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La Politècnica inaugura el curs acadèmic  
a l’entorn de l’Enginyeria Biomèdica 

 
Dimecres 10 d’octubre de 2018  18h Sala d’actes Edif. P-1 Campus Montilivi 

 
Girona, 9 d’octubre de 2018. El 10 d’octubre, a les 18h a la Sala d’Actes de l’Escola 
Politècnica Superior, tindrà lloc l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2018-2019. 
La conferència inaugural “Enginyeria Biomèdica: l’enginyeria al servei de 
la salut” serà a càrrec d’Alicia Casals, catedràtica d’arquitectura i tecnologia de 
computadors de la UPC. 
 
L’acte comptarà amb el rector de la UdG, Quim Salvi; la directora de l’EPS, Maria 
Àngels Pèlach; la presidenta del Consell Social de la UdG, Rosa Núria Aleixandre; i 
Abel Paulet, secretari del Patronat Politècnica. 
 
En el decurs de l’acte es farà el reconeixement de l’activitat acadèmica als 
docents que s’han jubilat el curs 2017-2018  i a les persones que han dedicat més de 
25 anys de servei a la Politècnica. 
 
Així mateix, els representats dels col·legis professionals lliuraran els diplomes als 
guanyadors dels premis extraordinaris 2016-2017 i als millors treballs de 
final de grau de les titulacions que s’imparteixen al centre. 
 
Finalment, el director de banca d’institucions de CaixaBank a Girona, Bernat Rubio, 
farà lliurament dels premis TALENT, que reconeixen els estudiants de nou accés 
amb millor nota. El premi consisteix en una aportació econòmica equivalent als 
costos de la matrícula de primer curs. 
 
Els estudiants que rebran els premis TALENT són:  
 
Martí Brugué (doble titulació Enginyeria i Tecnologies Industrials i Administració 
i Direcció d’Empreses); Gerard Cornellà (Enginyeria Biomèdica); Robin Cruz 
(Enginyeria i Tecnologies Industrials); David Esteba (doble titulació en 
Enginyeria i Tecnologies Industrials i Administració i Direcció d’Empreses); Xavier 
Huix (doble titulació en Enginyeria i Tecnologies Industrials i Administració i 
Direcció d’Empreses); Daniel Moreno (Enginyeria Química); Eduard Nierga 
(Enginyeria i Tecnologies Industrials); David Pérez (Enginyeria Informàtica); 
David Pilsà (Enginyeria i Tecnologies Industrials); Adrià Quintana (doble 
titulació en Enginyeria i Tecnologies Industrials i Grau en Enginyeria Electrònica 
Industrial i Automàtica); Dídac Saragossa (Disseny i Desenvolupament de 
Videojocs) i Ivet Terricabras (Aquitectura).  
 


