
MATEMÀTIQUES i ESTADÍSTICA
estudis de Grau, Màster i Doctorat promoció 2019

19 desembre 2019 a les 18h30 h  · Auditori del Vèrtex UPC

#GraduacióFME

Amb la col·laboració de:



• Benvinguda a l’acte. Jaume Franch, degà de l’FME.

• Discurs del professor Jordi Castro, padrí d'Estadística. 
Lliurament de diplomes dels estudis d’Estadística i 
parlament en representació de l’estudiantat
d’Estadística de la promoció 2019.

• Interludi màgic amb Albert Llorens

• Discurs del professor Jaume Soler, padrí de 
Matemàtiques. Lliurament de diplomes dels estudis de 
Matemàtiques i parlament en representació de 
l’estudiantat de Matemàtiques de la promoció 2019.

• Tesis Doctorals en Matemàtica Aplicada i Estadística i 
Investigació Operativa 2018-2019.



• Interludi màgic amb Albert Llorens 

• Lliurament dels Premis Accenture als millors expedients 
acadèmics del Màster en Estadística i Investigació 
Operativa UPC-UB, del Grau en Estadística UB-UPC i del 
Grau en Matemàtiques del curs 2018-2019.

• Lliurament Premi Càtedra Mir-Puig al millor expedient 
acadèmic del Màster MAMME del curs 2018-2019

• Paraules de cloenda de Margarida Espona, secretària 
general de la UPC

• Final màgic amb Albert Llorens 

• Final, foto de grup, copa de cava i photocall UPCAlumni.



Padrí estudis Estadística 2019

Jordi Castro
Facultat de Matemàtiques i Estadística
Universitat Politècnica de Catalunya



Lliurament de diplomes dels estudis
d’Estadística.

Parlament de Roger Serra en 
representació de l’estudiantat
d’Estadística de la promoció 2019.



Actuació d’Albert Llorens
Llicenciat en matemàtiques per l’FME (Promoció 
2009-2010), concertista de piano, intèrpret de 
conferències i il·lusionista a temps complert per 
a teatre i televisió



• Discurs del professor Jaume Soler, 
padrí de Matemàtiques.

• Lliurament de diplomes dels estudis
de Matemàtiques.

• Parlament de Gerard Orriols en 
representació de l’estudiantat de 
Matemàtiques de la promoció 2019.



Tesis Doctorals en Matemàtica Aplicada 
i Estadística i Investigació Operativa
curs 2018-2019



Actuació d’Albert Llorens



Lliurament dels Premis Accenture als 
millors expedients acadèmics del Màster 
en Estadística i Investigació Operativa 
UPC-UB, del grau en Estadística UB-UPC i 
del grau en Matemàtiques del curs 2018-
2019.

Lliuren els premis el Sr. Jesús Gabaldón 
de l’Àrea d’Applied Intelligence i la Sra. 
Saray Royo d’Accenture



Lliurament del Premi al millor expedient 
acadèmic del Master in Advanced 
Mathematics and Mathematical 
Engineering del curs 2018-2019 
patrocinat per la Càtedra Mir-Puig.

Lliura el premi el Sr. Pere Pascual, 
director de la Càtedra Mir-Puig



Paraules de cloenda de la Sra. Margarida 
Espona, secretària general de la UPC



Actuació final d’Albert
Llorens



Final, foto de grup, copa de cava i 
photocall UPC Alumni.

Moltes gràcies per la 
vostra presència i 
enhorabona a tots els
titulats i titulades!


