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Doctor enginyer de Telecomunica-
ció per la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) (2007). Des del
2002 fins al 2006, va treballar com
a investigador predoctoral al Depar-
tament de Teoria del Senyal i Co-
municacions de la UPC, on va par-
ticipar en projectes d'R+D relacio-
nats amb tècniques de sincronitza-
ció per a receptors digitals, comu-
nicacions per satèl·lit i tècniques de
descodificació iterativa per a recep-
tors MIMO. El 2006 es va incorpo-
rar al Departament de Telecomuni-
cacions i Enginyeria de Sistemes de
la Universitat Autònoma de Barcelo-
na (UAB), on actualment és profes-
sor lector. Des del 2007 fins al 2009
va participar en el projecte DING-
POS finançat per l'Agència Espaci-
al Europea (ESA), on va desenvolu-
par un receptor software d'alta sen-
sibilitat per a GNSS. Des de l'any
2011, és el coordinador dels estudis
d'Enginyeria de Telecomunicació i
del grau d'Enginyeria de Sistemes de
Telecomunicació de la UAB. Les se-
ves àrees d'investigació són el pro-
cessament de senyal aplicat a comu-
nicacions i navegació, i en particu-
lar, les tècniques d'estimació i detec-
ció.

Enginyer de Telecomunicació i doc-
tor en Teoria del Senyal i Comunica-
cions per la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC). Professor lector
de la Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB), on imparteix assigna-
tures de transmissió de dades i co-
municacions digitals. Entre els seus
interessos, destaquen el processa-
ment de senyal aplicat a comunica-
cions, les xarxes de sensors i els sis-
temes de comunicacions i posicio-
nament cooperatius.

Doctor enginyer de Telecomunica-
ció per la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) (2000) i MBA per
l'IESE (2002). Fins al 2005 va treba-
llar a l'European Space Technlogy
and Research Center (ESTEC) de
l'Agència Espacial Europea (ESA) a
Holanda, on va participar en el dis-
seny del sistema Galileu i va ser el
responsable de les activitats sobre
posicionament en entorns interiors.
Des de l'any 2006 és professor agre-
gat al Departament de Telecomuni-
cacions i Enginyeria de Sistemes de
la Universitat Autònoma de Barcelo-
na (UAB). Des del 2007 ha estat co-
ordinador dels estudis d'Enginyeria
de Telecomunicacions i posterior-
ment subdirector d'Economia de
l'Escola d'Enginyeria. Les seves àrees
d'investigació són el processament
de senyal, tècniques d'estimació i
optimització, anàlisi de dades i dis-
seny de senyals, i té experiència en
el desenvolupament de receptors
per a sistemes de comunicacions i
GNSS.
Des del 2009 és director d'una de
les càtedres de Transferència al Parc
de Recerca UAB-Santander. Ha estat
investigador principal de vint pro-
jectes i contractes d'investigació,
tant nacionals i europeus, com inter-
nacionals. Autor de cinc capítols de
llibre, tres patents (dues de les quals
en explotació), vint articles de revis-
ta i més de vuitanta contribucions
a congressos. Consultor habitual de
la Comissió Europea, ha estat inves-
tigador visitant a la Brigham Young
University i a la University of Califor-
nia a Irvine.
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