
MATEMÀTIQUES i ESTADÍSTICA
estudis de Grau, Màster i Doctorat promocions

2020 i 2021
16 Juny 2022 a les 18 h  · Auditori del Vèrtex UPC

#GraduacióFME

Amb la col·laboració de:



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

• 1a Actuació de la pianista i matemàtica de l’FME, Laura 
Farré Rozada.

• Discurs del professor Xavier Tort-Martorell, padrí 
d'Estadística. Lliurament de diplomes dels estudis
d’Estadística de les dues promocions i parlament en 
representació de l’estudiantat d’Estadística (promoció 
2021).

• 2a Actuació de la pianista i matemàtica de l’FME, Laura 
Farré Rozada.

• Discurs de la professora M. Paz Linares, padrina de 
Matemàtiques. Lliurament de diplomes dels estudis de 
Matemàtiques de les dues promocions i parlament en 
representació de l’estudiantat de Matemàtiques 
(promoció 2021).



• Tesis Doctorals en Matemàtica Aplicada i Estadística i 
Investigació Operativa cursos 2019-2020 i 2020-2021.

• 3a Actuació de la pianista i matemàtica de l’FME, Laura 
Farré Rozada.

• Lliurament dels Premis als millors expedients acadèmics 
del grau en Matemàtiques, en Estadística UB-UPC, del 
MAMME i del MESIO UPC-UB.

• Paraules de cloenda de Josefina Antonijuan, vicerectora 
de Responsabilitat Social i Igualtat de la UPC.

• Himne Gaudeamus Igitur

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



TRET DE SORTIDA DE LA 
CELEBRACIÓ DELS 30 
ANYS DE L’FME





Actuació Laura Farré 
Rozada
Llicenciada en matemàtiques per l’FME 
(Promoció 2016), concertista de piano per 
l’ESMUC i investigadora.



Olivier Messiaen (1908-1992):
Prelude n.8 "Un reflet dans le vent" (1929) 

1r Interludi musical – Laura Farré



Padrí estudis Estadística 2021

Xavier Tort-Martorell
Enginyer industrial i Estadístic. Director 
del Departament d’Estadística i 
Investigació Operativa de la UPC. 



Lliurament de diplomes 
dels estudis d’Estadística
promocions 2020 i 2021



Lliurament de diplomes dels estudis
d’Estadística.

Parlament de Francesc Salvador 
Zuriaga (promoció 2021) en 
representació de l’estudiantat
d’Estadística.



Unsuk Chin (b.1961):
Etude n.5 'Toccata' (2003)

2n Interludi musical – Laura Farré



Padrina estudis
de Matemàtiques 2021

M. Paz Linares
Matemàtica i professora
de l’FME.



Lliurament de diplomes 
dels estudis de 
Matemàtiques promocions
2020 i 2021



Lliurament de diplomes dels estudis
de Matemàtiques.

Parlament d’Iñaki Garrido Pérez 
(promoció 2021) en representació 
de l’estudiantat de Matemàtiques



Tesis Doctorals en 
Matemàtica Aplicada i 
Estadística i Investigació 
Operativa
cursos 2019-2020 i 2020-2021



Vladimir Djambazov (b.1954):
33:8 (1981/2016)

3r Interludi musical – Laura Farré



Reconeixement i premis 
als millors expedients 
acadèmics
curs 2020-2021



Lliurament dels Premis FME als millors 
expedients acadèmics del grau en 
Estadística UB-UPC i del grau en 
Matemàtiques.

Lliura els premis el degà de l’FME, Jaume 
Franch.



Premi FME al millor expedient del 
grau en Estadística UB-UPC del curs 
2020-2021

FRANCESC SALVADOR 
ZURIAGA



Premi FME al millor expedient del 
grau en Matemàtiques del curs 2020-
2021

IÑAKI GARRIDO 
PÉREZ



Premi Càtedra Mir-Puig al millor 
expedient del Master in Advanced 
Mathematics and Mathematical 
Engineering (MAMME)
del curs 2020-2021

RENZO BRUERA MÉNDÉZ
Vídeo d’agraïment



Lliurament del premi Accenture al millor 
expedient acadèmic del Màster 
d’Estadística i Investigació Operativa 
UPC-UB (MESIO UPC-UB) a càrrec de la 
Sra. Bianca Van de Veen.



Premi Accenture al primer millor 
expedient del Màster d’Estadística i 
Investigació Operativa UPC-UB del curs 
2020-2021

PAUL JORIS DENIS 
ROGNON



Presentació programa 
UPCAlumni i projecció de 
vídeo



Paraules de cloenda de 
Josefina Antonijuan, 
vicerectora de 
Responsabilitat Social i 
Igualtat de la UPC



Gaudeamus igitur,
Himne universitari



Final, foto de grup, copa de cava, aperitiu  
i photocall UPC Alumni al jardí del Vèrtex.

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