
 Estudiants de Telecom BCN de la UPC,
premiats per empreses i entitats
del sector TIC

El dijous  26  de  maig, en el marc de l’Acte Acadèmic  de
Graduació i Reconeixement dels  titulats del curs acadèmic
2014‐2015  de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de
Telecomunicació de Barcelona (ETSETB – Telecom BCN), les
empreses:  Accenture, Everis, GMV Innovating  Solutions,
Lear Corporation, la Cátedra Red.es  i  les  associacions
culturals  Fòrum Telecos i Telecogresca van lliurar a dotze
estudiants els Premis als millors expedients i projectes de f
d’estudis, dotats econòmicament,  de la convocatòria 2014‐
2015.

Aquests:

L’empresa Accenture va premiar l’estudiant Manel
Baradad  Jur jo  amb el Premi al  millor expedient del
Grau en Ciències i  Tecnologies   de   Telecomunicació, a
l’estudiant A l e x i s  C a r b ó  M e s s e g u e r , amb el Premi
al millor expedient  del Màster en  Enginyeria  de
Telecomunicació i a l’estudianta Laura  Cruzado  Pérez,
amb el Premi al millor treball de fi de grau en l’Àrea de
Serveis Telemàtics, pel seu treball titulat Towards  the
Practical  Implementations  of  Throughput-Optimal.



Traffi c  Engineering  in  Software  Defined  Nerwoks .
Aquests premis van ser lliurats per la Sra. Marina Moreno,
Talent   acquisition  &  Diversity  Lead  de l’empresa
ACCENTURE Digital.

L’empresa Everis va atorgar tres beques destinades a la matrícula
del  primer  curs  del  Màster  en  Enginyeria  de  Telecomunicació
(MET) als  estudiants  Daniel  Muñoz Puerta,  Guillermo Rodríguez
Serra i Irene Vilà Muñoz.

Totes les beques van ser entregades per la Sra. Vanessa Paulino,
Responsable People Selección de l’empresa EVERIS. 



L’empresa  GMV va atorgar a
l’estudiant Roger  Olivé  Muñiz,
el Premi al millor treball de fi
de màster  en  l’àmbit de la
Tecnologia  Espacial,  titulat
Design and Implementationof a

GNSS Reflectomete using a Software Defined Radio.   El   premi
va ser lliurat   pel Sr.  José María Legido Riba, Director  Región
Noreste ‐ Secure e‐Solutions.

L’empresa LEAR Corporation,  va
atorgar  als  estudiants  José  Àvila
Abellán,  el Premi al millor
expedient del Màster en Enginyeria
Electrònica i  Arnau  Prat  i  Sala  el
Premi al millor expedient del Grau
en Enginyeria  de  Sistemes

Electrònics.  Aquest premi va ser lliurat pel Sr.  Antonio Garrido,
manager d’Enginyeria, en nom de l’empresa LEAR.



El  Premi  Cátedra  Red.es  al  millor
treball  de  f  de  màster  d’Enginyeria
de  Telecomunicació  en  l’Àrea  de
Sistemes  de  la  Informació,  es  va
atorgar a l’estudiant Rafel Mormeneo
Melich  pel  projecte  Position
Estimation  and  Gap  Measurament  of  a  Point  Machine  using  on
Electronic  Device  with  Embedded  Artifcial  Vision  Firmware.  El
premiat  no  va  poder  recollir  el  premi  per  trovar‐se  fora  de
Barcelona.

La beca FÒRUM TELECOS es va atorgar a
l’estudiant  Pau  López  Carbonell,
destinada a cobrir el cost de la matrícula
per  cursar  el  màster  en  Enginyeria
Electrònica.  Aquest  premi  va  ser  lliurat
pel Sr. Josep Pegueroles, subdirector de
l’Àrea de Relació amb les Empreses de l’ETSETB, en substitució de
la presidenta del Fòrum.



La beca TELECOGRESCA es va atorgar  a l’estudiant Andreu Girbau
Xalabarder,  destinada a cobrir el cost de la matrícula  per cursar
el  màster  en  Enginyeria   de  Telecomunicació.  El  premi  va  ser

lliurat  pel  Sr.  Carles  Garcia
Cabrera,  vicepresident  de  la
Telecogresca, edició 2015.

Els representants de les empreses patrocinadores van dirigir unes
breus paraules  elogiant el nivell acadèmic  dels estudiants i la
qualitat dels treballs presentats. Així  mateix varen realitzar una
breu explicació sobre les activitats i els àmbits de recerca de les
seves empreses.

L’ETSETB agraeix sincerament l’interès de les empreses , càtedres
i  associacions  d’estudiants  en premiar l’esforç i  dedicació   dels
nostres   estudiants,   i   amb   aquests   tipus   d’activitats   vol
reforçar els lligams establerts entre el món empresarial, l’ETSETB i
la nostra Universitat.
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