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1 Presentació 
6 de novembre de 2012 

 

 
En un acudit gràfic de l’època de la meva adoles- 
cència, possiblement d’en Forges, es veia un escolar 
llegint en veu alta del llibre de text “...hay el futuro 
perfecto y el futuro imperfecto ...”. El pare, que l’es- 
coltava, murmurejava “maldita política”. Vaig tenir el 
privilegi de veure el naixement del Departament una 
mica des de dins, com a secretari del primer equip 
directiu. En aquella època veiem el futur “perfecto”, 
ple de reptes, amb una barreja de por i il·lusió. A les 
pàgines següents trobareu aportacions d’algunes de 
les persones que varen configurar el Departament tant 
en el seu naixement com al  llarg d’aquets 25 anys.  
Tot el nostre entorn ha canviat, i molt, des de llavors. 
L’estructura de la Universitat i del Departament, la 
situació política nacional, estatal i internacional, i en els 
últims temps, i de manera significativa, la situació eco- 
nòmica. Estem vivint una època de canvi en la nostra 
activitat: definició de nous graus i màsters, canvis en 
l’estructura del finançament de l’activitat de la recerca i 
la transferència, disminució de la plantilla de professo- 
rat. I els que queden per venir!. Tot plegat ens fa veure 
el futur una mica “imperfecto”. Però les grans línies de 
com serà la nostra activitat en un futur a mig termini ja 
estan traçades, tot i que potser no s’han desvelat amb 
claredat. O potser ens resistim a veure-les. El Conseller 
Mas-Colell va ser molt clar a l’acte d’inauguració del 
curs universitari 2012:  les pensions, l’ensenyament 
obligatori, la sanitat són prioritàries. La Universitat no 
ho és, o si més no, no ho és tant. L’època en que el 
funcionament bàsic de la Universitat estava garantit 
pels fons públics s’ha acabat, i difícilment tornarà. Això 
ens obligarà a tenir plantilles de personal, PAS i PDI, 
més flexibles, a ser més curosos amb la despesa, i 
a cercar fonts de finançament alternatives. La nostra 
Universitat va bé, des d’un punt de vista acadèmic, 
en comparació amb les universitats del nostre entorn. 
El nostre Departament també va bé. Tots els indica- 
dors ho diuen. Què hem de fer, doncs?. Primer hem 
de creure en el nostre potencial, i després l’hem de 
saber vendre, tant dins la Universitat com a fora, a  
les empreses i institucions, dins i fora de les nostres 
fronteres. Encara tenim poca cultura en aquest àmbit, 
perquè fins ara teníem el plat a taula assegurat, per 
dir-ho d’alguna manera. I tampoc ens cal inventar res 
d’espectacular: d’altres han fet aquest camí abans. 

 
 

 
 

Pere J. Riu i Costa 
Director del Departament 

 

 
 
 
 
 

La memòria que teniu entre mans va en aquesta direc- 
ció. Hi ha una part que podríem anomenar típica d’una 
memòria de 25 anys, on recollim vivències i apunts 
històrics que és bo conservar, i també visions de futur 
que podrem contrastar d’aquí un anys. Però hi ha una 
altra part, amb la descripció de l’activitat de recerca i 
doctorat, que està destinada a tenir vida independent,  
i ha de servir per fer una part d’aquesta promoció que 
cada vegada ens serà més essencial. 

 

Vull ressaltar l’entusiasme que heu mostrat tots i totes 
a l’hora de contribuir a fer realitat aquest document 
i agrair-vos la vostra col·laboració. Ara ens queda la 
feina de fer-la arribar als llocs adients per que mostri la 
seva efectivitat i no acabi només acumulant pols en un 
prestatge. Gràcies a tots i totes per haver fet possible 
aquest Departament. 
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2 Antecedents Històrics 
 

2.1 Orígens 
 

D’entrada voldria agrair a la Direcció de Departament d’Enginyeria Electrò- 
nica l’oportunitat que m’ha  donat per col·laborar en aquest recull d’opini- 
ons incloent-hi, tal com se’ns ha suggerit, aportacions sobre els orígens 
del mateix i del període preconstituent. 

 

Al ser en l’actualitat la persona de més edat en l’entorn del Departament, 
demano per endavant excuses si, al parlar dels primers anys, he d’utilitzar 
algunes referències i records personals. 

 

 
El Present 

 

 
 
 
 
 
 
 

Joan Peracaula i Roura 
Catedràtic Emèrit EEL-UPC 

És una alegria que aquest any podem celebrar el 25é aniversari del “De- 
partament d’Enginyeria Electrònica”. Tant els que esteu immersos en una 
etapa de plena activitat i responsabilitats dins el Departament com els que 
ja ens el mirem des d’un segon pla, amb la perspectiva entranyable dels 
anys transcorreguts, ens hem de felicitar sincerament i de tot cor. 

 

Afortunadament totes les estructures han progressat molt en aquest 
departament que ha mostrat sempre un gran dinamisme.  L’any 1977, en- 
cara amb llibertats poc robustes i molt incipients, varem tenir els primers 
Estatuts de la UPC, però l’estructura departamental horitzontal actual no 
va ser aprovada pel Claustre General fins el mes  de maig de 1987. 

 

Al principi del funcionament d’aquesta estructura, vàrem adoptar, una 
organització basada en quatre “Línies”  amb grups de recerca dins cada 
una d’elles, però bastant marcats per condicions de situació geogràfica  
de les respectives seus. El reconeixement dels primers Grups de Recer- 
ca  Consolidats el 1997 i la  primera menció de Programa de Doctorat de 
Qualitat al 1996 varen suposar una millora i un pas endavant per a l’obten- 
ció de recursos i la consolidació d’estructures una mica més transversals. 

 

Dins la “Línia” en la que he estat treballant més anys, i que per tant he 
conegut més a fons,  vàrem aconseguir, per exemple, gràcies a una 
dotació d’infraestructura gran, a l’escala d’aquells anys,  quatre estacions 
de treball HP 9000/370, d’última generació, cursos de UNIX i el potent 
software de simulació SABER que vàrem repartir i compartir entre les  
seus de Barcelona Sud, Barcelona Nord, Terrassa-Manresa  i Vilanova i la 
Geltrú. Els professors i totes les Escoles radicades en aquestes seus han 
fet grans aportacions al desenvolupament del nostre Departament i ells en 
són els millors testimonis per parlar-ne. 

 

El dinamisme  de l’estructura departamental ha continuat, i seguit pro- 
gressant, amb la posta en funcionament de catorze Grups i varis Centres 
de Recerca. M’agradaria poder parlar una mica de com veig el futur del 
departament si en tinc l’oportunitat en un altre escrit més curt. 
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El Passat 

 
L’any 1970 varem aconseguir el primer ordinador digital que hi va haver al 
departament, un Nova. El primer projecte de recerca important ens va 
venir ajudat per aquest ordinador, i va ser portat a terme conjuntament 
pel CSIC, pel “departament” d’Automàtica i pel “departament” d’Electròni- 
ca. 

 

Durant el període pre-constituent, el grup de professors i col·laboradors 
presents llavors ja varem funcionar sempre com una organització departa- 
mental i democràtica amb juntes i reunions d’organització de la docència 
i la recerca. A l’exterior i dins la universitat els grups érem coneguts com 
“departament d’Electrònica”, “departament” d’Automàtica”, etc. 

 

L’any 1971, BOE de 24 de juny, essent Secretari General de la nostra 
Universitat el Prof. Enric Freixa (q.e.p.d.), el MEC va aprovar els Estatuts 
provisionals de la Universitat Politècnica (en aquells moments UPB) i una 
estructuració en “Centres”, “Departaments” i “Instituts”. Aquest va ser un 
petit pas, desgraciadament molt petit encara.  Allà es deia que els Direc- 
tors de Departament tenien que ser nomenats pel Rector de la Universitat 
Politècnica, entre els catedràtics, a proposta dels professors integrants  
del col·lectiu, constituïts en Junta. Seguint el procediment fixat per aquest 
BOE, vaig ser el primer Director del Departament i  Jordi Ayza el primer 
Secretari Acadèmic. I així varem funcionar durant els anys successius dins 
del període pre-constituent, fins l’any 1987. Uns disset anys. 

 

Paral·lelament, l’ETSETB, creada pel Decret del 17 de setembre de 1971, 
es va posar en marxa ràpidament i ja va impartir classes, en circumstàn- 
cies casi heroiques per la manca d’infraestructures, des del mateix curs 
1971-72. S’ha de reconèixer el gran mèrit, més gran que el nostre per les 
majors mancances, d’aquell primer col·lectiu que amb tants pocs recur- 
sos va aconseguir endegar i tirar endavant una Escola de prestigi i de pes 
cabdal en el que va ser després el Departament d’Enginyeria Electrònica. 

 

Finalment, amb la perspectiva dels anys transcorreguts des del curs 1970- 
71, en que em vaig incorporar com a Catedràtic d’Electrònica a l’ETSEIB, 
voldria, des d’aquí, retre un petit homenatge de record al professor que  
em va precedir, Antoni Cumella Pau (q.e.p.d), i al seu petit equip de 
col·laboradors d’aquell moment. Crec que és just reconèixer la tasca dels 
que, d’una manera o altre, i segons les possibilitats de cada moment, han 
obert camí als següents. 

 

També, un reconeixement a tots els professors que em varen ajudar  
des del començament, aquell llunyà 1970, i durant els anys posteriors, a 
tirar endavant i a progressar en la creació d’infraestructura humana i de 
recerca, en mig d’escassetats econòmiques i de falta de llibertats. No 
voldria deixar-me’n cap, i per això no m’arrisco a fer l’exercici de memòria 
de voler-los citar tots aquí. Però sí que vull fer palès, a tots ells, el record 
entranyable que en tinc i el meu agraïment sincer. 
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Les arrels del Departament d’Enginyeria Electrònica 
a l’Escola Tècnica Superior de Telcomunicació de 
Barcelona (ETSETB) 

 
L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelo- 
na (ETSETB) fou fundada al novembre de 1971. Va ser la segona escola 
d’enginyeria de telecomunicació de l’estat espanyol, després de la ETSIT 
de Madrid. L’organització universitària de l’activitat acadèmica a Espanya 
quan va néixer l’ETSETB estava basada en grups de càtedra, cadascun 
dirigit per un catedràtic i que comptava amb un cert nombre de professors 
adjunts, agregats i encarregats de curs. A la taula adjunta es mostren, a la 
columna central, els grups de càtedra de l’ETSIT que era la nostra referèn- 
cia en aquells anys. Hi havien 27 grups de càtedra, gairebé un per cada 
assignatura del pla d’estudis de 1964. 

 
 
 
 
 
 
 

Lluís Prat Viñas 

 

Les circumstàncies específiques que vivia l’ETSETB a finals dels 70, amb 
tot el professorat interí, no hi havia hagut cap concurs oposició a l’esco- 
la des del seu naixement, amb instal·lacions molt precàries, compartint 
un mateix despatx varis professors, amb molts pocs laboratoris, i amb 
estretes relacions de col·laboració entre molts professors, van afavorir que 
el claustre de l’ETSETB aprovés al 1980 una proposta que vam presentar 
l’equip directiu encapçalat per en Jesús Galván basada en una organit- 
zació acadèmica de 9 departaments: Matemàtiques de telecomunicació, 
Ciències bàsiques, Sistemes de control, Ciència dels computadors, Elec- 
trònica i energía solar, Tractament i transmissió de la informació, Electro- 
física, Comunicacions, i Equips electrònics i bioenginyeria, tal com podeu 
veure a la taula adjunta. Quedaven fora d’aquesta agrupació les matèries 
de dibuix tècnic i la d’organització d’empreses. Fou una organització inno- 
vadora a Espanya i precursora dels futurs departaments universitaris. 

 

La llei de Reforma Universitària (LRU) de 1983 significà un canvia radical 
en l’organització acadèmica de la universitat espanyola, va establir les ca- 
tegories actuals de professors, que es van començar a implantar el 1985, 
les àrees de coneixement i els departaments, que a la UPC varen comen- 
çar a funcionar el 1987. 

 

Les matèries del Departament d’Electrònica i energia solar de l’ETSETB 
(Electrònica I, Electrònica II i III, i Tecnologia de fabricació) foren assignades 
per la LRU a l’àrea de coneixement de Tecnologia Electrònica mentre que 
les del Departament d’equips electrònics i bioenginyeria foren dividides 
entre la de Tecnologia Electrònica (Instrumentació electrònica i Transduc- 
tors ) i la de Teoria del senyal i comunicacions (Electroacústica i Televisió). 
La primera d’aquestes àrees va constituir la base de l’actual Departament 
d’Enginyeria Electrònica de la UPC, mentre que la segona s’integrà dins  
del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. 
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Departament 

ETSETB 

Grup càtedra ETSIT de 

Madrid 

Assignatures pla 1964 

ETSETB 

 

Matemàtiques de telecomunicació I: Algebra Àlgebra 

  Calculo Càlcul 

  V: Ampliación de matemáticas Ampliació de matem. 

  X: Mat. especiales y estadística Matemàtiques especials i estadística 
 

Ciències básiques II: Física Física 

  III: Química Química 

  VII: Mecánica Mecànica 
 

Sistemes de control XXV:  Servotecnia Servotècnia 

  VI:  Electrotecnia Teoria de circuits 
 

Ciència dels computadors XVII: Ordenadores electrónicos Introd. als ordinadors 

    Ordinadors electrònics 
 

Electrònica i energía solar IX: Tecnología de fabricación Tecnologia de fabricació 

  VIII:  Electrónica  I Electrònica  I 

  XIII:  Electrónica  II Electrònica  II 

  Electrónica III Electrònica III 
 

Tractament i transmisió de la XI: Redes Xarxes 
informació XIV:  Electrometría Processat del senyal 

  XXIII: S. Telegr. y trans. datos Sistemes telegràfics 

  XXIV: Sist. Telefónicos Sistemes telefònics 
 

Electrofísica XII: Campos electromagnéticos Camps  electromagnètics 

  XIV: Antenas y prop. ondas Antenes i propagació d’ones 

  XIX: Microondas Microones 

  XXI:  Radiolocalización Radiolocalització 
 

Comunicacions XV: Líneas y cables Linies i cables 

  XVII: Sist. Telecom. Sistemes de Telecomunicació 

  XVIII: Emisores i receptores Emissors i receptors 

  Telecom. espacial Telecomunicació espacial 
 

Equips electrònics i bioenginyeria XXVI: Instrument. electrónica Instrumentació i bioenginyeria 

  Telemando, telemedida y Transductors i telemesura 

  Señalización  

  XXII: Electroacústica. Electroacústica 

  Televisión Televisió 
 

Departaments d’altres centres IV: Dibujo Ténico Dibuix tècnic 

  XX: Org. empresas y serv. Organització d’Empreses i serveis 
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El Departament d’Enginyeria Electrònica y el Área de 
Conocimiento Electrónica 

 
Hacia junio de 1988 la UPC estaba en ebullición pues se estaban cons- 
truyendo los Departamentos. La incipiente normativa de la UPC indica- 
ba que un departamento debía tener un mínimo de 12 profesores a TC, 
aglutinando profesores por áreas de conocimiento. Existía una verdadera 
pugna por captar el mayor número posible de áreas, pues abrirían mayo- 
res puertas de entrada para futuros profesores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rafael Pindado 

 

Las Escuelas Universitarias estábamos bastante al margen de estas con- 
vulsiones pero, lógicamente, cada uno de nosotros debía decidirse por un 
departamento, que integrara su área de conocimiento por supuesto. Yo  
era el único profesor de la UPC del área de Electrónica y único Catedrático 
de Escuela Universiaria (CEU) de la entonces Escola Universitària d’En- 
ginyeria Tència Industrial de Terrassa (EUETIT) y había asistido a algunas 
sesiones informativas en las que los impulsores de proyectos de departa- 
mentos exponían las líneas generales de sus propuestas. Me convenció la 
del Departament d’Enginyeria Electrònica (DEEL) por lo que hice campaña 
en mi Escuela para adscribirnos a éste, lo que decidimos por unanimidad. 

 

En la documentación remitida unos días antes del Claustro General que 
debía aprobar la constitución de los departamentos, figuraba la relación 
de los departamentos propuestos e incluía a los profesores que los inte- 
graban. Sorprendentemente, apareció mi nombre en el Departamento de 
Automática, mientras que mis demás compañeros figuraban en el DEEL, 
hecho que nos dejó a todos perplejos. Pero tal suceso tenía explicación. 

 

El tema de la estructura departamental era competencia del entonces Vi- 
cerrector Jaume Pagès, quien figuraba como profesor en la propuesta del 
Departamento de Automática que, por otra parte, tenía grandes dificulta- 
des para conseguir el mínimo necesario para su constitución. Parece ser 
que por recomendación de Josep Amat, compañero de mi promoción de 
Ingeniería Industrial, se me incluyó en la lista de los profesores de Automá- 
tica, aunque sin mi conocimiento y, lógicamente, mi consentimiento. Era 
una hábil jugada pues conseguía añadir a su propuesta un nuevo profe- 
sor a la par que un nuevo área de conocimiento, además en exclusiva en 
aquél momento. 

 

Solicité una reunión de urgencia con el Vicererrector, en la que estuvie- 
ron presentes además: Joan Figueras, Luis Castañer y Josep Amat,  que 
recuerde. La discusión confirmó la importancia estratégica de mi área de 
conocimiento y se zanjó cuando presenté a cada uno de los presentes 
un escrito, previamente redactado, en el que manifestaba mi voluntad de 
pertenecer al DEEL. 

 

Por esa razón, el DEEL ha integrado dos áreas de conocimiento: Electró- 
nica (con un profesor) y Tecnología Electrónica (con todos los demás). No 
sabía entonces que este hecho acabaría ocasionándome serios proble- 
mas, pero esa es otra historia que ahora no toca. 
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Orígens del Departament a l’Escola de Vilanova i la 
Geltrú 

 
Crec que no podem parlar dels orígens del Departament d’Enginyeria 
Electrònica a l’Escola de Vilanova i la Geltrú sense tenir en compte la 
necessitat de l’Escola de disposar de professors degut a la incorporació 
de nous plans d’estudi, concretament el d’Enginyeria Tècnica Industrial i el 
d’Enginyeria Técnica en Telecomunicacions. 

