
 
 

L’equip d’estudiants BSC-UPC seleccionat 
per segon cop Fan Favorite de la Student 
Cluster Competition del ISC2017 

Per segon any consecutiu, ThunderChip, l’equip d’estudiants de la Universitat Politècnica de 
Catalunya · Barcelona Tech (UPC), ha sigut anomenat ‘Fan Favorite’ a la Student Cluster 
Competition de l’ISC-HPCAC. Aquest premi s’atorga a l’equip que rep més vots per part dels 
participants de la conferència de supercomputació internacional ISC2017 durant la Student 
Cluster Competition. 

Aquesta és la segona vegada que l’equip de la UPC-BSC guanya el premi i la tercera vegada que 
competeix a la ISC-HPCAC Student Cluster Competition durant la setmana que té lloc la 
conferència de l’ISC. L’objectiu d’aquesta competició és de presentar a la pròxima generació 
d’estudiants a la comunitat HPC i la seva tecnologia. L’equip català de la UPC-BSC va participar 
en aquesta competició contra un total de 12 equips d’estudiants a temps real i durant un període 
de 3 dies. L’equip d’enguany es trobava format pels següents estudiants: Fabio Banchelli, Victor 
Anton, Antoni Navarro, Ferran Pallares, Marc Benito i Carles Garriga juntament amb els dos 
assessors Dani Ruiz i Filippo Mantovani. L’equip tenia el patrocini de E4 Computer Engineering i 
Cavium, que van proporcionar el clúster basat en ARM, juntament amb ARM i el projecte 
europeu Mont-Blanc , que van donar suport a la formació i promoció de l’equip, i finalment 
la UPC i el Barcelona Supercomputing Center que han sigut els nuclis de preparació de totes les 
activitats. 

“El gran interès pels sistemes d’HPC basats en ARM i l’entusiasme d’aquests joves estudiants 
han fet l’experiència altament interessant.” opina Filippo Mantovani, tutor de l’equip de la UPC-
BSC i investigador principal del projecte europeu Mont-Blanc al BSC. 

Enhorabona a tot l’equip pel seu gran èxit!  
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