammatic expansions of Hubbard models al Departament de 
Física de la UPC.  

Actualment treballa com a Programador a l’empresa Xanadú. 

Parla català, castellà i anglès. Li agrada les carreres de muntanya (i els esports de muntanya en general), 
els jocs d’ordinador, la lectura, el go, ... 
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Jie Luan 
Grau en Enginyeria Física + Grau en Matemàtiques 
 
En Jie va néixer a Shanghai (Xina) el 1993. Entre l’any 2009 i l’any 
2010 va formar part de la 2a promoció de Joves i Ciència de 
Catalunya Caixa. El curs 2010-11 va obtenir una menció de 
Matrícula d’Honor de Batxillerat. 

El curs 2011-12 va iniciar els seus estudis al CFIS. El maig de 
2016 es va graduar en Enginyeria Física i en Matemàtiques. Va 
desenvolupar el seu Treball Fi de Grau titulat Real-Time MIMO 
receiver for mode-division multiplexing over coupled-mode 
optical fibers al Optical Communication Systems Research 
Department  del NOKIA Bell Labs als Estats Units amb un ajut de 

mobilitat-CFIS.  

L’estiu del 2011 va participar al Program in Mathematics for Young Scientists de la Boston University, i el 
2016 a l’Intern Leadership Enrichment and Development program (I-LEAD) a la University of Washington, 
patrocinat pel Department of State dels Estats Units.  

Actualment està fent el Màster de Fotònica a la UPC. 

Parla xinès, català, castellà, anglès, una mica de japonès i a més a més està aprenent alemany. Ha treballat 
d’intèrpret pel China Scholarship Council durant l’estada dels seus representants a Catalunya. Li agraden 
els esports en general, cantar, viatjar, les arts marcials i la màgia. 
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Raúl Martín Gallego 
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials + Grau en 
Enginyeria en Tecnologies Industrials 
 
En Raúl va néixer a Granollers el 1993. El curs 2010-11 va obtenir 
una menció de Matrícula d’Honor de Batxillerat. 

El curs 2011-12 va iniciar els seus estudis al CFIS. El febrer de 
2016 es va graduar en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials i 
en Enginyeria en Tecnologies Industrials. Va desenvolupar el seu 
Treball Fi de Grau titulat Proyecto preliminar de una antena 
ranurada para RADAR de Basura Espacial al Departamento de 

Señales Sistemas y Radiocomunicaciones – de la UPM amb un ajut de mobilitat-CFIS.  

L’estiu de 2013 va gaudir d’un ajut-CFIS per assistir al curs Entrepreneurship Immersion Program d’ESADE. 
El curs 2014-15 va ser Mentor del CFIS. El dos últims cursos al CFIS va ser Tresorer de la Delegació 
d’Estudiants de l’ETSEIAT. L’estiu de 2015 va treballar al Departament de Banca d’Inversió del BBVA i 
després en una consultoria financera. 

Actualment està fent el Màster IATOM (International Air Transport Operations Management) a l’ENAC (École 
Nationale de l’Aviation Civile) a Toulouse.   

Parla català, castellà, anglès i francès. Li agrada el running, el tenis, el gimnàs, el piano, el trading i la 
lectura. 
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Joan Martínez Portillo 
Grau en Enginyeria Física + Grau en Matemàtiques 
 
En Joan va néixer a Barcelona el 1993. De l’any 2009 a l’any 2011 
va gaudir d’una beca del Programa Joves i Ciència de Caixa 
Catalunya. El curs 2010-11 va obtenir una menció de Matrícula 
d’Honor de Batxillerat. 

El curs 2011-12 va iniciar els seus estudis al CFIS. El maig de 2016 
es va graduar en Enginyeria Física i en Matemàtiques. Va desenvolupar el seu Treball Fi de Grau titulat 
Classification of Weyl and Ricci Tensors al Departament de Física  de la UPC.  

Actualment està treballant de consultor a l’empresa Everis.  

Parla castellà, català i anglès. Li agrada llegir actualitat tecnològica, el manga, l’anime i els videojocs. 
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Saúl Mingote Madrid 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports + Enginyeria Industrial 
 
En Saúl va néixer a Barcelona el 1991. El juliol de 2009 va 
participar en el programa Becas Europa i va guanyar una Beca 
Caixa Catalunya per estar entre les millors notes de les PAAU.  

El curs 2009-10 va iniciar els seus estudis d’ Enginyeria de Camins, 
Canals i Ports a la UPC i el curs 2010-11 va entrar a formar part 
del CFIS. El febrer de 2016 es va titular com a Enginyer Industrial 
i com a Enginyer de Camins, Canals i Ports. Va desenvolupar el 
seu Projecte de Fi de Carrera titulat Proyecto de construcción de 

una E.D.A.R. y colectores en Penelles (Noguera) al Departament d’ Enginyeria Hidráulica, Marítima i 
Ambiental de la UPC.  

Ha cursat un doble diploma entre l’ETSECCPB i l’École Polytechnique de París, realitzant el Cycle d’Ingénieur 
Polytechnicien. L’estiu de 2011 va gaudir d’un ajut-CFIS per assistir al curs de l’IESE Summer School: 
Introducción al MBA. El novembre de 2013 va ser el representant de l’École Polytechnique en el comitè de 
l’OMS en la XIX edició International MUN celebrada a Cambridge. L’any 2014 va guanyar el concurs IDS 
International challenge organitzat per l’empresa P&G a Frankfurt. El març de 2015 va ser capità de l’equip 
de l’École Polytechnique que va ser finalista en la fase de Londres del concurs HULT Prize. L’estiu de 2014 
va treballar com a Business Analyst a Floatting Apps a Nova York. Del març al juliol de 2015 va ser Visiting 
Associate a The Boston Consulting Group a Madrid.  