 

No fou fins a l’establiment de l’ordre Ministerial del 26 d’Octubre de 1978 
que s’autoritzà la implantació a l’Escola de Vilanova i la Geltrú de la secció 
d’Electrònica Industrial dins l’especialitat d’Enginyeria Tècnica Industrial 
Elèctrica. És en aquesta conjuntura que es contracta al professor Joan 
Bertran durant el curs 1976/77 i que més endavant formarà part de la 
secció del Departament com el membre més antic de la nostra Escola. 

 

Un Reial Decret de 28 de juliol de 1983 concedí a l’Escola de Vilanova i  
la Geltrú els estudis d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació. De fet, el 
primer curs d’aquesta titulació s’engegà el 1982/1983. És llavors quan es 
van incorporant el gruix de primers professors fins arribar als dotze exis- 
tents en la creació del departament. En efecte, el curs 1982/83 s’incorpo- 
ra en José Luis García de Vicuña, el 1983/1984 en Francesc Villasevil i el 
1984/85 en Francesc Guinjoan i en Josep Font. Ells inicien el repte que va 
suposar l’embranzida a l’Escola de Vilanova i la Geltrú de la nova Titulació 
de Telecomunicacions, això sí, sempre comptant amb l’ajut de l’Escola de 
Barcelona. 

 

D’una forma molt ràpida i pel que fa al nombre de professors de la secció 
del departament a l’Escola de Vilanova i la Geltrú, podem parlar d’una 
gran fluctuació, fruit, des del meu punt de vista, de la política acadèmica  
i d’una previsió desencertada de la necessitat de professionals en l’àmbit 
de les TIC per part dels governants de l’època. En el moment de la crea- 
ció del Departament, a l’Escola de Vilanova i la Geltrú en formen part dot- 
ze professors, com ja s’ha dit. Durant aquests vint i cinc anys han passat 
pel departament de l’Escola un total de 64 professors. Durant els anys de 
més estudiants la secció va tenir al voltant de 30 professors, arribant a ser 
una de les seccions més importants de l’Escola. Actualment a la secció de 
Vilanova i la Geltrú quedem 18 professors repartits internament en tres 
grups de recerca. 

 

Aprofito aquest espai per donar el meu reconeixement tant als precursors, 
que varen estructurar i fer possible el que som ara, com a tots els que han 
passat per la secció durant aquests vint i cinc anys, així com a tots els que 
en formem part en l’actualitat per la voluntat de seguir endavant i continuar 
treballant al nostre departament. 

 
 
 
 

 
Jordi Prat i Tasias 
Actual Cap de la Secció 
departamental de Vilanova i la Geltrú 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 



 

 

 

 
 

Departament 
d’Enginyeria Electrònica · UPC 

 
 
 
 

La part de secció de Manresa que al seu dia va ser 
Terrassa-Manresa 
Actualment pertanyen al departament Disseny i Programació 
de Sistemes Electrònics (DiPSE) 

 
Ja han passat 25 anys des de la creació del Departament d’Enginyeria 
Electrònica, nosaltres vàrem participar amb la il·lusió pròpia de la joventut 
en aquest procés i amb el convenciment profund de que seria molt pro- 
ductiu i enriquidor el fet de treballar plegats tots els docents i investigadors 
relacionats amb la Electrònica. 

 
 

Immaculada Martínez Teixidor 
Secretària Acadèmica del 
DiPSE. Manresa 
Rosa Argelaguet Isanta 
Directora del DiPSE 

 

Des de la nostra visió de campus petit i perifèric el fet de conèixer i parti- 
cipar en un  Departament tant gran i tant divers ha estat molt útil, ens ha 
permès descobrir altres realitats i intentar buscar solucions pensant en tot 
el col·lectiu i no tant sols en la nostra situació particular. Ha estat tot un 
procés  d’aprenentatge. 

 

Amb el pas del temps els nostres camins s’han separat i actualment 
nosaltres formem part d’un nou Departament, anomenat Disseny i 
Programació de Sistemes Electrònics (DiPSE), que integra professorat del 
àrea de l’Electrònica, la Informàtica, l’Automàtica i les Telecomunicacions. 

 

Finalment, us volem felicitar per aquests 25 anys dels que també ens en 
sentim responsables i us volem encoratjar a continuar treballant i a conti- 
nuar endavant amb la mateixa il·lusió del començament. 
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Els orígens dels serveis informàtics del Departament 
 

Aún recuerdo los ordenadores que había por la escuela de telecomuni- 
caciones hacia el 1987, creo  que eran HP, no tenían sistema operativo 
funcionaban directamente con basic y tenían un visor alfanumérico de una 
linea en rojo. También había algunos MAC classic, de aquellos que tenían 
una pantalla de unas 5” integrada en la caja del MAC, pero que tenían 
software bastante avanzado para el momento. O la llegada de los prime- 
ros servidores HP modulares con 10Mb de disco duro. 

 

Todo eso ha evolucionado un poco, ya no tenemos ni el precursor de los 
sobremesas DRAC-Z con carcasa de hierro y una CPU Z80 o aquellos 
PCs con Intel 8088 y monitor monocromo naranja o verde, ni tampo- 
co editamos con Word Star. En realidad hemos ganado algo aunque la 
mayoría nos seguimos peleando con Microsoft y con los editores de texto, 
o con lo lento que nos va el PC (esto igual que antes, sera cosa de Micro- 
soft??) pero algo ha cambiado. 

 

Y para terminar de sustituir las máquinas de escribir, estaban las impreso- 
ras margarita aquellas que solo imprimían caracteres, que para eso salie- 
ron mas tarde las de agujas que eran el último grito (sobre todo cuando le 
fallaba alguna aguja). Láser? en red? que es eso?. 

 

Hablando de la red, ahora nos quejamos cuando la notamos un poco mas 
lenta de lo deseado pero nada que ver con aquellos cortes totales. 

 

“Cielos ha caído la red, alguien habrá desconectado su coaxial o será 
algún conector BNC que hace mal contacto”. 

 

Gracioso, pero ahora que sólo lo recordamos. 
 

Lo último es el uso de los recursos de la nube (el famoso cloud compu- 
ting), cada vez más presente. Ahora podemos ver desde el metro o el  
tren nuestros documentos o el correo, que lejos quedan las consultas del 
correo por ean desde el terminal vt220 del uVAX. Incluso podemos tener 
nuestro escritorio completo en la nube y cargarlo en cualquier dispositivo 
portátil. 

 

Increíble salto no? si es que no hay quien nos entienda, hace unos años lo 
que nos costaba era  la conexión desde casa con el módem y ahora los 
problemas son por no poder desconectarnos. 

 

Mirado así si que han cambiado los recursos informáticos en estos 25 
años del departamento, y no me lo parecía, tendré que aumentarme la 
RAM. 

 
Santiago  Pérez 
Personal d’Administració 
i Serveis, Tècnic TIC 
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2.2 Parlen els directors anteriors 
 
 

Els primers passos del Departament 
De l’1 de maig del 1988 fins el 30 de juny de 1991 

 
“Un viatge molt llarg comença amb el primer pas” 
Lao Tse. Filòsof xinès segle IV A.C. 

 
La creació del Departament va ser una tasca en la que hi vàrem participar 
molts companys amb la il·lusió de fer una  estructura nova  que havia de 
facilitar l’assoliment dels objectius acadèmics que demanava la societat. 
Veníem d’una tradició històrica d’Escoles d’Enginyeria  que tenien un fun- 
cionament autàrquic, objectius i criteris molt diferents que dificultaven les 
activitats de recerca i les sinèrgies entre  Escoles. Per altra banda, s’ha de 
reconèixer l’èxit en la selecció dels millors estudiants i els bons resultats 
en la formació d’enginyers amb un elevat grau d’autoestima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joan Figueras Pàmies 

 

En aquest context teníem clar que calia millorar el model, intentar mante- 
nir el que funcionava de les Escoles però al mateix temps, afavorir la ho- 
ritzontalitat de les activitats de recerca per àrees temàtiques. Així naixien 
els nous Departaments. En el nostre cas teníem una situació molt clara ja 
que l’Electrònica es pot aplicar a diferents enginyeries però els fonaments 
són els mateixos. Els professors veien un avantatge clar en compartir re- 
cursos potenciant les activitats de recerca i col·laborant en altres activitats 
acadèmiques. 

 

El primer equip directiu va estar format per Lluis Prat (Sotsdirector acadè- 
mic), Rafael Pindado (Sotsdirector Econòmic) Pere Riu (Secretari) i Joan 
Figueras (Director). Amb motiu del permís de mobilitat de Luis Prat, per a 
fer recerca  a la Universitat de Southampton (UK), va responsabilitzar-se 
temporalment  de la sotsdirecció acadèmica, en Ramon Alcubilla. 

 

Els reptes no varen ser senzills i en moltes ocasions  ens havíem d’inventar 
la manera d’actuar davant de problemes que no havíem vist mai. Va ser  
un període molt creatiu, il·lusionador, i que ens requeria molta dedicació. 
Recordo llargues hores de discussió entre nosaltres i amb altres com- 
panys del Departament. També se’m fa present  el bon ambient entre tots  
i la sintonia en prendre decisions i la disponibilitat dels companys a donar 
un cop de ma quan es necessitava. 

 

Teníem clar que el Departament d’Electrònica havia de donar suport a les 
activitats acadèmiques relacionades amb l’Electrònica en qualsevol Escola 
de la UPC. Doncs bé, no va ser gens fàcil aconseguir-ho, ja que hi havia 
interès per part del rectorat en crear dos departaments  seguint les dues 
àrees de coneixement del Ministeri: un departament seria  de Tecnologia 
Electrònica i l’altre Electrònica. Per sort, en el nostre primer equip directiu 
teníem professors de les dues àrees i després de moltes discussions i 
reunions al rectorat, vàrem aconseguir el nostre objectiu: un únic Departa- 
ment d’Enginyeria Electrònica, el que ara fa 25 anys. 
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El període següent, ESTRENEM instal·lacions al 
CAMPUS NORD 
De l’1 de juliol de 1991 fins el 22 de setembre de 1994 

 

Mi etapa de Director de Departamento fue caracterizada por dos activida- 
des, el traslado de la sede del Campus Nord a los módulos recién cons- 
truidos y el debate y aprobación de los reglamentos. Recuerdo también 
que se iniciaron los planes estratégicos de forma provisional a ver cómo 
funcionaban. La memoria es frágil con las cosas negativas, así que si 
recuerdo pocas cosas será, aparte del paso del tiempo, porqué hubo po- 
cas cosas positivas en mi etapa. Se hicieron esfuerzos por revisar conte- 
nidos de asignaturas de las diferentes sedes intentando poner en común 
las actualizaciones que se iban produciendo, y se procuró estimular la 
realización de tesis doctorales en las diferentes líneas de investigación de 
las que había entonces. En mi época yo todavía pensaba que era posible 
un funcionamiento integrado del departamento, cosa que poco a poco 
se vió que no era así y que los compañeros preferían un funcionamiento 
mas segregado en las Secciones, que habían ya aparecido en los esta- 
tutos y reglamentos, de manera que las líneas de investigación se fueron 
subdividiendo en grupos de investigación localizados en las secciones a 
medida que iban creciendo y ampliándose sus intereses. Se demuestra 
que la intención que había detrás de la creación de departamentos a nivel 
de universidad, para que adquirieran el liderazgo de las cuestiones acadé- 
micas y de investigación, era una utopía anglosajona y que la estructura 
afrancesada centrada en las Escuelas tenía más raigambre de lo que se 
pensaba. 

 

Tengo un grato recuerdo de las personas que estuvieron conmigo en 
la Dirección y la gestión administrativa del Departamento a quienes se 
deben sin duda las cosas positivas que pasaron y también de la única 
singularidad de nivel departamental que subsiste, que es el equipo de 
fulbito en el que tuve el honor de participar. 

 

28 de Septiembre de 2012 

 

 
 

Luis Castañer 
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L’etapa de la  planificació estratègica 
Del 23 de setembre de 1994 fins el 18 de gener de 1999 

 
 

 
 

Antonio Rubio 

Vaig tenir l’oportunitat de servir al departament com a Director entre el 
anys 1994 a 1999, en la que va ser la era Pentium. Les activitats aca- 
dèmic-administratives que entre tots vam emprendre  aquells anys van 
tenir molt de repte i satisfacció així com d’entrega, mantenint-se encara 
molt d’elles vigents. El punt clau que ens va guiar i animar va ser sempre 
l’energia del equip del Rector Jaume Pagès i la extraordinària recepció per 
part dels membres del Departament. Vam sincronitzar immediatament 
amb la iniciativa rectoral de dotar a les unitats de plans estratègics. Amb 
més il·lusió que coneixement vam ser la primera unitat gran que assolia 
i aprovava un Pla Estratègic a 3 anys, i érem el departament més gran. 
El nostre esforç va servir d’exemple a altres unitats. Com conseqüècia 
vàrem disposar de plans específics pel Departament de mobilitat al estran- 
ger i formació de personal, i manteniment d’equips. Vam obrir el nostre 
Departament a avaluació externa per part de professors nacionals, vam 
tenir suport de gestió de plans estratègics amb cursos específics. Un dels 
punts claus d’aquella època va ser la proposta acceptada d’amortització 
de capítol 1, que amb la guia del vicerector Ramón Capdevila ens va por- 
tar a la més intensa estabilització del personal acadèmic del Departament. 
Vàrem rebre en aquella època espais departamentals a totes les seccions, 
a Barcelona el C5, a Vilanova la nova sala del Departament, a Terrassa la 
unió dels professors de les dues Escoles en un mateix entorn, amb labo- 
ratoris específics de recerca a totes elles.La relació amb les Escoles van 
ser molt bona sempre. No menys empenta van tenir les Relacions Inter- 
nacionals i especialment el Tercer cicle, suportat pel Pla Estratègic també. 
Vam iniciar múltiples visites de professors externs així com vam inaugurar 
el concepte de Jornades de Doctorat. Finalment vàrem emprendre també 
grans canvis organitzatius, de manera que vàrem entre tot el Departa- 
ment definir la seva nova estructura en Seccions, encara vigent, amb un 
Cap per cada una d’elles amb capacitat de decisió i participació formant 
part de la Junta. Vàrem aprovar els Estatus del Departament. Res de tot 
això hagués estat possible sense la participació de tots els membres del 
Departament, amb Consells intensos i molt participatius, distribuïts per les 
seus del departament evitant una centralització excessiva a Barcelona. 
D’una manera agraïda recordo als membres dels equips, que amb molt 
d’entusiasme vam empènyer aquest projecte.  Joan Peracaula a Relacions 
Internacionals i Tercer Cicle, Joan Cabestany a Tercer Cicle, Josep Pou, 
Rosa Rodriguez i Luz Balado a Secretaria Acadèmica. Dolors Mateu Cap 
d’Administració, Francesc Guinjoan i Ramón Alcubilla a temes acadèmics, 
Joan Figueras i Xavier Rosell a temes de recerca, amb Ramon Pallás i  
José Luis Romeral a Planificació Estratègica. Tot un luxe d’equips. Així va 
ser de fàcil. 
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L’etapa de creixement i consolidació 
Del 18 de gener de 1999 fins el 20 de març de 2002 

 
No tinc gaires records de l’època de director del Departament. Això va 
ser entre el 99 i el 2002. Ara farà 10  anys. El rector era el Jaume Pagès i 
el cap de personal el Ramon Capdevila, si penso en el rectorat d’aquella 
època són els dos noms que em venen immediatament al cap. Per que 
serà? 

 

Fent memòria veig diferències substancials entre la situació en aquell 
moment i la situació actual. En aquella època es contractava, ara s’acomi- 
ada. Llavors sobraven els alumnes, ara en falten. Abans no se en quantes 
titulacions participàvem com a Departament, ara com a poc en el doble. 
Fa deu anys els diferents nivells de l’administració  desconfiaven dels 
investigadors, ara directament se’ls tracta com presumptes delinqüents. 
I sobre tot érem més joves i ara ho som menys. Ah! i durant aquells tres 
anys el Barça no va guanyar la lliga. 

 

Moltes coses d’altra banda continuen igual. Cada ministre canviava la 
normativa de doctorat, i ara també. Cada ministre o conseller creava una 
comissió d’experts i demanava un informe sobre el futur de la universitat i 
ara també. Abans ningú es creia gaire això del I+D (la i minúscula del final 
no s’havia inventat) i ara tampoc. En aquell moment la Generalitat manava 
Convergència i ara també. I a Madrid manava el PP i ara també. 

 

Ens podem preguntar perquè unes coses canvien i altres continuen igual. 
Això sens dubta és opinable i aquí teniu la meva opinió. Tant el canvi com 
la continuïtat son fruits de l’atzar i són les dues cares de la mateixa realitat. 
Aquesta realitat crec que ve determinada per la manca d’un model que 
vagi més enllà de la simple reiteració de trivialitats. Trivialitats del tipus 
“hem de perseguir l’excel·lència“. Si imagineu algú dient el contrari, alguna 
cosa com “hem de perseguir la incompetència“. Doncs si no us podeu 
imaginar algú dient el contrari, no en feu cas. Tenir un pla, tenir un mo-  
del, vol dir triar entre diferents possibilitats. Vol dir que algú no hi estarà 
d’acord. Triar sempre deixa descontents, l’alternativa es no fer-ho, llavors 
es continua com es pot i es deixa que la vida, el temps, els interessos dels 
diferents col·lectius, la economia o els mercats facin el que hagin de fer. I 
així ens va. 

 

Bon aniversari! 

