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Presentació
Sóc enginyer de dades de professió i enginyer de telecomunicacions de formació. He desenvolupat la meva
carrera professional durant 10 anys en la recerca en l’enginyeria de l’analítica de dades. Sóc especialista en
Big Data y porto desenvolupant aquest rol en empreses d’àmbit internacional des del 2016.
No he militat mai a cap partit polític però he exercit d’activista independentista des de l’adolescència. Sóc
membre a l’ANC des del 2013 i he participat de forma activa com a voluntari a totes les grans mobilitzacions del
procés independentista inclòs la de voluntari informàtic durant l’1 d’Octubre.
Vull aportar la meva experiència en tecnologia a la revolució política que suposa l’eina de Primàries Catalunya i
Primàries Mataró en relació a llistes obertes, programa participatiu i fiscalització a través de la democràcia
directa.
Experiència Laboral
Head of Data Engineering a LIDL Digital Hub (2018 - present)
Responsable de l’equip i l’estratègia en enginyeria de dades per LIDL Internacional.
Big Data Platform Manager a ServiZurich (2016 - 2018)
Responsable de la plataforma d’anàlisi de dades Big Data per a tota la corporació Zurich Insurance Corp.
Cap de recerca d’enginyeria Big Data a Eurecat (2014 - 2016)
Cap del grup de recerca d’enginyeria de dades en el departament de recerca Big Data del centre de recerca
Eurecat de Catalunya.
Investigador convidat al Big Data a Berlin Big Data Center BBDC (2015)
Investigador sobre enginyeria de dades al centre de recerca Berlin Big Data Center convidat per la Beuth
Hochschule
Investigador i Enginyer de dades a BDigital (2010 - 2014)
Projectes europeus de recerca: Digital.me (EU - FP7), Compose (EU - FP7), Molecules (EU - FP7), OpenDAI
(EU - CIP), Urban-Data-Analytics (BDigital)
Enginyer R&D Engineer a Telefònica I+D (2007 - 2010)
Projectes de recerca:: ENVIRO (Telefònica), WALKOPEDIA (O2 - Telefònica)
Becari investigador a Telefònica I+D (2005 - 2007)
Projectes europeus de recerca: AMIGO (EU - FP6), IMAGENIO 3.0 (Telefònica)
Educació
●

Master of Science in Telecommunication Engineering & Management [EPSC-UPC] (2008-2010)

●

Enginyeria superioir de Telecommunicacions [EPSC-UPC] (2003 - 2006)

●

Enginyeria tècnica de Telecommunications [EUPMT-UPC] (2000 - 2003)