Actualment treballa com a Associate Consultor a l’empresa The Boston Consulting Group, a Madrid.  

Parla català, castellà, anglès i francès. Li agrada viatjar, l’esqui, córrer i escoltar música. 
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Diego Monserrat López 
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials + Grau en 
Enginyeria Física 
 
En Diego va néixer a Castelló de La Plana (Castelló) el 1993. L’any 
2010 va ser finalista de la EUSO (European Union Science 
Olympiad). El curs 2010-11 va obtenir una menció de Matrícula 
d’Honor de Batxillerat. L’any 2011 va quedar en 1a posició a les 
proves Cangur de la Comunitat Valenciana i va obtenir diverses 
medalles en les Olimpíades de Física i de Química.  

El curs 2011-12 va iniciar els seus estudis al CFIS gaudint d’una beca de residència durant els seus estudis. 
El febrer de 2016 es va graduar en Enginyeria en Tecnologies Industrials i en Enginyeria Física. Va 
desenvolupar el seu Treball Fi de Grau titulat Implementation of a Bayesian algorithm into Mantid for the 
analysis of neutron scattering data to reveal molecular movements al Grup de Caracterització de Materials 
del Departament de Física Aplicada de la UPC i en col·laboració amb el Molecular Spectroscopy Group del 
Science and Technology Facilities Council, ISIS a Anglaterra.  

El curs 2015-16 va gaudir d’una beca de col·laboració a la recerca en el Departament de Física. L’any 2016 
va realitzar una estada de 6 mesos a la University of Colorado Boulder gaudint d’una beca del Balsells 
International Mobility Program.  

Actualment està fent el Màster of Science in Micro and Nanosystems a la ETH Zurich.  

Parla català, castellà i anglès. Li agradar viatjar, la música i l’esport. 
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Roger Mont Arnal 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports + Enginyeria Industrial 
 
En Roger va néixer a Dénia (Alacant) el 1991. Des l’any 2006 a 
l’any 2009 va guanyar diversos Premis Cangur obtenint el Pin de 
Plata i una medalla de plata a la Olimpiada Matemática Española-
2008. El curs 2010-11 va obtenir una menció de Matrícula d’Honor 
de Batxillerat. 

El curs 2009-10 va iniciar els seus estudis al CFIS gaudint d’una 
beca de matrícula-CFIS i d’una beca de residència-CFIS durant 3 
anys. El juliol de 2015 es va titular en Enginyeria Industrial i el 

juliol de 2016 en Enginyeria de Camins, Canals i Ports. Va desenvolupar el seu Projecte Fi de Carrera titulat 
Nueva línea de cercanías Castelldefels-Cornellá-Zona Universitaria. Tramo Cornellá-Sant Boi al Departament 
d’Infraestructura del Transport i del Territori de la UPC i la seva tesina titulada Geometria hidràulica d’un 
gran riu en planura al Departament d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental de la UPC.  

El juliol de 2013 va gaudir d’un ajut-CFIS per assistir al curs Entrepreneurship Immersion Program de ESADE  
i el juliol de 2014 va gaudir d’un altre ajut-CFIS per assistir a un curs a l’IESE Summer School: Introducción 
al MBA. Del novembre de 2014 al maig de 2015 va ser becari a l’empresa Accenture com a consultor 
estratègic.  

Actualment es dedica als seus projectes personals i a formar-se en competències digitals i de programació. 

Parla català, castellà i anglès. Li agraden els videojocs, la música, l’aire lliure i compartir bons moments amb 
la gent que estima. Ha estudiat al Conservatori Professional de Música “Josep Climent” d’Oliva, obtenint el 
títol de Grau Mitjà en l’especialitat de flauta travessera. 
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Alberto Montes Gómez 
Grau en Ciències i Tecnologies en Telecomunicació + Grau en 
Enginyeria en Tecnologies Industrials 
 
L’Alberto va néixer a Barcelona el 1993.  

El curs 2011-12 va iniciar els seus estudis al CFIS. El juliol de 2016 
es va graduar en Ciències i Tecnologies en Telecomunicació, sent 
el número 3 de la seva promoció, i en Enginyeria en Tecnologies 
Industrials. Va desenvolupar el seu Treball Fi de Grau titulat 
Temporal Activity Detection in Untrimmed Videos with Recurrent 
Neural Networks al Departament de Teoria del Senyal i 

Comunicacions de la UPC, amb el que ha aconseguit el Best Poster Award al NIPS 2016. 
El curs 2015-16 va treballar a l’empresa Verse com a Backend Engineer.  

Actualment està cursant el Màster en Computer Science de la ETH de Zurich.  

Parla català, castellà i anglès. Li agrada la tecnologia, els esports, el bàsquet i la platja. 
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Martí Montesinos Ferrer 
Grau en Enginyeria Civil + Grau en Enginyeria en Tecnologies 
Aeroespacials 
 
El Martí va néixer a Barcelona el 1993. L’any 2009 va ser el 1r 
classificat en la fase de Barcelona i 2n en la fase catalana del 
concurs Fem Matemàtiques. El curs 2010-11 va obtenir una menció 
de Matrícula d’Honor de Batxillerat. L’any 2011 va ser medalla d’or 
en la fase catalana de l’Olimpíada de Química i va guanyar el premi 
Bonaplata Joves i la  distinció especial La Salle dels premis Ramon 

Llull pel seu Treball de Recerca de Batxillerat i va obtenir una Beca Caixa Catalunya pels seus resultats a les 
PAU.  