 

 
Ramon Alcubilla 
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Joan Cabestany 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

Arriben canvis, la nova legislació 
Del 21 de març de 2002 fins el 4 de setembre de 2005 

 

Aquest any fa 25 anys que un grup de gent de la UPC amb una sèrie 
d’afinitats professionals, i amb una convicció ferma, va decidir començar 
un projecte anomenat Departament d’Enginyeria Electrònica (DEE). La 
principal característica de la iniciativa era (i continua essent) la unió, dins 
de la UPC, de grups de diferents escoles i campus sota una organització 
comuna, amb la finalitat d’arribar a objectius més ambiciosos. 

Personalment he viscut tots aquests moments amb mes o menys in- 
tensitat, i des de situacions i posicions diverses. L’any 2002 va haver-hi 
eleccions a la direcció del DEE i vaig decidir presentar-m’hi. Amb la meva 
perspectiva actual puc dir que aquells anys, per mi i per tota la gent de 
l’equip de direcció que van acompanyar-me, van estar plens de feina, de 
motivació i de il·lusions. A més, va ser una molt bona oportunitat de conèi- 
xer l’estructura i organització de la UPC i també, de participar-hi. 

Estem parlant d’una època en què els Departaments tenien un pes espe- 
cífic més gran que l’actual, i en una situació de context global que afavoria 
el creixement amb unes perspectives engrescadores. Estic convençut que 
vàrem posar el millor de tots plegats, amb una dosis molt alta d’entusias- 
me i de treball. 

L’objectiu essencial de l’equip directiu que vaig coordinar, va ser l’intent  
de millora del departament en termes d’organització i preparació cap una 
possible projecció externa. Recordo tot el procés de elaboració i redacció 
del nou Reglament del Departament com una feina enorme i a la vega- 
da, plena de interès per totes les oportunitats que podia arribar a obrir, si 
s’aplicava de forma eficaç. 

Un bloc complementari de treball va ser la consolidació del Programa de 
Doctorat, a la llum de la legislació que estava vigent fa uns 10 anys. Es va- 
ren donar els primers passos en els anomenats “Programes de Qualitat”, i 
també es varen establir varis convenis bilaterals d’intercanvi amb diversos 
països. 

Quan ho miro amb perspectiva, puc afirmar que personalment vaig creure 
en les possibilitats efectives d’una organització com el nostre departament 
(com un concepte i una oportunitat). El plantejament era (i en certa mesu- 
ra, encara ho és) que en base a les capacitats de les persones, amb una 
organització efectiva i que pugui afavorir iniciatives, es poden aconseguir 
molts objectius. 

Aquest va ser el rerefons que va inspirar la elaboració del Reglament 
actualment vigent al DEE, i que va ser aprovat durant el darrer any del 
període de la meva direcció. El Reglament és un marc referent que, com 
tantes vegades passa a aquesta vida i a diversos nivells, permet diverses 
interpretacions i graus diversos de compromís i d’aplicació, però el que si 
que permet es no coaccionar a ningú, a cap grup ni secció departamen- 
tal, arribant si es vol, fins i tot a poder configurar una veritable organització 
federal del departament, amb capacitats de decisió pròpies. En resum, 
podríem dir que tot dependrà de com es vulgui utilitzar i aplicar. 

 

Jo penso que aquesta va ser la gran aportació que vaig poder fer com 
Director del DEE. També és ben cert que no vaig tenir la oportunitat de 
continuar aquesta tasca, mirant de aplicar-lo més eficaçment, tal com en 
aquell moment hagués estat el meu desig. 



 

 

 

 
 

Memòria è Aniversari 
 
 
 
 

Etapa dels 20 anys de departament 
Del 5 de setembre de 2005 fins el 4 de setembre de 2008 

 
Sempre és difícil recordar el passat d’una forma clara i objectiva, però pre- 
cisament per això, pot ser interesant rememorar els records més intensos 
que m’han quedat dels tres anys a la direcció del Departament. Crec que 
vaig començar en els temps que  el lema de “España va bien” era molt 
popular i això comportava que les qüestions econòmiques no fossin cap 
preocupació. Però, per altre banda, cada vegada el interès per estudiar 
dels joves a les nostres escoles d’Enginyeria era menor i ens preocupava 
la davallada en el nombre d’estudiants. El Departament també anava bé, 
cada any podíem anunciar des de la direcció un increment dels diners 
aconseguits en projectes i dels famosos punts PAR i PATT. També crèiem 
que la UPC anava molt, molt bé, ja que cada any ens incrementaven el 
pressupost de capítol II en percentatges molt superiors al IPC i sens feia 
fins i tot difícil gastar tot el que ingressàvem. 

 

No va ser fins al final del mandat que ens vam veure obligats a començar 
a retallar la plantilla del Departament reduint la dedicació o no renovant els 
contractes de professors a temps parcial. Per sort meva, i per desgracia 
del següent director, això no va ser més que el principi de les retallades 
però ja ho recordo com la part més difícil del mandat. 

 

La millor part?, el recolzament de molts companys i companyes per tirar 
endavant el dia a dia del Departament, en especial de l’equip directiu: 
Miguel Castilla, Francesc Guinjoan i Josep Bordonaui de tot el personal 
d’administració. Gracies a ells vàrem, per exemple, aconseguir la Menció 
de Qualitat per el nostre Doctorat, constituir el Patronat del Departament i 
celebrar el 20è aniversari del Departament d’una manera en que ara ja no 
és possible. 

 

Per acabar, espero que ningú pensi que no tinc raó al dir que els princi- 
pals damnificats de la meva gestió com a director van ser la meva dona i 
fills, als que no vaig destinar tot el temps que calia. 

 
 
 

Xavier Rosell 
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2.3 Altres Aportacions 
 
 

El naixement de la secció de l’Escola Industrial 
Herminio Martínez García 
Actual cap de la Secció departamental de l’Escola Industrial 

 
Un Apunt Històric. L’actual Secció Departamental del Departament 
d’Enginyeria Electrònica a l’Escola  Universitària d’Enginyeria Tècnica 
Industrial de Barcelona (EUETIB), també coneguda com a Secció d’Urgell, 
té el seu origen a l’antic Departament d’Electrònica de la citada Escola. 
L’antiga Càtedra d’Electrònica de l’EUETIB deriva en aquest Departament, 
que apareix al voltant de l’any 1977 per iniciativa del Departament d’Elec- 
trotècnia, per donar docència, principalment, als estudiants d’Enginyeria 
Técnica Industrial en Electricitat, Secció d’Electrònica Industrial, de l’antic 
Pla d’Estudis 72. 

 

Malgrat que l’adscripció de l’EUETIB a la UPC data de l’any 1977, l’apropa- 
ment entre les dues institucions s’inicia el 1989 amb la signatura d’un con- 
veni de col·laboració acadèmica mitjançant el qual s’establia el reconeixe- 
ment de departaments similars, com ara els Departaments d’Enginyeria 
Electrònica de la UPC i el d’Electrònica de l’EUETIB. Finalment, va ser a 
l’any 1998 quan es va crear el Consorci Escola Industrial de Barcelona 
(CEIB) amb l’objectiu de portar a terme el procés d’integració de l’EUETIB 
a la UPC. 

 

Durant aquests gairebé 15 anys que ja dura el procés d’integració, el 
personal del CEIB ha col·laborat estretament amb el PDI dels diferents 
departaments UPC, introduint l’esperit investigador de la UPC en l’EUETIB. 
Malgrat aquesta estreta col·laboració, no ha estat possible resoldre la pro- 
blemàtica de què la Secció d’Urgell tingui dos tipus de PDI: aquell col·lec- 
tiu que depèn de la UPC plenament integrat al departament, i aquell altre 
que depèn del CEIB que, tot i que representa més de la meitat de tot el  
seu personal, només té dret a veu però no a vot en cap dels seus òrgans 
col·legiats. El fet que el reglament del DEEL no reconegui drets bàsics al 
PDI-CEIB de la secció d’Urgell és un desavantatge conjuntural que ha de 
ser corregit per a millorar el desenvolupament d’aquesta secció. 

 

Malgrat aquesta dificultat, l’esperit de la Secció d’Urgell és el del com- 
promís amb l’EUETIB en la formació de futurs enginyers industrials en el 
camp de l’Enginyeria Electrònica, i amb la pròpia UPC en continuar en tas- 
ques de recerca, transferència de tecnologia i innovació docent. A mode 
d’exemple, i encara que no siguin els únics, cal destacar els següents 
àmbits d’actuació del PDI de la Secció d’Urgell. 

 

Recerca  en  Processament  d’Energia  Elèctrica,  Electrònica  de  Po- 
tència i Micro-Xarxes. Des de l’any 1991, a l’Escola d’Urgell es comen- 
ça la recerca en l’àmbit de l’Electrònica de Potència i el control no lineal 
de convertidors estàtics, mitjançant la participació en diversos projectes 
competitius. Aquesta activitat evoluciona obrint-se, en la ja secció d’Urgell, 
la línia de recerca en processament d’energia, orientada a la conversió fo- 
tovoltaica, i el context de micro-xarxes intel·ligents, amb la participació de 
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personal estatutari UPC i laboral del CEIB ja adscrits a 
diversos grups de recerca de la UPC. 

 

Des de la secció d’Urgell s’han dirigit diverses tesis 
doctorals (8), s’ha participat en una vintena de projec- 
tes de recerca competitius amb finançament públic 
i s’ha posat en funcionament una planta pilot de 
conversió fotovoltaica i, darrerament, s’ha iniciat el 
desplegament d’una micro-xarxa intel·ligent. En aquest 
any 2012, s’ha aconseguit la participació en el projecte 
europeu ENPI MED-Solar a desplegar entre els anys 
2013 a 2015. 

 

Recerca  en  Sistemes  Electrònics  i  Microelectrò- 
nics d’Alta Eficiència. D’altra banda, el Laboratori 
per a Aplicacions Electròniques d'Alta Eficiència es 
va formar l'any 2007 i reuneix professors de la secció 
d'Urgell de diverses línies de recerca del Departament 
amb interessos comuns en l'àrea dels circuits  elec- 
trònics de baix consum i alt rendiment. L'ampli ventall 
d'àrees de treball dels seus integrants: electrònica 
de potència, microelectrònica i adquisició de senyals 
permet complementar els coneixements i enfrontar els 
projectes des d'un punt de vista molt ampli. 

 

Al llarg de la seva existència, els seus integrants han 
publicat diversos articles en revistes i congressos 
internacionals i han participat en diversos projectes 
nacionals (CICYTs), europeus i convenis de transferèn- 
cia de tecnologia. 

 

Transferència de Tecnologia. Cal destacar també 
que la secció d'Urgell del DEEL aposta decididament 
per la transferència de tecnologia mitjançant l'es- 

 
 
 
 

 
 

Part del PDI-CEIB de la Secció d’Urgell 
a l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica 
Industrial de Barcelona. Secció d’Urgell. 

tabliment de nombrosos convenis de col·laboració 
amb empreses en l'àmbit de l'enginyeria elèctrica i 
electrònica de potència. En aquest sentit, i per poten- 
ciar aquesta transferència –i recerca–, al si del CEIB 
funcionen les anomenades URTs (Unitats de Recerca i 
Transferència de Tecnologia), formades exclusivament 
per professors de l'EUETIB. 

 

El PDI de la Secció d’Urgell participem activament en 
aquestes URTs com és el cas de la URT en Electrònica 
de Potència i Accionaments Elèctrics (EdePAE), grup 
multidisciplinar en l’Àrea de l’Electrònica de Potència i 
els Accionaments Elèctrics, amb èmfasi en el desen- 
volupament de tècniques i procediments en la genera- 
ció, processament i distribució d’energia. 

 

De forma similar, per al grup de recerca Enginyeria de 
l'Energia Elèctrica i Electrònica de Potència (IE3P) és 
d'especial interès els temes relacionats amb la utilitza- 
ció eficaç, la mesura i l'estalvi de l'energia elèctrica en 
sistemes elèctrics convencionals i renovables. En ell 
s'han promogut i desenvolupats més de 20 convenis 
de col·laboració amb empreses, subvencionat una 
beca de doctorat UPC i més de 30 beques a estudi- 
ants de l'EUETIB, s'ha obtingut una patent actualment 
en explotació i una altra està pendent d’explotació, 
i s'han publicat resultats rellevants en congressos i 
revistes nacionals i internacionals. 

 

Tot això amb vista al futur, amb una clara orientació al 
que s’ha anomenat, estratègicament, vector energia 
al nou Campus de Besòs, i en perfecta coincidència 
amb l'esperit de la nostra nova Escola al citat Campus 
del Besòs. 

 
 

 

 
 

PDI-UPC de la Secció d’Urgell a l’Escola Universitària 
d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona. 
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3 Els mandats dels directors i els seus 
equips directius 

 

Cronologia de la creació del Departament 
 

Orígens 
 

Els orígens estan explicats al punt 2.1 d’aquesta 
memòria. 

 

 

Període constituent 
 
 

05/06/1987 
 

Assemblea i elecció de l’equip directiu per posar en 
marxa el nou departament i per elaborar la proposta de 
reglament del Departament d’Enginyeria Electrònica. 

 

L’equip directiu elegit amb la votació secreta pertinent fou 
format per, 

 

Director: Joan Figueras Pamies 
 

Sotsdirector acadèmic: Lluis Prat Viñas 

Sotsdirector econòmic: Rafael Pindado Rico 

Secretari Acadèmic: Pere J. Riu i Costa 

 
 

 
06/11/1987   

 

Consell Constituent, es fa el recompte dels vots emesos 
per a l’aprovació del primer reglament del Departament 
amb els resultats següents, 

Cens del Consell Constituent: 47

Vots emesos: 43

Vots a favor: 39

Vots en contra: 02

Vots en blanc: 02

 
 

 
09/03/1988 

 

La Junta de Govern de la UPC aprovà el 1er. Reglament 
del Departament 
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Inici del funcionament del Departament 
amb l’estructura establerta pel 
Reglament 

 

Mandat de Joan Figueras Pàmies, 
director des de l’01 /05/1988 fins el 30/06/1991 

 

Secretari Acadèmic 
Pere J. Riu Costa, des del 30/04/1988 fins el 30/06/1991 

 

Sotsdirector  Acadèmic 
Lluís Prat Viñas, des del 30/04/1988 fins el 14/09/1989 

Ramon Alcubilla González, des del 15/09/1989 fins el 17/09/1992 
 

Sotsdirector  Econòmic 
Rafael Pindado Rico, des del 30/04/1988 fins el 30/06/1991 

 

Sotsdirector  d’Investigació 
Luis M. Castañer Muñoz, des del 15/09/1989 fins el 30/06/1991 

 

Responsable del Programa de doctorat del Departament 
Joan Peracaula 

 
 

Mandat de Luis M. Castañer Muñoz, 
director des de l’01/07/1991 fins el 22/09/1994 

 

Secretari Acadèmic   

Josep Bordonau Farrerons, des de l’11/07/1991 fins el 17/09/1992 

Juan Antonio Gallardo, des del 18/09/1992 fins el 22/09/1994 

Sotsdirector  Acadèmic   
Ramon Alcubilla, des de l’11/07/1991 fins el17/09/1992 

Antonio Rubio, des del 18/09/1992 fins el 22/09/1994 
 

Sotsdirector  Econòmic   
Rafael Pindado Rico, des de l’11/07/1991 fins el 22/09/1994 

 

Sotsdirector de Recerca   
Ramon Pallàs Areny, des de l’11/07/1991 fins el 17/09/1992 

 

Sotsdirector de Recerca i Tercer Cicle 
Josep Bordonau, des de l’1/10/1992 fins el 31/05/1994 

 

Responsable del Programa de doctorat del Departament 
Joan Peracaula 

 

Responsables de les Seus Departamentals   
Barcelona Nord: Eduardo Navarro 

Barcelona Sud: Emili Lupon 

Terrassa-Manresa:  Josep Balcells 

Vilanova i la Geltrú:   Francesc Xavier Villasevil (portaveu) 

Castelldefels: Es va crear al desembre de 2001 

Escola Industrial: Es va crear amb el nou Reglament del 

Departament aprovat al 2005 



 

 

 

 
 

Memòria è Aniversari 
 
 
 
 
 
 

 
Mandat de Antonio Rubio Sola, 
director del 23/09/1994 fins el 17/01/1999 
Reelegit el 12/11/1997 

 

Secretari Acadèmic 
Josep Pou, des del 27/09/1994 fins el 30/09/1995 

Luz Balado, des de l’1/10/1995 fins el 17/11/1997 

Rosa Rodríguez, des del 18/11/1997 fins el 18/01/1999 (2n mandat) 
 

Sotsdirector  Acadèmic 
Ramon Alcubilla, des del 14/10/1994 fins el 17/11/1997 

Eduardo Navarro, des del 18/11/1997 fins el 17/01/1999 (2n mandat) 
 

Sotsdirector  d’Investigació/Recerca   
Joan Figueras, des del 14/10/1994 fins el 17/11/1997 

Xavier Rosell, des del 18/11/1997 fins el 17/01/1999 (2n mandat) 
 

Sotsdirector d’Organització i Planificació 
Francesc Guinjoan, des del 14/10/1994 fins el 24/04/1996 

Ramon Pallàs Areny, des del 25/04/1996 fins el 17/11/1997 
 

Sotsdirector d’Organització Acadèmica   
José L. Romeral, des del 18/11/1997 fins el 17/01/1999 (2n mandat) 

 

Coordinador de 3er Cicle 
Joan Cabestany Moncusí, del 01/04/1996 fins 17/01/1999 

 

Responsable del Programa de doctorat del Departament 
Joan Peracaula, fins el 31/03/1996 

 

Sotsdirector de Relacions Internacionals   
Joan Peracaula, des del 01/04/1996 fins el 17/01/1999 

 

Al Juliol de 1994 es reorganitza l’estructura de les Seus 
Departamentals que passen a anomenar-se Seccions 
i es renoven tots els òrgans de govern de les Seccions 
resultant escollits caps de Secció: 

Barcelona Nord: Lluís Prat 
 

Barcelona Sud: Emili Lupon, fins el 10/07/97 
 

Luz Balado, des de l’11/07/1997 

Terrassa-Manresa:   Gabriel Capella 

Vilanova i la Geltrú:   Comissió d’enllaç presidida per Rafael 

Pindado. Nomenats transitòriament portaveus 

a la Junta en representació de Vilanova a   

Júlio Vigara i Antonio López Martínez fins el 

20/02/1996. 

