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Vaig néixer a Reus l’any 1963, però visc a Mont-roig 
del Camp des de fa 35 anys. Soc una persona 
casolana, observadora i detallista. Tinc una col·lecció 
de bonsais i cactus i els caps de setmana els dedico a 
cuidar les meves oliveres. 

He estat director del Departament d’Enginyeria Química (2012-20), responsable del grau 
en Enginyeria Química (2011-12), coordinador del doctorat en Enginyeria Química, 
Ambiental i de Processos (2006-11), coordinador del doctorat Graduate Studies in 
Chemical and Process Engineering (2006) i sotsdirector de l’ETSEQ (2001). 

Vaig obtenir la llicenciatura en Ciències Químiques (1986), especialitat Química 
Industrial, a la Universitat de Barcelona, en la seva delegació de Tarragona, on també 
vaig completar la tesi doctoral (1991), al Departament d’Enginyeria Química i 
Bioquímica. Entre 1994 i 1995 vaig fer una estada postdoctoral d’un any i mig al 
Departament d’Enginyeria Química de la University of California-Los Angeles (Estats 
Units). 

Em vaig incorporar a la URV l’octubre de 1993 com a titular d’escola universitària interí, 
al Departament d’Enginyeria Química; dos anys després vaig passar a ser titular 
d’universitat interí. Des del 1998, soc titular d’universitat de l’àrea d’Enginyeria Química. 
He impartit tot tipus d’assignatures obligatòries tant de grau com màster, principalment 
a l’ETSEQ. A més, he dirigit i codirigit una desena de tesis doctorals. 

Soc responsable del grup de recerca Process Intensification, Simulation & Environmental 
Technology (PISET) i autor de més d’un centenar de publicacions en revistes 
internacionals indexades (h = 39). Des del 2002, he estat investigador principal en 
projectes del Plan Nacional. 

He vist néixer i créixer la nostra Universitat des de dins i l’he vist transformar-se en una 
institució admirada arreu del país; la considero la meva segona casa. Ara és l’hora de 
donar-li un nou impuls per adaptar-la a les necessitats d’una societat diferent, com 
també per respondre als reptes del segle XXI. La nova generació que s’incorpora en 
aquesta candidatura aporta la il·lusió i l’experiència que necessitem, però sobretot 
representa tota la institució. Em motiva el seu programa, ambiciós, modern i integrador, 
amb una visió a llarg termini; però encara em motiva més la capacitat de qui la lidera. 

 