El curs 2011-12 va iniciar els seus estudis al CFIS. El juliol de 2016 es va graduar en Enginyeria Civil i en 
Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials. Va desenvolupar el seu Treball Fi de Grau titulat Analytical approach 
to landside system dynamics at airport passenger terminals: departmentalization and holistic view entre la 
Danmarks Tekniske Universitet i el Departament d’Infraestructura del Transport i del Territori de la UPC amb 
un ajut de mobilitat-CFIS.  

L’any 2013 va ser membre de l'equip guanyador de la fase local i 5è premi en la fase mundial de l’International 
Space Apps Challenge de la NASA, amb el  projecte ASTEX-Asteroid Exploration. El juliol de 2013 va gaudir 
d’un ajut-CFIS per assistir al curs Entrepreneurship Immersion Program d’ESADE  i l’estiu de 2014 va gaudir 
d’un altre ajut-CFIS per assistir a un curs a l’IESE Summer School: Introducción al MBA. Els estius del 2014 
i del 2015 va guanyar una beca per assistir a uns cursos sobre infraestructures de la UIMP. Del juny al 
setembre de 2015 va ser Visiting Associate a l’empresa Boston Consulting Group. Actualment està fent un 
MSC in  Civil Engineering a l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne amb una Beca LaCaixa.  



Parla castellà, català, anglès i francès. Li agrada viatjar: submergir-se en la cultura local, gaudir del menjar 
i buscar el millor spot per fer surf, encara que a Suïssa li toca canviar el surf per l’snowboard. El seu esport 
de tota la vida és el futbol sala, en el qual ha competit des dels 6 als 22 anys (segurament, és més que un 
hobby). 
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Núria Pascual Miranda 
Grau en Enginyeria Física + Grau en Matemàtiques 
 
La Núria va néixer a Barcelona el 1993.  

El curs 2011-12 va iniciar els seus estudis al CFIS. El gener de 
2016 es va graduar en Enginyeria Física i en Matemàtiques. Va 
desenvolupar el seu Treball Fi de Grau titulat Steinhaus Triangles 
al Departament de Matemàtiques de la UPC.  

Els anys 2014 i 2015 va participar a la Week of Engineering 
Competition a Barcelona.  

Actualment està cursant el Master in Advanced Mathematics and 
Mathematical Engineering a la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC.  

Parla català, castellà, anglès i un petit peu de français. Li agrada viatjar, llegir, escriure, cantar, riure, mirar 
sèries sota la manta i les llistes de set elements. 
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Jorge Peña Queralta 
Grau en Enginyeria Física + Grau en Matemàtiques 
 
En Jorge va néixer a La Vila Joiosa (Alacant) el 1994. L’any 2009 
va guanyar el 1er Premi al Concurs Literari d’Alacant sobre el 
Sahara Occidental. L’any 2011 es va classificar en 2n lloc als 
Premis Cangur de la Comunitat Valenciana i en 1r lloc en la fase 
local (Alacant) de la Olimpiada Española de Matemáticas.  

El curs 2011-12 va iniciar els seus estudis al CFIS. El febrer de 
2016 es va graduar en Enginyeria Física i en Matemàtiques. Va 
desenvolupar el seu Treball Fi de Grau titulat Design and 

construction of small autonomous robots al Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC.  

L’estiu del 2014 va ser becari programant Java a l’empresa BaseTIS. El curs 2014-15 va ser tutor a l’empresa 
BeeTutored, impartint classes en anglès per a estudiants internacionals. Del setembre  de 2015 al febrer de 
2016 va treballar com a becari a Consultor IT a l’empresa Deloitte. L’estiu del 2016 va treballar com a Junior 
Multimedia Developer a l’empresa Psycle del Regne Unit.  

Actualment està seguint un Programa de doble Màster entre la Fudan University de Shanghai  (Electronics 
Engineering) i la Turku University de Finlàndia (Information and Communication Technology), enfocat en 
Embedded Electronics and Internet Of Things.  

Parla català, castellà, anglès i està aprenent xinès. Li agraden els esports d’aventura (escalada, 
barranquisme…), rutes amb bicicleta de muntanya, viatjar, llegir i escriure. 
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Marta Pérez Larrañaga 
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials + Grau en Matemàtiques 
 
La Marta va néixer a Gran Canaria el 1993. L’any 2010 va guanyar una 
medalla de plata en la fase regional de la Olimpiada Española de 
Matemáticas. El curs 2009-10 va obtenir una menció de Matrícula d’Honor 
de Batxillerat. 

El curs 2010-11 va iniciar els seus estudis al CFIS gaudint d’una beca de 
residència-CFIS durant 4 anys. El març de 2016 es va graduar en Enginyeria 
en Tecnologies Aeroespacials i en Matemàtiques. Va desenvolupar el seu 
Treball Fi de Grau titulat Study of the robustness of the air transpot network 
using an inverted adaptive strategy al Departament d’Organització 
d’Empreses de la UPC.  

Actuament treballa a l’empresa Basetis com a programadora dels servidors 
d’una aplicació mòbil.  

