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Estic casat i soc pare d’una adolescent. Vaig néixer a 
Lleida el 1975, però, si m’ho pregunteu, us diré que 
soc de Menàrguens, a la Noguera. Durant cinc estius 
vaig ser el socorrista de les piscines. La natació i 
l’esport es troben entre les meves aficions. 

Vaig cursar Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Sistemes a la Universitat de Lleida i el 
1998 em vaig matricular al segon cicle d’Enginyeria Informàtica a la URV. Als matins era 
becari de projecte i a les tardes anava a classe. En acabar els estudis vaig treballar al 
sector privat, i al 2001, juntament amb uns companys, vam decidir crear una start-up 
sobre votació electrònica segura. La meva feina estava centrada en la recerca i formació 
de l’equip. Va ser en aquell moment quan em vaig adonar que la recerca i la docència 
m’agradaven. 

El 2002 vaig començar el doctorat al Departament d'Enginyeria de la Informació i de les 
Comunicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, i l’any següent vaig tornar a la 
URV com a personal de suport a la recerca. Després de defensar la tesi (2005), vaig 
obtenir una plaça de professor lector al Departament d’Enginyeria Informàtica i 
Matemàtiques (DEIM). M’hi vaig poder estabilitzar el 2010 com a professor agregat i el 
2017 vaig obtenir l’acreditació de recerca avançada de l’AQU. 

En aquests anys he participat en 27 projectes de recerca competitius, 5 no competitius 
i 15 de transferència; en 23 ocasions n’he estat l’investigador principal. He publicat més 
de 80 treballs en revistes indexades, capítols de llibre i actes de congressos. He dirigit 6 
tesis doctorals (5 amb menció internacional) i soc coautor de 7 patents. 

He impartit docència en diferents graus i màsters de l’ETSE i he dirigit més de 150 treballs 
finals de grau i màster. M’agrada la docència i vull pensar que transmeto aquesta passió 
als estudiants per tal de motivar-los i que gaudeixin aprenent. També m’he implicat a la 
gestió; des del 2015 soc el director del DEIM. 

En Josep Pallarès em va proposar de sumar-me al seu projecte. L’esperit positiu, el 
coneixement, el talent, la capacitat de treball i l’amistat de les persones que conformen 
l’equip em van il·lusionar per acceptar el repte. L’objectiu que em mou: crear lligams i 
avançar plegats per continuar fent créixer la nostra Universitat. 

 

 