Francesc Sànchez Robert, des del 

21/02/1996 

Miguel  Castilla,  des  del  27/05/1997 

Castelldefels: Es va crear al desembre de 2001 

Escola Industrial: Es va crear amb el nou Reglament del Depar- 

tament aprovat al 2005 

Mandat de Ramon Alcubilla Gonzalez, 
director del 18/01/1999 fins el 20/03/2002 

 

Secretari Acadèmic 
Francesc J. Sànchez Robert, des del 19/01/1999 fins el 

20/03/2002 

Sotsdirector de 3er Cicle 
Joan Cabestany Moncusí, des del 19/01/1999 fins el 20/03/2002 

 

Sotsdirector de Recerca   
F. Xavier Rosell Ferrer, des del 19/01/1999 fins el 20/03/2002 

 

Caps de Secció 

Barcelona Nord: Juan Manuel Moreno Aróstegui, 

escollit 26/03/2001 

Barcelona Sud: Luz Balada 

Terrassa-Manresa:     Josep Balcells des del 26/03/1999 

Vilanova i la Geltrú:    Miguel Castilla, reelegit el 26/03/1999 

Castelldefels: Oscar Casas Piedrafita, nomenat pel 

transitori de dos anys. 
 

Escola Industrial: Es va crear com a secció amb el nou Regla- 

ment del Departament aprovat al 2005. Entre 

el 2002 i el 2005 es va nomenar Delegat del 

Departament a l’EUETIB a Robert Piqué. 
 

 
Mandat de Joan Cabestany Moncusí, 
director del 21/03/2002 fins el 04/09/2005 

 

Secretari Acadèmic   Francesc J. Sànc

Sotsdirector de 3er Cicle 
Joaquin Puigdollers, des del 22/03/2002 fins el 16/11/2003 

Antonio Rubio Sola, des del 17/11/2003 fins el 04/09/2005 
 

Sotsdirector de Planificació 
Miguel Castilla Fernández, des del 22/03/2002 fins el 04/09/2005 

 

Sotsdirector de Recerca   
F. Xavier Rosell Ferrer, des del 22/03/2002 fins el 04/09/2005 

 

Al 2005 amb la entrada envigor del nou Reglament es 
renoven tots els estaments de govern del Departament. 

 

Caps de Secció 

Barcelona Nord: Eduardo Navarro, nomenat 
 

Barcelona Sud: Rosa Rodriguez, des del 2002, reelegida al 

2005 
 

Terrassa-Manresa:     Josep Balcells des del 26/03/1999 fins maig 

de 2002 
 

Jose Luis Romeral des del 2002 fins el 

12/03/2007 
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Vilanova i la Geltrú:    Miguel Castilla, reelegit el 26/03/1999 fins 

juny de 2002 
 

Pablo R. Ortega Villasclaras, des de juny de 

2003 fins abril de 2010 

Castelldefels: Oscar Casas Piedrafita, nomenat  fins 

l’1/02/2007 
 

Escola Industrial(*):  Herminio Martínez, nomenat pel transitori de 

dos anys 
 

(*)Es va crear com a Secció amb el nou Reglament del Depar- 

tament, aprovat al 2005. Entre el 2002 i el 2005 es va nomenar 

Delegat del Departament a l’EUETIB a Robert Piqué. 
 

 
Mandat de Xavier Rosell Ferrer, 
director del 05/09/2005 fins el 04/09/2008 

 

Secretari Acadèmic 
Miguel Castilla Fernández, des del 06/09/2008 fins el 04/09/2008 

 

Sotsdirector de 3er Cicle 
Francesc Guinjoan Guisbert, des del 06/09/2008 fins el 

04/09/2008 

Sotsdirector de Recerca i Relacions Institucionals   

Josep Bordonau Farrerons, des del 06/09/2008 fins el  04/09/2008 

Caps de Secció   
 

Barcelona Nord: Miguel Angels García Gonzalez, escollit el 

02/07/2008 

Barcelona Sud: Rosa Rodriguez, reelegida el 16/07/2008 

Terrassa-Manresa:    Jose Luis Romeral des del 2002 fins el 

12/03/2007 
 

David Gonzalez, des del 13/03/2007 fins el 

02/04/2008 

Xavier Gago Barrio, des del 03/04/2008 
 

Vilanova i la Geltrú:  Pablo R. Ortega Villasclaras, des de juny de 

2003 fins abril de 2010 

Castelldefels: Oscar Casas Piedrafita, nomenat  fins 

l’1/02/2007 
 

Escola Industrial: Herminio Martínez, nomenat per un transitori 

de dos anys 
 

Jordi Cosp Vilella, escollit des de 

l’01/10/2007 fins setembre 2010 
 

Responsable del Màster d’Enginyeria Electrònica (MEE) 
Lluis Prat Viñas, des de la constitució (*) fins el 31/07/2010. 

 
(*) Aquest Màster fou aprovat per la Generalitat de Catalunya  

i publicat en el DOGC amb data 28/04/2006 començant-se a 

impartir al curs 2006-2007. 

Mandat actual Pere J. Riu i Costa, 
director des del 05/09/2008 fins a l’actualitat 
Reelegit el 13/07/2011 i nomenat el 06/09/2011 

 

Secretari Acadèmic 
Miguel Castilla Fernández, del 18/09/2008 fins el 21/02/2012 

Jordi Prat Tasias, des del 22/02/2012 fins a l’actualitat 
 

Sotsdirector de Doctorat 
José Luis González Jiménez, des del 18/09/2008 fins el 

31/08/2011 

Xavier Aragonés Cervera, de del 22/09/2011 fins a l’actualitat 
 

Sotsdirector de Recerca i Relacions Institucionals 

Josep Bordonau Farrerons, des del 18/09/2008 fins el 

28/02/2010 

Mariano López García, des de l’1/03/2010 fins el 21/09/2011 

Josep Balcell Sendra, des del 22/09/2011 fins a l’actualitat 
 

Caps de Secció 
 

Barcelona Nord: Miguel Angel  García Gonzalez, escollit el 

02/07/2008 fins setembre 2011. Des de set 

de 2011, s’estableix una comissió de gestió 

encarregant a Josep Altet representant de la 

Secció a la Junta de Departament. 

Barcelona Sud: Rosa Rodriguez, reelegida el 16/07/2008 fins 

juliol 2011 
 

Rafael M. Lamaison, des del 20/07/2011 fins 

a l’actulitat 

Terrassa(*): Xavier Gago Barrio, des del 03/04/2008. 

Reelegit al juliol de 2011 
 

Vilanova i la Geltrú:  Pablo R. Ortega Villasclaras, des de juny de 

2003 fins abril de 2010 

Mariano López, nomenat l’1/02/2009 fins 

30/04/2010 

Jordi Prat Tasias, escollit al gener de 2009 
 

Antonio Miguel López, nomenat des del 

10/03/2010 fins l’11/03/20012. Període de 

permís d’estudis de Jordi Prat Tasies 

Castelldefels: Ramon Pallas Areny 
 

Escola Industrial: Jordi Cosp Vilella, escollit des de 

l’01/10/2007 fins setembre 2010 
 

Herminio Martinez, escollit al setembre de 

2010 fins a l’actualitat 

(*) Amb efectes administratius del  27/11/2009 el professorat del 

Departament a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Man- 

resa canvia d’adscripció orgànica passant a formar part organica- 

ment del nou departament d’Enginyeria de Disseny i Programació 

de Sistemes Electrònics (DiPSE) i la Secció Terrassa-Manresa 

passa a denominar-se Secció de Terrassa. 
 

Responsable del Màster d’Enginyeria Electrònica (MEE) 
Lluis Prat Viñas, fins el 31 de juliol de 2010 

Manuel Domínguez Pumar, des d’agost de 2010 fins a l’actualitat 
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Membres del Departament a l’any 2012 
 
 

Alarcon Cot Eduardo Jose PDI Funcionari Professor titular d'universitat 
 

Alarcon Gallo Eduardo PAS Laboral Tècnic especialitzat de suport a la recerca 
 

Albesa Querol Joan Miquel PDI Temporal Investigador formació 

Alcubilla Gonzalez Ramon PDI Funcionari Catedràtic d'universitat 

Aliau Bonet Carles PDI Temporal Ajudant 

Almudevar Felipe Eulogio Juan PDI Temporal Professor associat laboral 
 

Altet Sanahujes Josep PDI Funcionari Professor titular d'universitat 
 

Amat Bertran Esteve PDI en Formació Investigador -Juan de la Cierva 
 

Andrade Rengifo Fabio PDI en Formació Becari/becària FPI UPC 
 

Andujar Flores Ignacio PAS Funcionari Tècnic de gestió 
 

Aragon Homar Marc PAS Laboral TGS de suport a la recerca 

Aragones Cervera Xavier PDI Funcionari Professor titular d'universitat 

Arias Pujol Antoni PDI Funcionari Professor titular d'universitat 

Arumi Delgado Daniel PDI Temporal Professor lector 
 

Atienza Picola Andreu PAS Laboral TGS de suport a la recerca 

Aymerich Capdevila Nivard PDI en Formació Becari/ària FPU Ministeri 

Bader Benjamin PDI en Formació Becari/ària FPI UPC 

Balado Suarez Luz Maria                  PDI Funcionari                 Professor titular d'universitat 

Balcells Sendra Josep                        PDI Funcionari                 Professor titular d'universitat 

Bardes Llorensi Daniel                         PDI Funcionari                 Professor titular d'universitat 

Berbel Artal Nestor                                        PDI Laboral                      Professor col·laborador 

Bermejo Broto Alexandra PDI Laboral Agregat 
 

Bermejo Sanchez Sergio PDI Funcionari Professor titular d'universitat 

Biel Sole Domingo PDI Funcionari Professor titular d'universitat 

Bogonez Franco Francisco PAS Laboral TGM de suport a la recerca 

Bogonez Franco Francisco PDI Temporal Professor associat laboral 

Bordonau Farrerons Jose PDI Funcionari Professor titular d'universitat 

Boronat Moreiro Alfredo PAS Laboral TGS suport recerca 

Bragos Bardia Ramon PDI Funcionari Professor titular d'universitat 
 

Busquets Monge Sergio PDI Laboral Agregat 
 

Cabestany Moncusi Joan PDI Funcionari Catedràtic d'universitat 

Calatayud Camps Robert PDI Laboral Professor col·laborador 

Calderer Cardona Josep PDI Funcionari Professor titular d'universitat 

Calle Prado Alejandro PAS Laboral TGS de suport a la recerca 

Calomarde Palomino Antonio PDI Funcionari Professor titular d'escola universitària 
 

Camacho Santiago Antonio PDI en Formació Becari/ària FPI Ministeri 
 

Capella Frau Gabriel Jose PDI Funcionari Professor titular d'escola universitària 
 

Cardenas Araujo Juan Jose PDI Temporal Investigador/a formació 

Carrasco Lopez Juan Antonio PDI Funcionari Professor titular d'universitat 

Carreras Pons Normandino PDI en Formació Becari/ària FPI Ministeri 

Casanella Alonso Ramon PDI Laboral Agregat 

Casas Piedrafita Jaime Oscar PDI Funcionari Professor titular d'universitat 
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Castañer Muñoz Luis Maria PDI Funcionari Catedràtic d'universitat 

Castilla Fernandez Miguel PDI Funcionari Professor titular d'universitat 

Chavarria Roe Javier PAS Laboral TGS de suport a la recerca 

Chavarria Roe Javier PAS Laboral TGS de suport a la recerca 

Chavez Dominguez Juan Antonio PDI Funcionari Professor titular d'universitat 

Closas Torrente Lluis PDI Funcionari Catedràtic d'escola universitària 

Cobo Urgelles Marti PAS Laboral Tècnic de grau mitjà de suport recerca 
 

Colina Brito Monica Alejandra PAS Laboral TGS de suport a la recerca 

Coll Valenti Arnau PAS Laboral TGS suport recerca 

Corbalan Fuertes Montserrat PDI Funcionari Professor titular d'universitat 

Cosp Vilella Jordi PDI Laboral Agregat 

Cruz Vaquer Juan PDI Laboral Professor col·laborador 
 

Cuadras Tomas Angel PDI Laboral Agregat 
 

Cusido Roura Jordi PDI Temporal Professor Associat laboral 
 

Del Rio Fernandez Joaquin PDI Laboral Agregat 
 

Delgado Prieto Miquel PDI Temporal Investigador en formació 
 

Di Virgilio Vito PDI en Formació Becari/ària FPI Ministeri 

Dominguez Pumar Manuel M PDI Funcionari Professor titular d'universitat 

Espina Masramon Jorge PDI en Formació Becari/ària FPI Ministeri 

Fermin Quesada Francisco Xavie PAS Laboral Tècnic TL 

Fernandez Chimeno Mireya PDI Funcionari Professor titular d'universitat 

Fernandez Garcia Raul PDI Funcionari Professor titular d'universitat 

Ferrer Arnau Luis Jorge PDI Laboral Professor col·laborador 

Figueras Pamies Juan PDI Emèrit Catedràtic emèrit 

Filba Martinez Àlber PAS Laboral TGS de suport recerca 

Fuste Pratdesaba Jaime PAS Funcionari Cap d'administració 

Gago Barrio Javier PDI Laboral Agregat 

Gaitan Pitre Jorge Eliécer PDI en Formació Becari/ària FPI UPC 
 

Galindo Lorente Sergi PAS Laboral TGS suport recerca 
 

Gallardo Leon Juan Antonio PDI Funcionari Professor titular d'escola universitària 
 

Garcia Almudever Carmen PDI en Formació Becari/ària FPI Ministeri 
 

Garcia Cabezas Maria Cruz PAS Funcionari Secretària 
 

Garcia De Vicuña Jose Luis PDI Funcionari Catedràtic d'universitat 

Garcia Diaz Jaime PDI Temporal Professor associat laboral 

Garcia Gonzalez Miquel Angel PDI Funcionari Professor titular d'universitat 

Garcia Hernandez Miguel Jesus PDI Funcionari Catedràtic d'universitat 

Garcia Molina Francisco Miguel PAS Laboral Tècnic TL 

Garcia Rodriguez Mercedes PAS Laboral Tècnic especialitzat de suport a la recerca 
 

Garcia Sanchez Tomas PAS Laboral TGS suport recerca 
 

Garcies Salva Pau PDI Funcionari Professor titular d'universitat 
 

Gasulla Forner Manuel PDI Funcionari Professor titular d'universitat 
 

Gaya Suñer Pedro Francisco PDI Funcionari Professor titular d'escola universitària 
 

Giacometto Torres Francisco PDI en Formació Becari/ària FPI UPC 
 

Gil Gali Ignacio PDI Funcionari Professor titular d'universitat 
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Gomariz Castro Spartacus PDI Funcionari Professor titular d'escola universitària 
 

Gomez Clapers Joan PDI en Formació Becari/ària FPI Ministeri 

Gomez Fernandez Sergio PDI en Formació Becari/ària FPI UPC 

Gomez Pau Alvaro PDI en Formació Becari/ària FPI Ministeri 

Gonzalez Agudelo Julian PDI en Formació Becari/ària FPI UPC 

Gonzalez Diez David PDI Laboral Agregat 

Gonzalez Jimenez Jose Luis PDI Funcionari Professor titular d'universitat 

Gorreta Marine Sergio PAS Laboral TGS de suport recerca 

Gozalvez Martinez Cristian PAS Laboral TGS suport recerca  

Granero Quilez Marta PAS Funcionari Administrativa 

Guasch Martinez Aleix PAS Laboral TGS de suport a la recerca 

Guede Fernandez Federico PDI en Formació Becari/ària FPI UPC 

Guinjoan Gispert Francisco Jua PDI Funcionari Professor titular d'universitat 

Guirao Berruezo Jose Juan PAS Laboral Tècnic de grau mitjà de suport recerca 
 

Hornero Ocaña Gema PDI Laboral Professor col·laborador 
 

Invers Brunet Joel PDI Temporal Professor associat laboral 
 

Jaen Fernandez Carlos PDI Funcionari Professor titular d'escola universitària 
 

Jauregui Telleria Ricardo Igna PAS Laboral TGS de suport a la recerca 
 

Jimenez Delgado Silvia PAS Funcionari Tècnic de gestió 
 

Jimenez Serres Vicente PDI Funcionari Professor titular d'universitat 
 

Jordana Barnils Josep PDI Funcionari Professor titular d'universitat 
 

Kowalski Lukasz PAS Laboral TGS de suport a la recerca 
 

Lamaison Urioste Rafael Martin PDI Funcionari Professor titular d'universitat 
 

Lamich Arocas Manuel PDI Funcionari Professor titular d'escola universitària 
 

Landauer Gerhard Martin PDI en Formació Becari FI AGAUR 
 

Llaquet Saiz Jorge Mariano PDI Temporal Professor associat laboral 
 

Llatser Marti Ignacio PDI en Formació Becari/ària FPU Ministeri 
 

Lopez Garcia Mariano                           PDI Funcionari                 Professor titular d'universitat 

Lopez Gonzalez Juan Miguel                PDI Funcionari                Professor titular d'universitat 

Lopez Lapeña Oscar                                     PDI Funcionari                 Professor titular d'universitat 

Lopez Martinez Antonio Miguel PDI Funcionari Professor titular d'escola universitària 
 