Parla català, castellà i anglès. Li agrada dibuixar, els jocs de taula i de rol, les novel·les de fantasia i ballar 
bachata. 
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Teresa Pi Torras 
Enginyeria Superior de Camins, Canals i Ports +  Llicenciatura de 
Matemàtiques 
 
La Teresa va néixer a Mollet del Vallès el 1988. L’any 2006 va guanyar una 
Beca Caixa Manresa pels seus resultats a les PAU i el 3r Premi Poincaré pel 
seu Treball de Recerca de Batxillerat.  

El curs 2006-07 va iniciar els seus estudis de Llicenciatura de Matemàtiques 
a la UPC i el curs 2009-10 va entrar a formar part del CFIS. El desembre de 
2012 es va llicenciar en Matemàtiques i el juny de 2016 es va titular en 
Enginyeria Superior de Camins, Canals i Ports. Va desenvolupar el seu 
Projecte Fi de Carrera titulat Projecte Constructiu de l'EDAR de L'Albi al 
Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC.  

L’estiu de 2010 va treballar com a consultora analítica junior a l’empresa 
NeoMetrics. Del setembre de 2011 al juny de 2014 va cursar un doble diploma entre l’ETSECCPB i l’École 
Nationale des Ponts et Chaussées de París i un Màster en Matemàtica Aplicada per la Université Pierre et 
Marie Curie de Paris VI fent el Projecte de Final d’Estudis  a la University of Chicago amb un ajut de mobilitat-
CFIS. Del juliol de 2012 al juny de 2013 va treballar com a Analista Quantitativa de HSBC a l’empresa Natixis 
a París.  

Actualment és Analista de Vols per a Air France a París.  

Parla català, castellà, anglès i francès. Li agrada la dansa llatina, la fotografia, el dibuix a carbó i el fitness. 
Va començar a practicar el violí als 2 anys i des d’aleshores ha tocat en diferents formacions i modalitats 
(individual, música de cambra i orquestra). 
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Xavier Puig Fernández 
Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació + Grau en Enginyeria 
Informàtica 
 
En Xavier va néixer a Barcelona el 1993. De l’any 2009 a l’any 2011 va ser 
medalla de plata en la Olimpiada Informática Española.  

El curs 2011-12 va iniciar els seus estudis al CFIS. El juny de 2016 es va 
graduar en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació i en Enginyeria 
Informàtica sent el número 2 de la seva promoció en ambdós graus. Va 
desenvolupar el seu Treball Fi de Grau titulat Frames in Places: Visual 
Common Sense Knowledge in Context al Electrical Engineering and 
Computer Science Department del Massachusetts Institute of Technology 
fent una estada de dos mesos a la Toronto University, amb un ajut de 
mobilitat-CFIS.  

El juliol de 2013 va gaudir d’un ajut-CFIS per assistir al curs Entrepreneurship Immersion Program de ESADE  
i el juliol de 2014 va gaudir d’un altre ajut-CFIS per assistir a un curs a l’IESE Summer School: Introducción 
al MBA. El curs 2014-15 va guanyar un ajut-CFIS per participar en el Project Challenge Based Innovation al 
CERN.  

Actualment està cursant un doctorat en Visió per Computador al Massachusetts Institute of Technology amb 
una Beca LaCaixa.  

Parla català, castellà, anglès i francès. Li agraden les startups, el cinema i la cuina. 
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Jaume Pujantell Traserra 
Grau en Matemàtiques + Enginyeria Informàtica 
 
En Jaume va néixer a Cal Rosal (Barcelona) el 1991. De l’any 2005 
a l’any 2009 va guanyar diverses medalles en Olimpíades de 
Matemàtiques. L’any 2009 va guanyar una beca d'ajudes al 
estudis universitaris per la Fundación para el desarrollo de la 
formación en las zonas mineras del carbón.  

El curs 2009-10 va iniciar els seus estudis al CFIS gaudint d’una 
beca de residència-CFIS durant 4 anys. El juny de 2013 es va 
graduar en Matemàtiques i el juny de 2016 es va titular en 

Enginyeria Informàtica. Va desenvolupar el seu Projecte Fi de Carrera titulat Resolució de la coreferència 
usant aprenentatge discriminatori amb estructures latents al Departament de Ciències de la Computació  de 
la UPC.  

El juliol de 2013 va gaudir d’un ajut-CFIS per assistir al curs Entrepreneurship Immersion Program d’ESADE. 
Del juny del 2012 al març de 2013 va gaudir d’una beca de col·laboració en el Departament de Llenguatges 
i Sistemes Informàtics de la UPC per fer recerca en traducció simultània, i a l’estiu de 2013 d’una beca de 
col·laboració en el Centre de Supercomputació de Barcelona per fer recerca en llenguatges de programació 
paral·lela.  

Actualment està desenvolupant una app de mòbil amb dos altres titulats del CFIS.  

Parla català, castellà i anglès. Toca l'acordió en el grup d'havaneres Cor de Catalunya. Li agrada llegir, anar 
d'excursió a la muntanya i tocar en festes locals de pobles dels Pirineus amb altres acordionistes aficionats. 
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Julio Quintela Casal 
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials + Grau en 
Enginyeria Física 
 
En Julio va néixer a Santiago de Compostela el 1992.  

El curs 2010-11 va iniciar els seus estudis de Grau en Enginyeria 
en Tecnologies Industrials a la UPC i el curs 2011-12 va entrar a 
formar part del CFIS. El juny de 2016 es va graduar en Enginyeria 
en Tecnologies Industrials i en Enginyeria Física. Va desenvolupar 
el seu Treball Fi de Grau titulat 1.-Étude de la Propulsion de 
l'aéromodélisme i 2.-Déploiement sous ballon d'une mini-voile 

solaire gonflable à haute altitude a l’École Polytechnique de París. 

Durant dos anys va cursar un doble diploma entre l’ETSEIB i l’École Polytechnique de París.  

Actualment està treballant en projectes d’enginyeria d’energies renovables a París. 

Parla gallec, català, castellà, anglès i francès. Li agrada la lectura, la música i el voluntariat. 
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Cristian Reyes Rodríguez 
Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació + Grau en 
Matemàtiques 
 
En Cristian va néixer a Gironella (Berguedà) el 1993. L’any 2008 
va guanyar un premi a les Proves Cangur i l’any 2009 va ser 
membre de l’equip guanyador de Problemes a l’Esprint. El curs 
2010-11 va obtenir una menció de Matrícula d’Honor de 
Batxillerat. L’any 2011 va guanyar un Premi Argó UAB amb menció 
honorífica  i un Premi UPF, en el camp de l’enginyeria i la 

matemàtica aplicada, pel seu Treball de Recerca de Batxillerat.  

El curs 2011-12 va iniciar els seus estudis al CFIS. El juliol de 2016 es va graduar en Ciències i Tecnologies 
de Telecomunicació i en Matemàtiques. Va desenvolupar el seu Treball Fi de Grau titulat Time-Sensitive 
Egocentric Image Retrieval for Finding Objects in Lifelogs al Insight Centre for Data Analytics de la Dublin 
City University amb un ajut de mobilitat-CFIS.  

L’any 2013 va guanyar la fase local Barcelona de l’European BEST Engineering Competition (EBEC) modalitat 
Team Design, l’any 2014 la fase nacional i va quedar en 2n lloc a la final europea de Riga on hi va anar amb 
un ajut del CFIS. El curs 2014-2015 va ser mentor del CFIS. L’estiu de 2015 va gaudir d’un ajut CFIS per 
assistir a un curs a l’IESE Summer School: Introducción al MBA i va treballar a l’empresa OpenTrends. Els 
anys 2015 i 2016 va col·laborar amb l’empresa Intel Software durant les celebracions del Mobile World 
Congress a Barcelona. L’any 2016 li van acceptar un extended abstract a la Conference on Computer Vision 
and Pattern Recognition a Las Vegas i un article al Lifelogging Tools and Applications Workshop de l’ACM 
Multimedia a Amsterdam sobre el seu TFG.  

Actualment treballa a l’empresa Liven S.A. com a cap de procés.  



Parla català, castellà i anglès. Toca el piano, la tuba i el fiscorn. A més, forma part de l’agrupament escolta 
del seu poble. 
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Óscar Rivero Salgado 
Grau en Enginyeria Física + Grau en Matemàtiques 
 
L’Óscar va néixer a Xinzo de Limia (Ourense) el 1994. De l’any 
2009 a l’any 2012 va guanyar diverses medalles en les Olimpíades 
de Matemàtiques, Física, Químic i Informàtica. El curs 2011-12 va 
obtenir una menció de Matrícula d’Honor de Batxillerat i va ser 
Premi Autonòmic i Nacional de Batxillerat.  
El curs 2012-13 inicia els seus estudis al CFIS gaudint d’una beca 
de matrícula-CFIS i d’una beca de residència-CFIS durant els seus 
estudis. El gener de 2016 es va graduar en Matemàtiques i el juny 
de 2016 en Enginyeria Física, sent número 1 de la seva promoció 

en ambdós graus. Va desenvolupar el seu Treball Fi de Grau titulat La conjectura de Birch i Swinnerton-Dyer 
al Departament de Matemàtiques de la UPC.  
De l’any 2012 a l’any 2016 va guanyar diverses medalles en la Olimpiada Iberoamericana Universitaria, en 
la International Matematical Competition, en la Vojtech Jarnik International Mathematical Competition i en 
la Barcelona Mathematical Competition. El curs 2015-16 va ser Mentor del CFIS i va guanyar una beca de 
col·laboració MECD en el Departament de Matemàtiques de la UPC.  
Actualment està cursant el Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering a la Facultat de 
Matemàtiques i Estadística de la UPC amb una Beca Fundació Catalunya – La Pedrera, per després fer el 
doctorat en Teoria de Nombres.  
Parla gallec, castellà, català, anglès, francès i una mica de rus. Li agrada llegir i escriure històries, relats i 
qualsevol cosa en general. També ensenyar matemàtiques, especialment fer classes als nens per a preparar 
l’olimpíada, les matemàtiques en general, aprendre contínuament coses noves, viatjar (millor si és per 
motius matemàtics), caminar, beure cafè i parlar amb amics. 
L’Óscar és Premi CFIS-2016 al millor expedient, ex-aequo amb Francesc Xavier Gispert Sánchez. 
Aquest premi està patrocinat per les empreses Kernel Analytics i Hewlett-Packard. 
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Daniel Rodan Legrain 
Grau en Enginyeria Física + Grau en Matemàtiques 
 
En Daniel va néixer a Barcelona el 1993. El curs 2010-11 va obtenir 
una menció de Matrícula d’Honor de Batxillerat. L’any 2011 va 
treure la nota d’accés a la universitat més alta del sistema català.  

El curs 2011-12 va iniciar els seus estudis al CFIS. El juny de 2016 
es va graduar en Enginyeria Física, sent el número 2 de la seva 
promoció, i en Matemàtiques. Va desenvolupar el seu Treball Fi de 
Grau titulat Ionic liquid gating in encapsulated hBN/MoS2/hBN 
devices al Physics Department del Massachusetts Institute of 
Technology amb un ajut de mobilitat-CFIS.  