Lopez Palma Manuel PDI Temporal Professor associat laboral 

Lopez Rodriguez Gema PAS Laboral TGS de suport a la recerca 

Lupon Roses Emilio Jose PDI Funcionari Professor titular d'universitat 

Macias Macias Raul PAS Laboral TGS de suport a la recerca 

Madrenas Boadas Jordi PDI Funcionari Professor titular d'universitat 

Mahdavi Hadiseh PDI en Formació Becari/becària FPI UPC 

Manich Bou Salvador PDI Funcionari Professor titular d'universitat 

Manuel Lazaro Antonio PDI Funcionari Professor titular d'universitat 

Marchan Garcia Moreno Juan Fra PDI Temporal Professor Associat laboral 

Marsal Vinade Albert PAS Laboral TGS de suport a la recerca 

Martin Garcia Isidro PDI Laboral Agregat 
 

Martinez Garcia Herminio PDI Laboral Agregat 
 

Matas Alcala Jose PDI Funcionari Professor titular d'universitat 
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Mateo Peña Diego Cesar PDI Funcionari Professor titular d'universitat 

Medina Garcia Jose Luis PDI Temporal Professor associat laboral 

Mendez Moya Alfonso PAS Laboral Tècnic TL 

Michalik Piotr Jozef PDI en Formació Becari/ària FPU Ministeri 
 

Michalski Tomasz Dobromir PAS Laboral Tècnic especialitzat/da suport recerca 
 

Miret Tomas Jaume PDI Funcionari Professor titular d'universitat 
 

Molinas Mata Pau PDI Funcionari Professor titular d'escola universitària 
 

Moll Echeto Francesc De Borja PDI Funcionari Professor titular d'universitat 
 

Mon Gonzalez Juan PDI Laboral Professor col·laborador 
 

Monzonis Camps Marta PAS Funcionari Administrativa 
 

Morales Vilches Ana Belen PAS Laboral TGS suport recerca   

Moreno Arostegui Juan Manuel PDI Funcionari Professor titular d'universitat 

Moreno Eguilaz Juan Manuel PDI Funcionari Professor titular d'universitat 

Nares Siurana Enrique PAS Laboral TGM de suport a la recerca 

Nescolarde Selva Lexa Digna PDI Laboral Agregat 

Nicolas Apruzzese Joan PAS Laboral TGS de suport a la recerca 
 

Omar   Mohannad Elsayed Abdelh PDI en Formació Becari FI AGAUR 
 

Orpella Garcia Alberto                        PDI Funcionari                 Professor titular d'universitat 

Ortega Redondo Juan Antonio              PDI Funcionari               Professor titular d'universitat 

Ortega Villasclaras Pablo Rafa              PDI Funcionari              Professor titular d'universitat 

Pallas Areny Ramon                                      PDI Funcionari                Catedràtic d'universitat 

Parisi Baradad Vicenç PDI Funcionari Professor titular d'universitat 
 

Peracaula Roura Joan PDI Emèrit Catedràtic emèrit 
 

Perez Aznar Santiago PAS Laboral Tècnic superior en IC 
 

Perez Delgado Raul PDI en Formació Becari/becària FPI UPC 
 

Perez Lopez Carlos PAS Laboral TGS de suport a la recerca 
 

Perez Puigdemont Jordi PDI en Formació Becari/ària FPI UPC 
 

Perez Robles Daniel PAS Laboral Tècnic TL 
 

Pineda Arredondo Juan Carlos PAS Laboral Tècnic TL 
 

Pique Lopez Robert PDI Funcionari Catedràtic d'escola universitària 

Pol Fernandez Clemente PDI Funcionari Professor titular d'universitat 

Polo Cantero Jose PDI Laboral Professor col·laborador 

Poncelas Lopez Oscar PAS Laboral Tècnic TL 
 

Pons Nin Joan PDI Funcionari Professor titular d'universitat 
 

Pou Felix Josep PDI Funcionari Professor titular d'universitat 
 

Pous Sola Marc PAS Laboral TGS de suport a la recerca 
 

Pouyan Peyman PDI en Formació Becari/becària FPI UPC 
 

Poveda Lopez Alberto PDI Funcionari Professor titular d'universitat 
 

Prat Tasias Jordi PDI Funcionari Professor titular d'escola universitària 
 

Prat Viñas Luis PDI Funcionari Catedràtic d'universitat 

Puigdollers Gonzalez Joaquin PDI Funcionari Catedràtic d'universitat 

Quilez Figuerola Marcos PDI Laboral Professor col·laborador 

Ramos Castro Juan Jose PDI Funcionari Professor titular d'universitat 

Ramos Lara Rafael Ramon PDI Funcionari Professor titular d'universitat 
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Reverter Cubarsi Ferran PDI Laboral Agregat 
 

Riu Costa Pere Joan PDI Funcionari Catedràtic d'universitat 
 

Rius Vazquez Jose PDI Funcionari Professor titular d'universitat 
 

Robert Sanxis Francesc Josep PDI Funcionari Professor titular d'escola universitària 

Rodriguez Martinez Angel PDI Funcionari Professor titular d'universitat 

Rodriguez Montañes Rosa PDI Funcionari Professor titular d'universitat 

Roman Lumbreras Manuel PDI Funcionari Professor titular d'escola universitària 
 

Romeral Martinez Jose Luis PDI Funcionari Professor titular d'universitat 

Rosell Ferrer Francisco Javier PDI Funcionari Catedràtic d'universitat 

Roset Juan Francesc Xavier PDI Laboral Professor col·laborador 

Rubio Rodriguez Aurora Paula PAS Funcionari Administrativa 

Rubio Sola Jose Antonio PDI Funcionari Catedràtic d'universitat 

Ruiz Fernandez Alicia PAS Laboral Tècnic superior en IC 

Saavedra Ordoñez Harold PDI en Formació Becari/ària FPI UPC 

Sala Caselles Vicente Miguel PAS Laboral Tècnic grau mitjà suport a la recerca 

Salaet Pereira Juan Fernando PDI Funcionari Professor titular d'universitat  

Salazar Soler Jorge PDI Funcionari Professor titular d'universitat 

Salehi Arashloo Ramin PDI en Formació Becari/becària FPI UPC 
 

Salehifar Mehdi PDI en Formació Becari/ària FPI UPC 
 

Sama Monsonis Albert PAS Laboral TGM de suport a la recerca 
 

Sanchez Ramirez Jose PAS Laboral Tècnic de grau mitjà de suport recerca 
 

Sanchez Rivera Giovanny PDI en Formació Becari FI AGAUR   

Sánchez Terrones Benjamín PAS Laboral TGS de suport a la recerca 

Serapio Calles Rosa Maria PAS Funcionari Administrativa 

Serrano Finetti Roberto Ernest PDI Laboral Professor col·laborador 

Silva Martinez Fernando PDI Funcionari Professor titular d'universitat 

Silvestre Berges Santiago PDI Funcionari Professor titular d'universitat 

Soria Perez Jose Antonio PDI Laboral Professor col·laborador 

Suñe Socias Victor Manuel PDI Interí Professor titular d'universitat 

Toma Daniel PDI en Formació Becari/becària FPI UPC 

Torrents Dolz Josep Maria PDI Funcionari Professor titular d'universitat 

Torres Carbonell Oriol PDI en Formació Becari/ària FPI UPC 

Tous Muntaner Ignacio PDI Funcionari ProfessorTitular d'escola universitària 
 

Trilla Goma Juan Ramon PAS Laboral Tècnic TL 
 

Turo Peroy Antonio                              PDI Funcionari                Professor titular d'universitat 

Vargas Drechsler Manuel Agusti              PDI Funcionari              Professor titular d'universitat 

Vega Bru Didac                                             PDI en Formació            Becari FI AGAUR 

Verdion Millan Antonio PAS Laboral Tècnic TL 
 

Vidal Lopez Eva Maria PDI Funcionari Professor titular d'universitat 
 

Vigara Campmany Julio Enrique          PDI Funcionari           Professor titular d'escola universitària 

Villasevil Marco Francisco Jav                PDI Funcionari                 Professor titular d'escola universitària 

Voz Sanchez Cristobal                                  PDI Funcionari                 Professor titular d'universitat 

Zaragoza Bertomeu Jordi PDI Laboral Agregat 
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4 Estructura i organització: 
Què som i què fem 

 
El Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC es va crear a l'any  
1987 en el marc de la LRU. Realitza activitats de docència, recerca i 
desenvolupament. La recerca s’estructura en grups de recerca, que estan 
agrupats en 4 grans línies temàtiques les activitats dels quals es detallen 
als punts 4.3.5 i 5 d’aquesta memòria. A més a més, alguns d’aquests 
grups participen en entitats de recerca supradepartamental dins la propia 
Universitat, com són els Centres Específics de Recerca, o be formen part 
de xarxes de recerca impulsades per diferents Administracións públiques. 
La recerca es porta a terme en els 17 laboratoris que estan ubicats en 
diferents campus en els quals el Departament imparteix classes. Dos 
equipaments singulars són el Laboratori de Tecnologia de Semiconduc- 
tors i el Laboratori de Compatibilitat Electromagnètica. Aquesta recerca 
rep suport econòmic de la Direcció General de Recerca (DGR) de la 
Generalitat de Catalunya (GC), la Comissió Interministerial de Ciencia y 
Tecnologia (CICYT), del Ministeri d’Educació i Ciència (MEC) del Govern   
de l’Estat, la Unió Europea (EU) i el sector privat. El Departament participa 
en la xarxa d’Innovació Tecnològica (CIDEM) amb tres centres i en dos 
centres específics de recerca i té una unitat associada al Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas (CSIC). 
http://www.eel.upc.edu/recerca 

 
Té un nivell mig de 6.000 estudiants de grau i màster, 110 estudiants al 
Programa de Doctorat. El col·lectiu de personal docent i investigador,  
tant funcionari com contractat, el forment 154 persones, amb 8 perso- 
nes d’administració i 43 persones que formen part del personal tècnic de 
laboratoris i personal de suport a la recerca. 

 

S’estructura internament en Seccions departamentals, amb criteris essen- 
cialment docents. Aquestes Seccions corresponen als diferents campus 
on el Departament imparteix docència. 
http://www.eel.upc.edu/docencia 

 
És responsable de la organització del Programa de Doctorat en Enginyeria 
Electrònica, amb Menció d’Excel·lència (2011-0690) que té caràcter interu- 
niversitari, amb la Universitat de les Illes Balears (UIB). 
http://eel.postgrau.upc.edu/informacio-general 

 

També és corresponsable amb l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria  de 
Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) del Màster d'Enginyeria 
Electrònica (MEE). El MEE és un màster amb tipologia dual de recerca i 
professional que té les seves arrels al Programa de Doctorat d'Enginyeria 
Electrònica i al títol de 2on. cicle d'Enginyeria Electrònica. Aquest màster 
és interuniversitari, amb la Universitat de les Illes Balears (UIB). 
http://www.etsetb.upc.es/masteree/ 
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4.1 Òrgans de govern 
 

El Reglament del Departament d’Enginyeria Electròni- 
ca, regula l’organització i el funcionament del Depar- 
tament. Els òrgans de govern del Departament són 
el Consell i la Junta de Departament que són òrgans 
col·legiats i els membres de l’equip directiu i els caps o 
les caps de Secció que són òrgans unipersonals. 

 

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat In- 
teruniversitari en Enginyeria Electrònica (CAPD) té com 
a competències aquelles establertes per el document 
Normativa Acadèmica dels Estudis de Doctorat de la 
UPC (CG 2/7 2011), explicades en els procediments 
interns de la Normativa de la CAPD, aprovada per la 
Junta de Departament. 

 

 

Òrgans de govern col·legiats: 
 

El Consell de Departament és l’òrgan de govern  
de màxima representació del Departament. Es renova 
cada 3 anys, excepte la respresentació estudiantil que 
es renova durant el primer trimestre del curs acadè- 
mic. La composició, atribucions i funcionament estan 
definits al Reglament del Departament. 

 

La Junta de Departament és l’òrgan col·legiat 
permanent del Consell de Departament. Els membres 
electius de la Junta es renoven coincidint amb la reno- 
vació dels membres electius del Consell de Departa- 
ment. La composició, atribucions i funcionament estan 
definits al Reglament del Departament. 

 

La Comissió Acadèmica del Programa de Doc- 
torat Interuniversitàri en Enginyeria Electrònica 
(CAPD) té com atribucions aquelles establertes pel 
document Normativa Acadèmica dels programes 
de doctorat de la UPC (CG 2/7 2011), explicades en 
els procediments de la Normativa de la CAPD, apro- 
vada per la Junta de Departament a la sessió del 
05/12/2008. 

 
 
 

 

 
 

 
 

Reunió extraordinària del Consell de Departament, 
el  6/11/2012 

 
 

Òrgans  unipersonals: 
 

Els òrgans unipersonals del Departament són  el direc- 
tor o la directora, el secretari o secretària acadèmica, 
les subdirectores i els subdirectos i les caps o les caps 
de secció. Les atribucions, competències, mandats i 
responsabilitats estan desenvolupats al Reglament del 
Departament. 

 

Composició de l’equip directiu actual 

Director del Departament:   Pere J. Riu i Costa 

Secretari Acadèmic: Jordi Prat Tasias 

Sotsdirector de Doctorat: Xavier Aragonés Cervera 
 

Sotsdirectos de Recerca 
i Relacions Institucionals: Josep Bacells Sendra 

 

Caps de les Seccions Departamentals: 
 

Barcelona Nord: Designat a Josep Altet, 
representant de la Secció a la Junta 

Barcelona Sud: Rafael  Martín  Lamaisón  Urioste 

Castelldefels: Ramon  Pallàs  Areny 

Escola Industrial: Herminio Martínez García 
 

Terrassa: Xavier Gago Barrio 
 

Vilanova i la Geltrú:   Jordi Prat Tasias 
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4.2 El departament en xifres 
 
 

4.2.1 Les persones 
 

El Departament d’Enginyeria Electrònica està format pel personal acadè- 
mic que forma part del col·lecitu del personal  docent i investigador  (PDI) i 
pel personal d’administració i serveis (PAS), que tenen una vinculació com 
a membres del Departament 

 

L’equip humà del Departament s’estructura en  les següents categories. 
 
 

Personal Docent i Investigador (PDI) 
 

Nombre de personal docent funcionari 
 

Catedràtics d’universitat 11 

Catedràtics emèrits 2 

Titulars d’universitat 65 

Titulars d’universitat interí 1 

Catedràtics d’escola universitària 2 

Titulars d’escola universitària 15 

Total 96 

 
 

Nombre de personal docent contractat 
 

Professors agregats 12 

Professors ajudants 1 

Professors associats 9 

Professors col·laboradors 12 

Professors lectors 1 

Investigadors 1 

Becaris de recerca 30 

Total 66 

 
 

Personal d’Administracio i Serveis (PAS) 
 

Personal d’Adminsitració 8 

Personal de Serveis: personal tècnic 
de laboratori i personal de suport a 
la recerca 

Laborals de catàleg 10 

Laborals temporals 33 

Total 51 
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4.2.2 recursos econòmics 
 
 

Evolució dels punts de l’activitat de recerca (PAR) 
 

 
 

 
Evolució dels punt de l’activitat de transferència de tecnologia (PATT) 

 

 
 

Evolució dels ingressos de recerca i transferència de tecnologia 
 

 

                                                       29 



 

 

 

 
 

Departament 
d’Enginyeria Electrònica · UPC 

 
 
 
 

4.2.3 L’organització de la docència 
 

L’activitat docent de grau s’estructura internament en Seccions Departa- 
mentals, amb criteris essencialment docents. Aquestes Seccions corres- 
ponen als diferents campus on el Departament té presència. 

 

Secció Barcelona Nord   

Ubicada als edificis C4 i C5 del Campus Nord de la UPC, imparteix do- 
cència en les titulacions de: 

› L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelo- 
na (ETSETB) 

› La Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) 
 

Secció Barcelona Sud 

Ubicada a la planta 9 de l’edifici H del Campus Sud Barcelona, imparteix 
docència en les titulacions de: 

› L’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona (ETSEIB) 

› L’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB) 

› L’Escola d’Enginyeria d’Igualada (EEI). Escola adscrita a la UPC l’any 
1979. 

 
Secció de Castelldefels 

Ubicada a l’edifici C4 del campus del Baix Llobregat, a Castelldefels, im- 
parteix docència en les titulacions de: 

› L’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels 
(EETAC) 

› L’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) 
 

Secció de Terrassa 

Ubicada l’edifici TR2, al Campus de Terrassa, imparteix docència en les 
titulacions de: 

› L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de 
Terrassa (ETSEIAT) 

› L’Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET) 
 

Secció de Vilanova i la Geltrú 

Ubicada a l’edifici principal (VGA) del Campus de Vilanova i la Geltrú, im- 
parteix docència en les titulacions de: 

› L’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú 
(EPSEVG) 

 
Secció de l’Escola Industrial 

Ubicada al Campus del carrer Urgell de Barcelona, imparteix docència en 
les titulacions de: 

› L’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona 
(EUETIB). Escola adscrita a la UPC l’any 1974. 
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Els Estudis de Grau 
 

Els estudis de Grau, adaptats al Pla de Bolonia, i de 2on Cicle previs a la refor- 
ma, en els que el Departament hi té una presència significativa són els següents, 
ordenats per Secions Departamentals. 