Durant els anys 2010-2014 va fer de monitor de nens al Projecte 
Netzer de Barcelona. L’estiu de 2014 va gaudir d’un ajut CFIS per 

assistir a un curs a l’IESE Summer School: Introducción al MBA. 

Actualment està fent un PhD en Física, en matèria condensada, en el Massachusetts Institute of Technology 
amb una Beca LaCaixa. Parla català, castellà, francès i anglès.  

Li agrada veure’s amb amics, menjar bé (sense gluten), viatjar, entendre el món que l’envolta i fer esport: 
esquiar, el bàsquet, el tenis, el ping-pong, l’squash, el bàdminton, el voleibol, córrer i el futbol. Òbviament 
també li agrada la física i la ciència en general. 
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Santiago Rodrigo Muñoz 
Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació + Grau en 
Enginyeria Informàtica 
 
En Santiago va néixer a Madrid el 1993. El curs 2010-11 va obtenir 
una menció de Matrícula d’Honor de Batxillerat. L’any 2011 va 
guanyar una beca Fundació Catalunya – La Pedrera per les seves 
notes a les PAU.  

El curs 2011-12 va iniciar els seus estudis al CFIS. El febrer de 
2016 es va graduar en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació 

i en Enginyeria Informàtica. Va desenvolupar el seu Treball Fi de Grau titulat A Scalable Distributed 
Autonomy System for Fractionated Satellite Missions al Departament d’Enginyeria Electrònica de la UPC.  

Del setembre de 2015 al febrer de 2016 va ser Becari de Col·laboració a la Recerca al Departament 
d’Arquitectura de Computadors de la UPC. Des de l’any 2013 és Mentor acadèmic al Col·legi Major Universitari 
Monterols.  

Actualment està fent un Master in Innovation and Research in Informatics,  a la Facultat d’Informàtica de 
Barcelona de la UPC, especialitzat en Distributed Systems and Computer Networks. També és Assistent 
d’Investigació al Departament d’Arquitectura de Computadors de la UPC.  

Parla català, castellà, anglès i està aprenent alemany. Li agrada la música, els esports de muntanya i el 
teatre. Lidera l’organització i posada en marxa in situ d’un projecte de cooperació al desenvolupament a la 
República Democràtica del Congo, finançat per dos anys consecutius (2016 i 2017) pel Centre de Cooperació 
per al Desenvolupament de la UPC. 
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Álvaro Silva-Santisteban López 
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials + Grau en 
Enginyeria Física 
 
L’Álvaro va néixer a Lima (Perú) el 1992. Després de mudar-se a 
Barcelona, l’any 2011 va guanyar una Beca Catalunya Caixa per 
les seves notes de les PAU.  

El curs 2011-12 va iniciar els seus estudis de Grau en Enginyeria 
en Tecnologies Industrials a la UPC i el curs 2013-14 va entrar a 
formar part del CFIS gaudint d’una beca de residència-CFIS durant 
els seus estudis. El juny de 2016 es va graduar en Enginyeria en 

Tecnologies Industrials i en Enginyeria Física. Va desenvolupar el seu Treball Fi de Grau titulat The atomic 
structure of prilocaine in solution al Department of Biochemistry de la University of Oxford en col·laboració 
amb el Rutherford Appleton Laboratory, amb un ajut de mobilitat-CFIS.  

L’any 2013 va ser becari a l’Institut Laue-Langevin fent recerca en l’equip de computació de la font d’electrons 
més gran d’Europa. L’estiu de 2014 va gaudir d’un ajut CFIS per assistir a un curs a l’IESE Summer School: 
Introducción al MBA. El mateix any va fer pràctiques a l’empresa  Graña y Montero Digital a Lima, i l’any 
2015 va treballar com a Data Analytics Intern a IBM a Barcelona, duent a terme l’anàlisi i modelat de dades 
de Business Intelligence a l’empresa CaixaBank.  

Actualment treballa a Madrid de Business Analyst a l’empresa McKinsey&Company. 

Parla català, castellà, anglès i alemany. Li agrada viatjar, recórrer el món, ballar, cuinar i nedar. 
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Enrique Spagnolo Arrizabalaga 
Grau en Enginyeria Física + Grau en Matemàtiques 
 
L’Enrique va néixer a Barcelona el 1993. El curs 2010-11 va obtenir una 
menció de Matrícula d’Honor de Batxillerat. 

El curs 2011-12 va iniciar els seus estudis al CFIS. El gener de 2016 es va 
graduar en Enginyeria Física i en Matemàtiques. Va desenvolupar el seu 
Treball Fi de Grau titulat On the use of Integer Programming to pursue 
optimal Microaggregation al Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di 
Analisi dei Sistemi ed Informatica “A. Ruberti” a Roma amb un ajut de 
mobilitat-CFIS.  

L’estiu de 2014 va gaudir d’un ajut CFIS per assistir a un curs a l’IESE 
Summer School: Introducción al MBA.  

Actualment treballa com a Junior Analyst a l’empresa Kernel Analytics.  

Parla català, castellà, anglès i italià. Li agrada la muntanya, la política i sortir amb els amics. 
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Alejandro Suárez Hernández 
Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació + Grau en Informàtica 
 
L’Alejandro va néixer a Las Palmas de Gran Canaria el 1993. El curs 2009-
10 va obtenir una menció de Matrícula d’Honor de Batxillerat. 