 
Secció Barcelona Nord 

›  Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació · Barcelona ETSETB 

› Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals · Barcelona ETSETB 

› Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació · Barcelona ETSETB 

› Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics · Barcelona ETSETB 

› Grau en Enginyeria Telemàtica · Barcelona ETSETB 

› Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval · Barcelona FNB 

› Grau en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim · Barcelona FNB 
 

› Enginyeria Electrònica · Barcelona ETSETB [2n cicle] 

› Enginyeria Electrònica, modalitat semipresencial · Barcelona ETSETB [2n cicle] 

› Enginyeria de Telecomunicació · Barcelona ETSETB [2n cicle] 

› Llicenciatura de Màquines Navals · Barcelona FNB [2n cicle] 

› Llicenciatura de Nàutica i Transport Marítim · Barcelona FNB [2n cicle] 
 

 
Secció Barcelona Sud   

› Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials · Barcelona ETSEIB 

› Grau en Enginyeria d’Edificació · Barcelona EPSEB 
 

› Enginyeria Industrial · Barcelona ETSEIB [2n cicle] 
 

 
Secció de Terrassa 

› Grau en Enginyeria Elèctrica · Terrassa EET 

› Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals · Terrassa EET 

› Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica · Terrassa EET 

› Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials · Terrassa ETSEIAT 

› Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials · Terrassa ETSEIAT 

› Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials · Terrassa ETSEIAT 
 

› Enginyeria Aeronàutica · Terrassa ETSEIAT [2n cicle] 

›  Enginyeria d’Automàtica i Electrònica Industrial · Terrassa ETSEIAT [2n cicle] 

› Enginyeria Industrial · Terrassa ETSEIAT [2n cicle] 
 

 
Secció de Vilanova i la Geltrú 

› Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics · Vilanova i la Geltrú EPSEVG 

› Grau en Enginyeria Elèctrica · Vilanova i la Geltrú EPSEVG 

› Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica · Vilanova i la Geltrú EPSEVG 

› Grau en Enginyeria Informàtica · Vilanova i la Geltrú EPSEVG 
 

› Enginyeria d’Automàtica i Electrònica Industrial · Vilanova i la Geltrú EPSEVG [2n cicle] 
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Secció de Castelldefels 

› Grau en Enginyeria d’Aeronavegació · Castelldefels EPSC 

› Grau en Enginyeria d’Aeroports · Castelldefels EPSC 

› Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics · Castelldefels ESAB 

› Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació · Castelldefels EPSC 

› Grau en Enginyeria Telemàtica · Castelldefels EPSC 
 

› Enginyeria de Telecomunicació · Castelldefels EPSC [2n cicle] 
 

 
Secció de l’Escola Industrial (Urgell) 

›  Grau en Enginyeria Biomèdica · Barcelona EUETIB 

› Grau en Enginyeria de l’Energia · Barcelona EUETIB 

› Grau en Enginyeria Elèctrica · Barcelona EUETIB 

›  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica · Barcelona EUETIB 
 
 

Docència en Màsters Universitàris 
 

Màster d’Enginyeria Electrònica (MEE) 
 

El Departament és promotor, juntament amb l’ETSETB, del Màster d’En- 
ginyeria Electrònica. El MEE és un màster amb tipologia dual de recerca i 
professional que té les seves arrels al Programa de Doctorat d’Enginyeria 
Electrònica i al títol de 2on. Cicle d’Enginyeria Electrònica. 

 

El 02/11/2005 el Consell de Govern de la UPC aprovà el Màster d’Engi- 
nyeria Electrònica.  Fou un màster organitzat conjuntament pel Depar- 
tament d’Enginyeria Electrònica (DEEL)  i per l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), de tipologia 
mixta de recerca i professional , que tenia les seves arrels en el Programa 
de doctorat d’Enginyeria Electrònica i en la titulació de 2on cicle d’Engi- 
nyeria en Electrònica impartida per l’ETSETB. El 21 de desembre de 2011 
el Claustre de la UPC va aprovar els nous estatuts que establien que la 
gestió dels màsters era responsabilitat exclusiva dels centres docents, per 
la qual cosa la responsabilitat del MEE va passar a l’ETSETB. 

 

El MEE d’aquesta etapa tenia una estructura de 4 semestres (120 ECTS): 
dos semestres de formació bàsica obligatòria (60 ECTS), un semestre 
d’especialització (30 ECTS) i un semestre per realitzar la Tesi de Màster 
(30 ECTS).  L’especialització estava organitzada en quatre àrees: Circuits  
i Sistemes Integrats, Dispositius i Microsistemes, Electrònica de Potència, 
i Instrumentació Electrònica. Els estudiants podien personalitzar la seva 
especialització triant assignatures optatives d’una àmplia llista. 

 

La Comissió Acadèmica del Màster (CAMEE) era l’òrgan col·legiat respon- 
sable de la gestió  acadèmica del MEE vetllant pels assumptes acadè- 
mics i era la responsable de l’admissió d’estudiants. Estava presidida pel 
responsable del MEE. El tràmits administratius del dia a dia els realitzaba 
l’ETSETB. 

 

La CAMEE estava constituïda per sis membres: el responsable del MEE, el 
responsable del Programa de doctorat del DEEL, dos professors triats per 
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la Junta del DEEL, i dos professors triats per l’ETSETB. Assistia a totes les 
reunions la cap de Secretaria Acadèmica de l’ETSETB. 

 

Algunes dades que posen de manifest la incidència del MEE son els 
estudiants de nou ingrés al màster, els  estudiants estrangers admesos al 
MEE, i els estudiants espanyols de procedents de fora de l’ETSETB. Cal 
tenir en compte, però, que alguns estudiants admesos finalment no es 
matriculaven al MEE. El MEE va ser el màster de la UPC del àmbit de les 
TIC que va tenir una entrada d’estudiants més elevada. 

 
 
Quadrimestre T06 P07 T07 P08 T08 P09 T09 P10 T10 P11 T11 

 
P12 

 

Nou ingrés anual 43 43 22 36 74 28 

 
Nou ingrés quad. 26 17 22 21 10 12 24 12 48 26 19 

 
9 

 
Ad. estrangers 3 7 15 5 3 4 21 9 39 10 20 

 
2 

 
Ad. no ETSETB 13 2 12 7 13 8 34 9 34 9 34 

 
7 

Nota: T06 = Quadrimestre Tardor 2006; P07= Q. Primavera 2007. Ad= admesos 
 

 
Altres Màsters 

 
El professorat del Departament participa també en altres Màsters de la 
UPC o interuniversitaris: 

› Master of Science in Information and Communication Technologies - 
MINT 

 

› Master in Photonics 
 

› Màster universitari en Enginyeria Biomèdica 
 

› Màster universitari en Enginyeria en Energia 
 

› Master of Science in Telecommunication Engineering & Management – 
MASTEAM 

 

› Master on Aerospace Science and Technology 
 

› Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes 

 
 
 
 

Docència en el Programa de Doctorat en Enginyeria 
Electrònica 

 
És responsable de la organització de la docència del Programa de Doc- 
torat en Enginyeria Electrònica, amb Menció d’Excel·lència (2011-00690) 
que té caràcter interuniversitari, amb la Universitat de les Illes Balears (UIB) 
amb 198 tesis llegides  des del curs 1989-1990 fins el curs 2011-2012. 

 

El professor responsable actual del PD en Enginyeria Electrònica és el Sr. 
Xavier Aragonés. 
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Altres Programes de Doctorat 
 

El professors del Departament participen també d'altres programes de 
doctorat de la UPC o interuniversitaris: 

›  Enginyeria Biomèdica 

› Fotònica 

› Àmbits De Recerca En L'energia I El Medi Ambient A L'arquitectura 

› Enginyeria Òptica 
 
 

Així com en propostes internacionals Erasmus Mundus Joint Doctorate 
Program (EMJDP) 

› EUROPHOTONICS - Doctorate Program in Photonics Enginneering, 
Nanophotonics and Biophotonics 

› ICE - Interactive and Cognitive Environments 
 

 
 

4.2.4 estudis de doctorat 
 

Overview 
 

The Doctoral Programme in Electronic Engineering extends back to 1987 
and offers national and international students the opportunity to undertake 
innovative research conducting to a doctoral degree in the areas of 

› Semiconductor Devices and Microsystems 
 

› Integrated Circuits and Systems 
 

› Measuring Circuits and Biomedical Instrumentation 
 

› Industrial and Power Electronics 
 

The goal of the programme is to offer highly motivated graduate students 
the possibility of extending their education in the various fields of research 
related to Electronic Engineering. The academic activities of the program- 
me are designed to introduce the students to highly specialized research 
topics and to extend their skills with methodologies oriented to the tasks, 
tools and procedures required to carry out high quality research. With over 
200 graduates in its 25-year old history, this doctoral programme is one 
of the largest at the UPC, and since 2004 it has been distinguished with a 
Quality Award by the Spanish Ministry of Education. 

 

During the doctoral thesis research work the students are hosted in one 
of the 14 research groups with 17 research laboratories and facilities that 
cover a wide range of specialties in the four main fields. The specialities 
complement each other to facilitate synergies and foster multidisciplinary 
research. An academic committee supervises the programme and checks 
for the progress and quality of the thesis work. After admission, a tutor is 
assigned to the student to monitor the academic progress and eventually 
become the thesis supervisor. 
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Program facts & numbers 
 

Five-year averaged data 

 

Total number of enrolled students 101 

Total number of teaching staff 75 

New students (per year) 21 

Thesis proposals (per year) 19 

Theses defended (per year) 13 

Theses with cum laude distinction 92% 

Theses evaluated by international experts 68% 

Thesis completed in ≤4 years 83%

 
 

 
Training activities 

 
The wide experience of the research groups allows them to share their 
knowledge of the tools and methodologies needed to carry out research 
in specific areas. Thesis supervisors are required to have regular mee- 
tings with their students in order to assess the progress of the thesis and 
guide the student in the formative activities. Students can participate in 
competitive research projects undertaken by the research groups and in 
internal group meetings and seminars. Stays at other research centres 
are encouraged and several grant programmes are available to support 
them. Dissemination of the research results at international conferences 
and in indexed journals is a requisite before the thesis completion, and 
the Department of Electronic Engineering offers grants to support their 
expenses. 

 

In addition to the activities related to the research groups, the doctoral 
programme in Electronic Engineering organizes yearly conferences and 
short courses delivered by guest international experts from universities 
and private companies. The programme also organizes the Barcelona 
PhD Forum on Research in Communication and Information Technolo- 
gies, which brings together representatives of national and international 
companies and doctoral students and teaching staff to discuss their 
respective industrial and academic research activities and priorities, and 

the role and opportunities for doctoral students after graduation.  
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The doctoral programme at a glance 
 

For admission to the programme, students must have 
an official national or international master’s degree 
in the ICT area and a total of five years (300 ECTS 
credits) at university. Students holding a bachelor’s 
degree who cannot be admitted to the programme are 
encouraged to take the master’s degree in Electronic 
Engineering offered by the UPC, which provides 
research-oriented specialized courses in the four  
areas of the doctoral programme. Students should  
aim to complete the doctorate in three years with full- 
time dedication (five years if part-time). The doctoral 
candidate must defend their research plan before 
the end of the first year to an evaluation committee 
of experts. The academic committee supervises the 
progress of the thesis and requests some preliminary 
results to be published by the end of the second year. 
This academic committee also checks for the quality 
of the thesis before its defence, assessing it according 
to the quality of the publications derived from the 
thesis or by the reports issued by international experts 
appointed by the committee. 

 

For further information, please visit: 
http://eel.postgrau.upc.edu 

 

 
 
 
 

Història 
 

El Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica va 
posar-se en marxa amb la creació del Departament 
d’Enginyeria Electrònica de la UPC al 1987. El primer 
egressat va ser el Dr. F.J. Rosell, ara catedràtic i res- 
ponsable del grup IEB, i anterior director del Depar- 
tament. Des d’aleshores s’hi han graduat 200 nous 
doctors i doctores a la UPC, essent el Prof. Ramon 
Pallàs qui més tesis hi ha dirigit o co-dirigit, un total de 
23 fins ara. 

 

Al 1998 el Dept. d’Enginyeria Electrònica va assumir 
la gestió administrativa del seu Programa de Docto- 
rat, i n’Aurora Rubio ha estat des d’aleshores la cara 
amable que ha ajudat els estudiants (i professors) amb 
l’enrevessada i canviant paperassa. Amb els anys el 
Programa ha anat creixent en volum i qualitat, promo- 
vent accions com les visites de professors externs per 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a la impartició de cursos i seminaris, o la organització 
de jornades de recerca doctoral. Des del l’any 2004 
el Doctorat en Enginyeria Electrònica s’oferta conjun- 
tament amb la Universitat de les Illes Balears (UIB), 
mentre que durant el període 2001-2007 també va ser 
participat per la Universitat Rovira i Virgili (URV). 

 

Els diferents Coordinadors del Programa han estat res- 
ponsables de la seva qualitat acadèmica i d’adaptar-ne 
l’estructura a les diverses regulacions. Aquesta tasca 
ha estat portada a terme consecutivament pels Prof. 
Joan Peracaula, Prof. Joan Cabestany, Prof. Joaquim 
Puigdollers, Prof. Antonio Rubio, Prof. Francesc Guin- 
joan, Prof. José Luis González i actualment pel Prof. 
Xavier Aragones. 
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5 La recerca al Department 
 

5.1 L’estructura de la recerca 
 
 

The Department’s research is divided into 14 research 
groups, which are broadly grouped into four areas: 

 

 
Semiconductor Devices and Microsystems 

 

› MNT – Micro and Nanotechnologies Research Group. 

Coordinating professor: Luis Catañer and Ramon Alcubilla. 

Website: http://webmnt.upc.es 
 

 
Integrated Circuits and Systems 

 

› AHA – Advanced Hardware Architectures. 

Coordinating professor: Joan Cabestany. 
Website: http://petrus.upc.es/aha 

› HIPICS – High Performance Integrated Circuits and 

Systems. Coordinating professors: Xavier Aragonés and 

José Antonio Rubio. Website: http://hipics.upc.edu 

› QinE – Low Power Design, Testing, Verification, and Fault 

Tolerance. Coordinated professor: Joan Figueras. 

Website:   http://dit.upc.es/qine 
 

 
Industrial Electronics and Power 

 

› EPIC – Energy Processing and Integrated Circuits. 

Coordinating professors: Alberto Poveda and Francesc 

Guinjoan. Website: http://www-eel.upc.edu/epic 

› MCIA – Motion Control and Industrial Applications. 

Coordinating professors: José Luis Romeral and Juan 

Antonio Ortega. Website: http://www.mcia.upc.edu/en 

› TIEG – Terrassa Industrial Electronics Group. 

Coordinating professors: Josep Balcells and Josep Pou 

Website:   http://www.tieg.upc.edu 

› SEPIC – Power Electronics and Control Systems. 

Coordinating professors: José Luis García de Vicuña and 

Miguel Castilla. Website: http://sepic.upc.edu 

› GREP – Power Electronics Research Group. 

Coordinating professors: Josep Bordonau. 

Website:    http://www-eel.upc.edu/grep 

Biomedical Instrumentation and 
Measurement Systems 

› GSS – Sensors Systems Group. 

Coordinating professors:  Miguel García Hernández and 

Juan A. Chávez. Website: http://petrus.upc.es/gss 

› IEB – Electronic and Biomedical Instrumentation Group. 

Coordinating professors: Javier Rosell and Pere Riu. 

Website:  http://ieb.eel.upc.edu 

› SARTI – Remote Acquisition and Data Processing 

Systems. Coordinating professors: Antoni Mànuel Lázaro 

and Mariano López García. Website: http://www.cdsarti.org 

› ISI – Instrumentation, Sensors and Interfaces Group. 

Coordinating professors: Ramon Pallàs Areny and Oscar 

Casas Piedrafita. Website: http://isi.upc.es 
 

 
Others 

 

› INSIDE– Innovation in Systems for Engineering Design and 

Training. 
 

In addition, some of these groups are involved in research 

with supradepartmental entities within the University, such 

as specific research centres, or they form part of research 

networks directed by different authorities. 
 

 
Research centers at the UPC 

 

› CREB – Biomedical Engineering Research Centre 
 

› CRNE – Nanoengineering Research Centre: Laboratory of 

Organic Solar Cells 

› CRAE – Aeronautics and Space Research Center 
 

› PERC – Power Electronic Research Center 
 

› CETpD – Technical Research Centre for Dependency Care 

and Autonomous Living 
 

 
TECNIO research centers 

 

› GCEM – Electromagnetic Compatibility Group 
 

› MCIA – Motion Control and Industrial Applications 
 

› SARTI – Technological Development Center for Remote 

Acquisition and Data Processing Systems 
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5.2 Els grups de recerca 
 
 

Micro and Nanotechnology Group (MNT) 
 

Teaching staff 
Luis Castañer, Ramón Alcubilla, 

Sandra Bermejo, Santiago Silvestre, 
Pablo Ortega, Isidro Martín, Cristobal 

Voz, Joaquim Puigdollers, Albert 
Orpella, Manuel Domínguez, Vicente 

Jimenez, Daniel Bardés, Lluis Prat, 
Josep Calderer, Joan Pons, Angel 

Rodriguez, Juan Miguel López. 

Research staff 
Lukasz Kowalski, Miguel Garcia, 

Gema López, Xavier Fermin, 
Monica Colina, Albert Marsal, 

Ana Isabel Morales. 
 

Doctoral students 
Vito diVirgilio, Maziar Ahmadi, 

Alfredo Boronat, Arnau Coll, 
Sergi Gorreta, David Hernandez, 

Sergi Galindo, Didac Vega. 

Coordinating  professors 
Luis Castañer, Ramón Alcubilla. 

 
http://webmnt.upc.es 

 
 

Research Lines 
 

Wind  sensors  for  Mars  surface  and  aerospace  applications.  Wind 

sensors based on thermal anemometry are developed mainly for low 

pressure applications. The most successful development concerns the 

wind sensor for the REMS (Remote Environmental Monitoring Station) now 

on board of the rover Curiosity by NASA, which landed on the surface of 

Mars on 6 August 2012. The group was responsible for the conceptual 

design and the engineering model and delivered the silicon chips to be 

assembled in the flight model; 30 of such chips are in the sensor. Future 

developments concern new geometries for wind sensing, mainly spherical, 

to improve performance. 
 

Electrokinetic phenomena and applications. Electrokinetic phenomena, 

mainly electrowetting and electrospray techniques, are studied to better 

understand the dynamics of droplet movements and their use for several 

applications. Liquid lenses with electric focus control are developed 

with single-side control based on electrowetting on superhydrophobic 

surfaces. Nanoliquids are electrosprayed to deposit ordered layers of 

nanoparticles, which can be used to create metamaterials and colloidal 

crystals. 
 