El curs 2010-11 va iniciar els seus estudis al CFIS. L’abril de 2016 es va 
graduar en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació i en Informàtica. Va 
desenvolupar el seu Treball Fi de Grau titulat Integration of task and motion 
planning for robotics a l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial que va 
ser premiat amb un accèssit per l’ACIA.  

L’estiu de 2014 va guanyar una beca JAE Intro del CSIC per a la introducció 
a la recerca. L’any 2016 va ser membre de l’equip guanyador del concurs de 
robòtica humanoide CEABOT que es va celebrar a Madrid.  

Actualment està fent un Master in Artificial Intelligence a la Facultat 
d’Informàtica de Barcelona de la UPC i està col·laborant amb l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial.  

Parla català, castellà i anglès. Li agrada el dibuix, el piano, l’escalada i el submarinisme. 
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Pol Torrent Soler 
Grau en Enginyeria Física + Grau en Matemàtiques 
 
En Pol va néixer a Tordera (Barcelona) el 1994. L’any 2011 va 
guanyar una Beca "Botet i Sisó" d'ajuda al desenvolupament de 
treballs de  recerca de Batxillerat de la Universitat de Girona. El 
curs 2011-12 va obtenir una menció de Matrícula d’Honor de 
Batxillerat. L’any 2012 va guanyar diverses medalles a les 
Olimpíades de Física i va guanyar una Beca de la Fundació 
Catalunya – La Pedrera pels seus resultats a les Proves a l’Accés 

a la Universitat.  

El curs 2012-13 va iniciar els seus estudis al CFIS gaudint d’una beca de matrícula-CFIS i d’una beca de 
residència-CFIS durant els seus estudis. El juliol de 2016 es va graduar en Enginyeria Física i en 
Matemàtiques. Va desenvolupar el seu Treball Fi de Grau titulat Exotic Forms of Weight 1 al Departament 
de Matemàtiques de la UPC.  

L’estiu de 2015 va treballar com a becari a l’empresa WIRIS.  

Actualment treballa a la mateixa empresa desenvolupant software per a l’educació de les matemàtiques i 
està cursant el Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering a la Facultat de Matemàtiques 
i Estadística de la UPC.  

Parla català, castellà i anglès. És membre dels Castellers de l'Alt Maresme. Li agrada viatjar, llegir, mirar 
sèries de televisió i l'esport en general. 
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Antonio Valera Pascual 
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials + Grau en 
Enginyeria Física 
 
L’Antonio va néixer a Abarán (Murcia) el 1993. El curs 2010-11 va 
obtenir una menció de Matrícula d’Honor de Batxillerat. L’any 2011 
va guanyar una medalla a l’Olimpiada Nacional de Física.  

El curs 2011-12 va iniciar els seus estudis al CFIS gaudint d’una 
beca de matrícula-CFIS i d’una beca de residència-CFIS durant els 
seus estudis. El maig de 2016 es va graduar en Enginyeria en 
Tecnologies Aeroespacials i en Enginyeria Física. Va desenvolupar 
el seu Treball Fi de Grau titulat Characterization of localized 
solutions of plane Poiseuille flow in very long domains al 
Departament de Física de la UPC.  

Actualment treballa com a Analista a l’empresa Accenture Consulting.  

Parla català, castellà, anglès i francès. Li agrada la novel·la històrica i la fantàstica, l’excursionisme i els jocs 
d’estratègia. 
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Jordi Vila Pérez 
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials + Grau en 
Matemàtiques 
 
En Jordi va néixer a Figueres el 1993. Entre els anys 2005-2007 
va participar en el Projecte Estalmat. L’any 2008 va guanyar el 
concurs literari Un Mar de Paraules del Departament 
d’Ensenyament i l’any 2009 un premi al Concurso de Narraciones 
Escolares RSME-Anaya. L’any 2009 va gaudir d’una beca del 

Programa Joves i Ciència de Caixa Catalunya. L’any 2010 va participar en el programa Research Science 
Institute organitzat el Center for Excellence in Education dels EEUU i que té lloc al Massachussets Instute of 
Technology. El curs 2010-11 va obtenir una menció de Matrícula d’Honor de Batxillerat. L’any 2011 va 
guanyar un Premi Recerca Jove pel seu Treball de Recerca de Batxillerat i una Beca Fundació Catalunya – 
La Pedrera pels seus resultats en les PAU, va ser Premi Extraordinari de Batxillerat i Premio Nacional de 
Bachillerato.  

El curs 2011-12 va iniciar els seus estudis al CFIS gaudint d’una beca de residència-CFIS durant els seus 
estudis. El juliol de 2016 es va graduar en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials i en Matemàtiques. Va 
desenvolupar el seu Treball Fi de Grau titulat Computational Study of the Hemodynamics in Single Ventricle 
Physiology: an Approach to Patient-Specific Surgical Planning al Cardiovascular Fluid Mechanics Laboratory  
de la GeorgiaTech University amb un ajut de mobilitat-CFIS.  

El curs 2014-15 va col·laborar amb la Fundació Catalunya - La Pedrera en la  selecció de candidats pel 
Programa Joves i Ciència. El curs 2015-16 va guanyar el premi FotoMath de la UdL. Des de l’any 2015 
col·labora en el projecte educacional i de divulgació científica WhatIf  i és delegat de MAGMA, Associació per 
Promoure la Recerca Jove.  

Actualment està cursant el Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering a la Facultat de 
Matemàtiques i Estadística de la UPC.  