High-efficiency silicon solar cells The MNT has developed a high- 

efficiency silicon solar cells fabrication technology reaching efficiencies 

of over 20%. In the framework of this technology, several approaches 

have been pursued in order to facilitate industrialization, including laser 

processing and amorphous/crystalline heterojunctions for contact and 

emitter formation. 
 

Organic devices. At MNT we have developed organic devices. In 

particular thin-film transistors (TFTs) and solar cells based on small- 

molecule organic semiconductors are currently manufactured. Organic 
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devices can be deposited at low temperature on a large area, opening the 
possibility to manufacture flexible devices. 

 

Nonlinear  control  of  micro-  and  nanodevices.  Most  micro-  and 
nanodevices, such as micro- and nanoelectromechanical systems (MEMs 
and NEMs), possess strong nonlinearities in both actuation and sensing. 
The objective is the design of active loops allowing the control of these 
highly nonlinear devices. As an example, a new family of oscillators,  
namely pulsed digital oscillators, has been designed allowing the selective 
activation of different resonant modes in mechanical resonators. Sigma- 
delta based control loops have also been designed to control the effects  
of dielectric charging in MEMS. These techniques are applied to a wide set 
of applications, such as energy harvesting, chemical sensors, biosensors, 
electroactive polymers and piezoelectric actuators. 

 

Macroporous  silicon  and  photonic  crystals.  Macroporous  silicon 
is a relatively new material of the class of metamaterials. It consists of 
an array of pores drilled in silicon wafers. The electrochemical etching 
of silicon is a technique that makes possible the formation of ordered 
pores at positions defined by lithography. This technique also allows for 
controlled modulation of the diameter of the pores as they grow in depth. 
The technology of macroporous silicon has been developed during the 
last years, reaching a high level of control. Now 2D and 3D structures are 
routinely made in our group. 

 

Gas and biosensors. We are developing new biosensor structures and 
new schemes for the control circuitry of biosensors in order to satisfy the 
demands of end users in terms of selectivity, sensitivity, measurement 
time, cost of measurement equipment and cost per measure. The sensors 
designed are intended for food control and health. 

 

 
Recent Doctoral Theses (2009-2012) 

 

› David Molinero Giles. Study of dielectric charging effects on MEMS 
switches, 2009. Supervisor: Luis Castañer. 

 

› Josep Muntanyá i Silvestre. CMOS processing for MEMS devices and 
their applications, 2012. Supervisor: Luis Castañer. 

 

› Monica della Pirrera. Caracterización de materiales semiconductores 

orgánicos para el diseño y fabricación de dispositivos electrónicos, 
2011. Supervisor: Joaquim Puigdollers. 

 

› Garin, M. Engineering the thermal emission of macroporous silicon, 
2009. Supervisors: Alcubilla, R.; Todorov, T. 

 

› Jordi Ricart-Campos. Analysis and Applications of Pulsed Digital 
Oscillators, 2010. Supervisors: Manuel Domínguez& Joan Pons. 

 

 
Recent Patents/Publications 

 

› Luis Castañer, M. Dominguez, V.Jimenez. L. Kowalski, J. Ricart. 

Método para la medida de la velocidad de aire y de su direccion en 
dos dimensiones para aplicaciones espaciales y de baja presión. 
P200700259, 25/01/2007. Patent selected by the Spanish patent office 
for the 200 years www.exposicionesvirtuales.oepm.es. 
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› Luis Castañer, Antonio Luque y Antonio Marti. 

Procedimiento para la obtención de películas de 
materiales semiconductores incorporando una 
banda intermedia. ES 2.302.663 de 16/1/2009. 

 

› Arnau Coll, Sandra Bermeno y Luis Castañer. 

Procedimiento para el depósito ordenado de capas 
de metamateriales a partir de soluciones coloidales 
de micro o nano esferas. PCT/ES2012/070476. 

 

› P. Ortega, J.M. Quero, J. García, L. Castañer, C. 

López-Tarrida. Dispositivo de Alta Precisión para 
la Determinación del Angulo de Incidencia de 
una Radiación Luminiscente. ES 2346624 B1 de 
23/01/2009. 

 

› L.Castañer, V. diVirgilio, S.Bermejo. Charge-coupled 

transient model for electrowetting. Langmuir, 2010, 
vol. 26, pp. 16178-16185. 

 

› V. di Virgilio, S.Bermejo, L.Castañer. Wettability 

increase by corona ionization. Langmuir, 25 (15), pp. 
9614-9620. 

 

› C. Moreno, R. Pfattner, M. Mas-Torrent, J. 

Puigdollers, S.T. Bromley, C. Rovira, J. Veciana, R. 
Alcubilla. Evidence of intrinsic ambipolar charge 
transport in a high band gap organic semiconductor, 
Journal of Material Chemistry, 22, pp. 345-348, 
2012. 

 

› J. Puigdollers, A. Marsal, S. Cheylan, C. Voz, R. 

Alcubilla. Density-of-states in pentacene from the 
electrical characteristics of thin-film transistors 
Organic Electronics, Vol. 11, Issue 8, August 2010, 

pp. 1333-1337. 
 

› P. Ortega, A. Orpella, I. Martín, M. Colina, G. 
López, C. Voz, M. I. Sánchez, C. Molpeceres and 

R. Alcubilla. Laser-fired contact optimization in c-Si 

solar cells. Progress in Photovoltaics: Research 
and Applications, vol. 20, Issue 2, March 2012, pp. 

173–180. 
 

› P. Ortega, I. Martín, G. López, M. Colina, A. Orpella, 
C. Voz, R. Alcubilla. p-type c_Si solar cells based 
on rear side laser processing of Al2O3/SiCx stacks, 
Solar Energy Materials & Solar Cells, vol. 106, pp. 
80-83,  2012. 

› P. Ortega, G. López, J. Ricart, M. Dominguez, L. 
Castañer, J.M Quero, C. Tarrida, M. Reina, A. Gras, 

M. Angulo. A Miniaturized two axis sun sensor for 

attitude control of nano-satellites, IEEE Sensors 
Journal, vol. 10, pp. 1623-1632, 2010. 

› Ferré, Rafel; Martín, Isidro; Trassl, Roland; Alcubilla, 

Ramon; Brendel, Rolf. Simultaneous gettering and 

emitter formation in multicrystalline-Si wafers by 

annealing phosphorus doped amorphous silicon 

compounds. Applied Physics Letters, v 98, n 2, 

January 10, 2011. 
 

› Puigdollers, J; Marsal, A.; Cheylan, S.; Voz, C.; 

Alcubilla, R. Density-of-states in pentacene from 
the electrical characteristics of thin-film transistors, 

Organic Electronics, v 11, n 8, p 1333-7, Aug. 2010. 
 

› Martin, I; Labrune, M;Salomon, A; Roca i  

Cabarrocas, P; Alcubilla, R. Laser fired contacts 

applied to the rear surface of heterojunction silicon 

solar cells, Solar Energy Materials & Solar Cells v. 95, 

n 11, pp. 3119-3123, 2011. 
 

› E. Blokhina, S. Gorreta, D. López, D. Molinero, O. 

Feely, J.Pons, M. Domínguez. Dielectric Charge 

Control in Electrostatic MEMS Positioners / 

Varactors. Journal of Microelectromechanical 

Systems, Vol. 21, num. 3, pp. 559-573, June 2012. 
 
 

› Gorreta, S.; Fernandez, D.; Blokhina, E.; Pons-Nin, J.; 

Jimenez, V.; O’Connell, D.; Feely, O.; Madrenas, 

J.; Dominguez, M. Pulsed Digital Oscillators for 

Electrostatic MEMS, IEEE Transactions on Circuits 

and Systems I: Regular Papers, 2012. 

› NJ. Divins, E. López, M. Roig, T. Trifonov, A. 

Rodríguez, F. González de Rivera, L.I. Rodríguez, 

M. Seco, O. Rossell and J. Llorca. A million-channel 

CO-PrOxmicroreactor on a fingertip for fuel cell 

application, Chemical Engineering Journal,167(2-3), 

pp. 597-602, 2011. 

› A. Rodríguez, D. Vega, R. Najar, M. Pina. Novel 

Electronic Devices in Macroporous Silicon. Design of 
FET transistors for Power Applications, Transactions 
on Electron Devices58(9), pp. 3065-3071,2011. 

 

› Urbiztondo, M., Pellejero, I., Rodríguez, Á, Pina  

Iritia, M. P., Santamaría, J. Zeolite-coated interdigital 
capacitors for humidity sensing, Sensors and 
actuators B. Chemical, 157(2), pp.450-459, 2011 

 

› Núria J Divins; Eduardo López; Ángel Rodríguez; 

Didac Vega; Jordi Llorca. Bio-ethanol steam 

reforming and autothermal reforming in 3-micron 

channels coated with RhPd/CeO2 for hydrogen 

generation, Chemical Engineering & Processing. 
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Featured Projects 
 

 

 
REMS wind sensor chip in Curiosity rover on Mars Flexible organic TFT 

 
 

 
High efficiency c-Si solar cells Electrosprayed colloidal crystal 

 

 

 
Macroporous silicon photonic crystal 

 
 
 
 
 

41 



 

 

 

 
 

Departament 
d’Enginyeria Electrònica · UPC 

 
 

 
 
 

Staff 
Jordi Madrenas  

Juan Manuel Moreno 
Joan Cabestany 

Sergi Bermejo 
Jordi Cosp 

 

Coordinating professor 
Joan Cabestany 

 
http://petrus.upc.es/aha 
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Advanced Hardware Architectures (AHA) 
 

 
 

 
Research Areas 

 

› Programmable integrated systems: Specific hardware architectures 
for programmable integrated systems. Specification and design 
of dynamically reconfigurable systems. CAD/CAE tools used for 
programmable integrated systems. Design and synthesis of electronic 
systems using high-level specification. HW/SW co-design techniques for 
embedded  applications. 

› Analogue, mixed-signal and digital VLSI design. CMOS-MEMS and 

MEMS conditioning. Ultra-low-power CMOS circuits. Bioinspired and 
neuromorphic systems, especially spiking neural networks. 

› Technological solutions for helping aging people and chronic disease 

patients. Gait and movement analysis using accelerometers and 
gyroscopes devices. Advanced remote control of medical devices. 
These activities are carried out in the framework of the CETpD laboratory 
(Technological Centre for Dependency Care) on the UPC’s Vilanova 
campus. 

 

 
Featured Projects 

 

› FATE-Fall Detector for the Elderly. European Union. Project contract: CIP-

297178. Execution period: March 2012 to February 2015. Coordinator: 
Joan Cabestany. 

› REMPARK-Personal Health Device for the Remote and Autonomous 

Management of Parkinson Disease. European Union. Project contract: 
FP7-287677. Execution period: November 2011 to April 2015. 
Coordinator: Joan Cabestany. 

› HELP-Home Based empowered living for Parkinson’s disease patients. 

AAL – Instituto de Salud Carlos III. Execution period: July 2009 to 
December 2012. UPC contact person: Joan Cabestany. 

› Neural and Self-adaptive Sensory Integration for Environment Perception 

Embedded Systems (NESSIE2). National research project (Ministry of 
Science and Innovation). Project Code: TEC2008-06028/TEC. Execution 
period: January 1, 2009 to December 31, 2011. Project coordinator:  
Jordi Madrenas. 

› Micro-Electro-Mechanical System on Chip (MEMSoC). National research 

project (Ministry of Science and Innovation). Project Code: TEC2011- 
27047. Execution period: January 1, 2012 to December 31, 2014. Project 
coordinator: Jordi Madrenas. 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
Recent Doctoral Theses 

 

› Enrique Fernando Cantó Navarro. Bipartitioning Techniques for Multi- 
Context FPGAs, July 2001. Supervisor: J.M. Moreno. 

› Rafal Kielbik. Efficient Methods of Resource Management in Re- 
programmable Systems, May 2006 Supervisor: J.M.Moreno. 

› Daniel Fernández Martínez. Architectures and CMOS Circuits for 

Control, Signal Generation and Signal Processing of MEMS, November, 
2008. Supervisor: Jordi Madrenas. 

› Raquel Paricio. Métodos adaptativos para el desarrollo de percepciones 

expandidas en instalaciones artísticas. Atención, experiencia sensible y 
bioinspiración, September 2010. Supervisor: J.M. Moreno. 

› Luis Martínez Alvarado. Mixed-Signal Reconfigurable System Modeling 

and Architectures with Translinear Elements, July 2011. Supervisor: Jordi 
Madrenas. 

 

 
Recent Publications 

 

› Dora M. Ballesteros, Juan M. Moreno A. “Highly transparent 

steganography model of speech signals using Efficient Wavelet 
Masking”, Expert Systems with Applications, Vol. 39, Num. 10, August 
2012,  pp.  9141-9149. 

› Dora M. Ballesteros, Juan M. Moreno A. “On the ability of adaptation of 

speech signals and data hiding”, Expert Systems with Applications, Vol. 
39, Num. 15, November 2012, pp. 12574-12579. 

› Daniel Fernández, Luis Martínez-Alvarado, Jordi Madrenas. “A 

Translinear, Log-Domain FPAA on Standard CMOS Technology”. IEEE 
Journal of Solid-State Circuits, pp. 490-503. Vol. 47, Num. 2, February 
2012. 

› P. Michalik, D. Fernández and J. Madrenas. “Result-Consistent Counter 

Sampling Scheme for Coarse-Fine TDCs”. IET Electronics Letters. 13 
September 2012. Vol. 48, Issue 19, p. 1170-1242. 

› Sama, A.; Angulo, C.; Pardo, D.E.; Català, A.; Cabestany, J. “Analyzing 

human gait and posture by combining feature selection and kernel 
methods”. Neurocomputing.74 - 16, pp. 2665 - 2674.09/2011. 

› Rodriguez-Molinero, A.; Pérez-Martínez, D.; Català, A.; Yuste, A.; 

Cabestany, J. “Treatment of Parkinson’s disease could be regulated  
by movement sensors: Subcutaneous infusion of varying apomorphine 
doses according to the intensity of motor activity”. Medical hypotheses. 
pp. 1-4.12/2008. 

 

 
Recent Patents 

 

› Fernández Martínez, Daniel and Madrenas Boadas, Jordi. Método de 

Actuación Resonante Realimentado para Actuadores Electroestáticos 
MEMS. Spanish patent number: ES 2 356 001 B1. Publication date: April 
4, 2011. 

› Joan Cabestany et al. Method and device for detecting the on and off 
states of a Parkinson patient. US patent US 12/684,813. August 2010. 

Memòria è Aniversari 
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Staff 

Josep Altet Sanahujes 
Xavier Aragonés Cervera 

Antonio Calomarde Palomino 
Diego Mateo Peña 

Francesc Moll Echeto 
Antonio Rubio Sola 

Coordinating  professors 
Xavier Aragonés and 
José Antonio Rubio 

 
http://hipics.upc.edu 
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High Performance Integrated Circuits and Systems 
(HIPICS) 

 
 

 
 
 

Research Lines 
 

›  Variability mitigation in advanced CMOS 
 

› Future CMOS and beyond CMOS 
 

› Design of RF CMOS 
 

› Use of temperature as test/characterization magnitude 
 

 
Recent Projects 

 

› Terascale Reliable Adaptive Memory Systems (TRAMS, FP7 FET, 
248789),2010-2012. 

 

› Synthesis using advanced process technology integrated in regular 

cells, IPs, architectures, and design platforms (SYNAPTIC, FP7-ICT, 
248538). 

 

› Design and Test Principles for Terascale Integrated Systems (TEC2008- 
01856). 

 

› Modelling and design of reliable, process variation-aware nanoelectronic 
devices, circuits and systems (ENIAC JU 120003). 

 

› Design of broadband inductor-less RF front-ends for home networking. 
 

› Use of temperature as a physical magnitude to test and characterize RF 
circuits. 



 

 

 

 
 

Memòria è Aniversari 

 

Recent Doctoral Theses 
 

› Regular Layout for Design and Manufacturability 

(2012). Marc Pons. Supervisors: Francesc Moll/ 
Jaume Abella. 

 

› Design of broadband inductor-less RF front-ends 

with high dynamic range for G.hn (2012). Xavier 
Trulls. Supervisor: Diego Mateo. 

 

› Design of Frequency Divider with Voltage Controlled 

Oscillator for 60 GHz Low Power Phase-Locked 
Loops in 65 nm RF CMOS (2012). Davide Brandano. 
Supervisor: José Luis González 

 

› Low Power Ultra-Wideband Impulse Radio 

Transceiver (2011). Enrique Barajas. Supervisors: 
Diego Mateo/José Luis González. 

 

› Prediction of the Impact of Substrate Coupled 

Noise on Frequency Synthesizers, Using High-Level 
Analysis and Modeling (2011). Juan Felipe Osorio. 
Supervisor: Xavier Aragonés. 

 

› Strategies for built-in characterization testing and 

performance monitoring of analogue RF circuits with 
temperature measurements (2010). Eduardo Aldrete. 
Supervisor: Josep Altet. 

 

 
Recent Patents/Publications 

 

› Gonzalez, Jose Luis; Solar, Hector; Adin, Inigo; 

Mateo, Diego; Berenguer, Roc “A 16-kV HBM RF 
ESD protection codesign for a 1-mW CMOS direct 
conversion receiver operating in the 2.4-GHz ISM 
band“, IEEE Transactions on Microwave Theory and 
Techniques, v 59, num. 9, p 2318-2330, September 
2011. 

 

› Millán, J; Salhi , A; Claeys , W; Aldrete-Vidrio , E; 

Perpiñà , X; Jordà , X; Vellvehi , M; Dilhaire , S; 
Grauby , S; Aldrete Vidrio, Hector; Mateo Peña, 
Diego; Altet Sanahujes, Josep, “A heterodyne 
method for the thermal observation of the electrical 
behavior of high-frequency integrated circuits”, 
Measurement Science and Technology Vol. 19 
Number 11, 2008. 