Parla català, castellà, anglès i italià. Li agraden els esports, especialment el futbol, la gastronomia, la música 
(toca el piano, el saxo i la gralla), la divulgació científica i la cultura popular.  
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Estudiants  
de nou ingrés 
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ALIAGA TORRENS, SERGI Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials + Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació 

ALINQUE DIANEZ, RUBÉN Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials + Grau en Matemàtiques 

ÁLVAREZ ROSA, DAVID Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials + Grau en Matemàtiques 

ANGLADA ROTGER, DAVID Grau en Enginyeria Informàtica + Grau en Matemàtiques 

ARIZA BLASI, DAVID Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials + Grau en Matemàtiques 

BALCELLS QUINTANA, OSCAR Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials + Grau en Matemàtiques 

BATALLER UMBERT, JOSEP Grau en Enginyeria Física + Grau en Matemàtiques 

BENEDITO SAURA, OSCAR Grau en Enginyeria Informàtica + Grau en Matemàtiques 

CAO LABORA, GONZALO Grau en Enginyeria Física + Grau en Matemàtiques 

CASTELLVÍ FOGUET, JORDI Grau en Enginyeria Informàtica + Grau en Matemàtiques 

CREUS BOTELLA, GUILLERMO Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials + Grau en Matemàtiques 

DE JUAN VELA, PABLO Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials + Grau en Matemàtiques 

DOBLAS FONT, MAX Grau en Enginyeria Informàtica + Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació 

FELIP DÍAZ, BERNAT Grau en Enginyeria Informàtica + Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació 

GARRIDO PÉREZ, IÑAKI Grau en Enginyeria Física + Grau en Matemàtiques 

HERNANDEZ CARALT, MIREIA Grau en Enginyeria Física + Grau en Matemàtiques 

LAMSDORFF-GALAGANE BONET, LEONOR Grau en Enginyeria Informàtica + Grau en Matemàtiques 

LANCHARES SÁNCHEZ, ERNESTO Grau en Enginyeria Informàtica + Grau en Matemàtiques 

LIBERAL HUARTE, JON Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials + Grau en Matemàtiques 

LÓPEZ GUITART, FERRAN Grau en Enginyeria Informàtica + Grau en Matemàtiques 



MABRES ANTER, SANTIAGO Grau en Enginyeria Civil + Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 

MARRUGAT ARNAL, VÍCTOR Grau en Enginyeria Física + Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació 

MARTÍ GIMENO, JOSEP Grau en Enginyeria Física + Grau en Matemàtiques 

MARTÍNEZ DE TEJADA NÚÑEZ, PABLO Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials + Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació 

MÉNDEZ HORCAS, RAÚL Grau en Enginyeria Informàtica + Grau en Matemàtiques 

MERCADER PEREZ, MIKEL Grau en Enginyeria Física + Grau en Matemàtiques 

MUNTANER GONZÁLEZ, JOAN FRANCESC Grau en Enginyeria Informàtica + Grau en Matemàtiques 

NAVARRO TRAVESSET, ORIOL Grau en Enginyeria Física + Grau en Matemàtiques 

OLLER RIERA, MARTÍ Grau en Enginyeria Física + Grau en Matemàtiques 

ORTEGA SÁNCHEZ-COLOMER, MIQUEL Grau en Enginyeria Informàtica + Grau en Matemàtiques 

PALACIOS MORENO, DIEGO Grau en Matemàtiques + Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació 

PERIS YAGÜE, VÍCTOR Grau en Enginyeria Física + Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 

PORTOS AMILL, LAURA Grau en Enginyeria Física + Grau en Matemàtiques 

RODRÍGUEZ ESTÉVEZ, DANIEL Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials + Grau en Matemàtiques 

SERRAT I GUEVARA, ROGER Grau en Enginyeria Física + Grau en Enginyeria Informàtica 

SIERRA GARZO, ÈRIC Grau en Enginyeria Física + Grau en Matemàtiques 

TORREGROSA ORTEGO, ÀLEX Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials + Grau en Enginyeria Informàtica 

VELASCO FALGUERA, ORIOL Grau en Enginyeria Física + Grau en Matemàtiques 

VILLANUEVA BENITO, GUILLERMO Grau en Enginyeria Física + Grau en Matemàtiques 

XU ZHENG, CE Grau en Enginyeria Física + Grau en Matemàtiques 

ZHANG , NIEBO Grau en Enginyeria Informàtica + Grau en Matemàtiques 
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PATROCINADORS PRINCIPALS 
 
 

 
 
 
 
 
                                   
                                  UPC per la captació de talent, un programa impulsat 
                                   per la Universitat Politècnica de Catalunya amb la 

                                                                                                                                                   col·laboració de l'Obra Social "la Caixa" 
 
 
 
 
ALTRES PATROCINADORS 
 

  
 
 
 
COL·LAB0RADORS 
 

 

 

http://obrasocial.lacaixa.es/home/obrasocial2_ca.html


 

 

 

 
 
 


	Vuitena promoció
	Maria Bauzà Vilallonga
	El curs 2011-12 va iniciar els seus estudis al CFIS. El juliol de 2016 es va graduar en Ciències i Tecnologies en Telecomunicació, sent el número 3 de la seva promoció, i en Enginyeria en Tecnologies Industrials. Va desenvolupar el seu Treball Fi de Grau titulat Temporal Activity Detection in Untrimmed Videos with Recurrent Neural Networks al Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la UPC, amb el que ha aconseguit el Best Poster Award al NIPS 2016.