› Osorio, J.; Aragones, X. Prediction of the impact 

of substrate coupled switching noise on frequency 
synthesizers. “Microelectronics journal”, 1 March 
2012, vol. 43, num. 3, p. 216-224. 

 

› Molina, M.; Gomez, D.; Aragones, X.; Mateo, P.; 

González, J.L.; Design of a 2.5-GHZ QVCO robust 
against high frequency substrate noise. “Microwave 

and optical technology letters”, July 2011, vol. 53, n. 
7, p. 1632-1637. 

› Aymerich, N., Cotofana, S, Rubio, A., “Adaptive 
fault-tolerant architecture for unreliable technologies 
with heterogeneous variability”, IEEE Transaction 
on Nanotechnology, vol. 11, num. 4, July 2012, pp. 
818-829. 

 

› Trulls, X.; Mateo, D.; Bofill, A.; , “A High Dynamic- 

Range RF Programmable-Gain Front End for G.hn 
RF-Coax in 65-nm CMOS,” Microwave Theory and 
Techniques, IEEE Transactions on, num.99, pp. 1-11, 
2012. 
Didac Gómez, Cédric Dufis, Josep Altet, Diego 
Mateo, José Luis González. “Electro-thermal 
coupling analysis methodology for RF circuits”. 
Microelectronics journal, September 2012, vol. 43, 
num. 9, p. 633-641. 

 

› Trulls, X.; Mateo, D.; Bofill, A. “A small-area 

inductorless configurable wideband LNA with high 
dynamic range”. Microelectronics journal, March 
2012, vol. 43, num. 3, p. 198-204. 

 

› J. Altet, D. Mateo, X. Perpiñà, S. Grauby, S. Dilhaire, 

and X. Jordà. “Nonlinearity characterization of 
temperature sensing systems for integrated circuit 
testing by intermodulation products monitoring”. 
Review of scientific instruments, September 2011, 
vol. 82, num. 9, p. 1-4. 

 

› Marc Molina, Dídac Gómez, Xavier Aragonés, Diego 

Mateo, José Luis González. “Design of a 2.5-GHZ 
QVCO robust against high frequency substrate 
noise”. Microwave and optical technology letters, 
July 2011, vol. 53, num. 7, p. 1632-1637. 

 

› Onabajo, M.; Altet, J.; Aldrete-Vidrio, E.; Mateo, 
D.; Silva-Martinez, J. “Electrothermal design 
procedure to observe RF circuit power and linearity 
characteristics with a homodyne differential 
temperature sensor”. IEEE transactions on circuits 
and systems I: regular papers, March 2011, vol. 58, 
num. 3, p. 458-469. 

› Diego Mateo Peña, Xavier Trulls Fortuny, Adrià Bofill, 

“Improved amplification circuit“, UK patent number 
GB2486694. 
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Staff 
Arumi Delgado, Daniel 

Balado Suárez, Luz Maria 
Carrasco López, Juan Antonio 

Ferré Fàbregas, Antoni 
Gómez Pau, Álvaro 
Lupon Roses, Emili 

Manich Bou, Salvador 
Rius Vazquez, Josep 

Rodríguez Montañés, Rosa 
Sanahuja Moliner, Ricard 

Suñé Socías, Victor 

Coordinating professor 
Figueras Pàmies, Joan 

 
http://dit.upc.es/qine 
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Low Power Design, Testing, Verification and 
Fault Tolerance (QinE) 

 

 
 

Research Lines 
 

› Failure mechanisms in nanometric technologies 
 

› Testing and diagnosis of mixed-signal and heterogeneous systems 
 

› Signal integrity 
 

› Fault tolerance 
 

› Security in electronic systems 
 

 
Featured Projects 

 

› MICINN: Impacto de la variabilidad en las estrategias de test y 
diagnóstico de circuitos micro/nanoelectrónicos. 

 

› TEC2010-18384 (subprograma MIC). 
 

› EU: Controlling Leakage in Nanometer CMOS SoCs (CLEAN) 
 

›   EC  FP6-2004-IST-4-026980-IP. 
 

 
 

MEMS accelerometer diagnosis 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signalintegrity 
test chip Mini-Tester prototype 

 

 
 
 
 

Recent Doctoral Theses 
 

› Vatajelu, E. Robustness analysis of nanometric 
SRAM memories. Supervisor: Figueras, J. , 2011. 

 

› Arumi, D. Enhancement of defect diagnosis based on 

the analysis of CMOS DUT behaviour. Supervisor: 
Rodríguez-Montañés, R. 2008. 

 

› Sanahuja, R. On-chip monitor for mixed-signal 

testing based on X-Y zoning. Supervisor: Balado, L. 
2006. 

 

› Temsamani, J. Analyse Transitoire des Modèles 

Markoviens des Systèmes Tolérants aux Fautes avec 
Réparation Différée. Supervisor: Carrasco, J. 2006. 

 

› Victor Avendaño Fernández, Signal Integrity 

Verification in Long Interconnect Lines. Supervisors: 
Victor Champac Vilela, Joan Figueras Pàmies INAOE 
May 2005. 

 

 
Recent Publications 

 

› “IR-drop in On-chip Power Distribution Networks of 

ICs with Non-uniform Power Consumption”, J.Rius, 
IEEE Transactions on VLSI Systems, 2012. 

 

› “Diagnosis of Interconnect Full Open Defects in 

the Presence of Fan-Out” Arumi, D.; Rodriguez- 
Montanes, R.; Figueras, J.; Eichenberger, 
S.; Hora, C.; Kruseman, B.; Computer-Aided 
Design of Integrated Circuits and Systems, IEEE 
Transactionson, Vol.: 30 , Issue: 12; 2011 , Page(s): 
1911 – 1922. 

 

› “Gate Leakage Impact on Full Open Defects in 

Interconnect Lines”. Arumi, D.; Rodriguez-Montanes, 
R.; Figueras, J.; Eichenberger, S.; Hora, C.; 
Kruseman, B. Very Large Scale Integration (VLSI) 
Systems, IEEE Transactions on , Vol.: 19, Issue: 12, 
2011, Page(s): 2209 – 2220. 

› “Analysis of the Influence of Substrate on the 

Performance of On-Chip MOS Decoupling 
Capacitors”, J. Rius, M. Meijer, IEEE Journal of Solid- 
State Circuits, Vol. 44, No 2, February 2009, pp. 
484-494. 

 

› “Verifying Functional Specifications by Regression 

Techniques on Lissajous Test Signatures”, Balado, 
L.; Lupon, E.; Figueras, J.; Roca, M.; Isern, E.; Picos, 
R.Circuits and Systems I: Regular Papers, IEEE 
Transactions on Vol.: 56 , Issue: 4 2009 , Page(s): 
754 – 762. 

 

 
Recent Patents 

 

›  WO/2008/044183,  INTEGRATED  CIRCUIT  WITH 
IDDQ TEST FACILITIES AND IC IDDQ TEST 
METHOD. Inventors: Luis Elvira Villagra; Rinze, I., M. 
Meijer; Rius Vazquez, Josep Company: NXP. 

›  WO/2008/029348,  TESTABLE  INTEGRATED 
CIRCUIT AND IC TEST METHOD. Inventors: Rius 
Vazquez, Josep; Luis Elvira Villagra; Rinze, I., M. 
Meijer Company: NXP. 

› P200702180, Dispositivo de control de la tensión  

de polarización de un módulo electrónico funcional. 
Inventors: Joan Figueras ; Luz Maria Balado ; 
Salvador Manich ;Antoni Ferre ; Ricard Sanahuja; 
Owner: UPC. 

 

› USA 6714036 Monitor and method for testing analog 

and/or mixed-signal integrated circuits. Inventors: 
Joan Figueras; Fidel Muradali; Owner: Agilent 
Technologies, Inc. 

 

47 
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Energy Processing and Integrated Circuits (EPIC) 
 

Staff 
Alberto Poveda López 

Francesc Guinjoan Gispert 
Eva María Vidal López 

Eduard Alarcón Cot 
Clemente Pol Fernández 

Robert Piqué López 
Guillermo Velasco Quesada 

Herminio Martínez García 
Alfonso Conesa Roca 

Coordinating  professors 
Alberto Poveda and Francesc Guinjoan 

 
http://www-eel.upc.edu/epic 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Test benchmark for 
PV applications 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Research Lines 
 

› Power processing and control for renewable energy systems 

› On-chip power management circuits and energy harvesting 
 

 
Featured Projects (last five years) 

 

› Power Processing for PV Plants in Distributed Generation: Architectures 

and Control. DPI2006-15627-C03-01, Spanish Ministry of Education and 
Science. 2006-2009. UPC, UPN, URV. 

 

› Power Electronic Architectures for Distributed Generation: AC 

Architecture. DPI2009-14713-C03-03, Spanish Ministry of Science and 
Innovation. 2010-2013. UPC, UPN, URV. 

 

› Advanced Wide Band Gap Semiconductor Devices for Rationale Use 

of Energy. RUE CSD2009-00046. Consolider-Ingenio Program 2010, 
Spanish Ministry of Science and Innovation. 

 

› 2010-2014. CNM, UPC, URV, UV, UNIOVI, UPM, UNIZAR, ROBOTIKER. 
 

› On-Chip Wideband Adaptive Energy Management of RF Power 

Amplifiers: Towards Efficient Next-Generation Mobile Communications 
RF Transmitters. TEC2007-67988-C02-01, Spanish Ministry of Education 
and Science.2008-2010. UPC, URV. 

 

› Adaptive Energy Management Circuits for Energy Harvesting in Wireless 

Sensor Networks. Ref: TEC2010-15765, Spanish Ministry of Science and 
Innovation. 2011-2013. 

 

› Machrek Energy Development- Solar (MED-Solar). I-A/2.3/209. EU, 

ENPI, Cross-Border Cooperation in the Mediterranean (CBCMED). 2013-
2015. TramaTecnoambiental S.A. (Spain), UPC (Spain), Solartys 
S.A. (Spain), Comissariat de l’Énergie Atomique (CEA, France), An Najah 
University (Palestine), UNDP (Lebanon), NERC (Jordan). 

 

 
Recent Doctoral Theses (last five years) 

 

› G. Villar Piqué. Monolithic integration in standard CMOS technologies of 

switching power converters for low power applications. Supervisor: E. 
Alarcón.  19/11/2007. 

 

› J.J. Negroni Vera. Analysis and Design of a Control Subsystem for 

Cascaded Inverters in Grid-Connected PV Applications (in Spanish). 
Supervisors: F. Guinjoan, D. Biel. 20/12/2007. 
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› G. Velasco Quesada. Energy Efficiency Estimation 

of PV Grid-Connected Systems Based on Dynamic 
Reconfigurations (in Spanish). Supervisors: F. 
Guinjoan, R. Piqué. 08/07/2008. 

 

› Prospects of voltage regulators for next generation 

computer microprocessors. T. López (Philips 
Research, Aachen, Germany). Supervisor: E. 
Alarcón.  18/06/2010. 

 

› L. Marco. Translayer systems/circuit design-oriented 

co-characterization and optimization of alternative 
topologies and controls aiming envelope-tracking 
RF transmitters for future-generation mobile 
communications. Supervisors: E. Alarcón and D. 
Maksimovic (CU Boulder, US). 27/09/2010. 

 

› Enric Rodriguez Vilamitjana. Design-oriented model 

for predicting and controlling fast-scale instabilities in 
switching converters. Application to advanced power 
management integrated circuits. Supervisors: E. 
Alarcón and A. el Aroudi (URV). 20/02/2011. 

 

› A. García Tormo. Bandwidth extension techniques 

for high-efficiency power amplifiers. Supervisors: A. 
Poveda, E. Alarcón. 14/04/2011. 

 

 
Recent Patents/Publications (last five years) 

 

› Chavarria, J.; Biel, D.; Guinjoan, F.; Meza, C.; 

Negroni, J. Energy-Balance Control of PV Cascaded 
Multilevel Grid-Connected Inverters for Phase- 
Shifted and Level-Shifted Pulse-Width Modulations. 
IEEE Trans. on Industrial Electronics, Vol 60, NO 1, 
pp. 98-111. 2012. 

 

› Valderrama-Blavi, H.; Bosque, J.; Guinjoan, F.; 

Marroyo, L.; Martinez-Salamero, L. Power Adaptor 
Device for Domestic DC-Microgrids based on 
Commercial MPPT Inverters. IEEE Trans. on 
Industrial Electronics. 

 

› Rodriguez, E.; El Aroudi, A.; Guinjoan, F.; Alarcón, 

E. A Ripple-Based Design-Oriented Approach for 

Predicting Fast-Scale Instability in DC–DC Switching 

Power Supplies.IEEE Trans. on Circuits and Systems, 

part I. Vol 59, NO 1, pp.215-227, Jan. 2012. 

› Garcia i Tormo, A. Poveda, E. Alarcón, F. Guinjoan. 

Fundamental Modulation Limits for Minimum 
Switching Frequency Inband-Error-Free High- 
Efficiency Power Amplifiers. IEEE Trans. on Circuits 
and Systems part I, Vol 58, NO 10, pp.2543-2555, 
Oct. 2011. 

Memòria è Aniversari 

 

› G. Velasco, F. Guinjoan, R. Piqué, M. Román and 
A. Conesa. Electrical PV Array Reconfiguration 
Strategy for Energy Extraction Improvement in 
Grid-Connected PV Systems. IEEE Transactions on 
Industrial Electronics, Vol. 56 NUM.11, pp. 4319- 
4331, Nov. 2009, ISSN: 0278-0046. 

› Ramos, R., Biel D., Fossas E., Guinjoan F. Sliding-

mode control design applied to parallel- 
connected modular inverters through FPGA- 
based implementation. IET Control Theory and 
Applications, Vol.: 3 Issue: 12, pp.1611-1624, Dec. 
2009. 

› Meza, C.; Negroni, J.J.; Biel, D.;  Guinjoan, F. Energy-

Balance Modeling and Discrete Control for Single-
Phase Grid-Connected PV Central Inverters. IEEE 
Transactions on Industrial Electronics, Vol.55, NO 8, 
pp. 2734-2743, Jul. 2008. 

 

› US patent 12/139,340. Extended switched-mode 

controller. Vahid Yousefzadeh, Eduard Alarcón, 
Dragan Maksimovic. Jun 13, 2008. Applic. Univ.of 
Colorado, Boulder, USA. US 2009/0310385 A1. 

 

› J. Rodriguez, M. Delgado-Restituto, J. Masuch, 
A. Rodriguez-Perez, E. Alarcón and A. Rodriguez- 
Vazquez. An Ultra Low-PowerMixed-Signal Back- 
endforPassive Sensor UHF RFID Transponders, IEEE 
Trans. on Industrial Electronics, June 2011. 

› E. Alarcón, V. Yousefzadeh, A. Prodic and 
D. Maksimovic. Data conversion Pulse-width 
modulators for switched-mode power converter 
digital control, invited book chapter in Analog Circuit 
Design 2011, (M. Steyaert, A. van Roermund and A. 
Baschirotto), Springer Verlag 2011. 

› L. Marco, V. Yousefzadeh, A. García-Tormo, A. 

Poveda, D. Maksimovic and E. Alarcón. Wideband 
efficient amplifiers for on-chip adaptive power 
management applications, invited book chapter in 
Analog Circuit Design: High-speed Clock and Data 
Recovery, High-performance Amplifiers, Power 
Management, Springer Verlag, 19 Sept. 2008. 
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Motion Control and Industrial Applications (MCIA) 
 

Staff 
Andrade Rengifo, Fabio 

Bader,  Benjamin 
Delgado Prieto, Miguel (membre no UPC) 

Garcia Espinosa, Antonio 
Giacometto Torres, Francisco 

Gupta, Vikas 
Hernandez Guiteras, Joan 

Kampouropoulos, Konstantinos 
Michalski, Tomasz Dobromir 

Moreno Eguilaz, Juan Manuel 
Ortega Redondo, Juan Antonio 

Poncelas Lopez, Oscar 
Riba Ruiz, Jordi Roger 

Romeral Martinez, Jose Luis 
Saavedra Ordoñez, Harold 

Sala Cardoso, Enric 
Sala Caselles, Vicente Miguel 

 
 

Research areas 

MCIA isa reference centre for 
technology transfer to the industrial 
sector and advanced research 
at technical universities, with a 
clear European focus. The MCIA 
centre collaborates with both the 
industrial sector and research 
groups and universities, resulting  
in the participation and leadership 
of numerous research projects and 
technology contracts, with public 
and private funding. 

Salehi Arashloo Arashloo, Ramin 
Salehifar, Mehdi 

Torres Carbonell, Oriol 
Zurita Millan, Daniel 

Coordinating  professors 
Romeral Martínez, José Luis 

Ortega Redondo, Juan Antonio 
 

http://www.mcia.upc.edu 

Energy optimization. The optimized control of the energy flow is critical 
in order to reach a better use of the available energy resources. The  
MCIA Centre’s experience in this research line is being applied in different 
projects: optimization of energy consumption in buildings and industrial 
plants, intelligent control of electrical networks and consumption patterns 
for prognosis, diagnosis and optimization. 

 

Industrial electronics. Years of work on industrial electrical applications 
and designs have given us considerable experience in power converters, 
digital control, instrumentation and industrial communication systems. This 
knowledge is an important grounding for successfully meeting specific 
industrial electronics needs. 

 

Mechatronics. The MCIA Centre has extensive experience in the design 
of electromechanical actuators. The Centre has worked and developed 
new knowledge in motor control, design and diagnosis of electrical 
machines. In recent years the Centre has applied this knowledge to fault- 
tolerant electric traction developments. 

 

Industrial maintenance. During the last few years, the MCIA Centre has 
collaborated with a great deal of companies from different sectors. This 
experience has demonstrated that the current needs of industry focus  
on improving production quality improvement and minimising machinery 
maintenance. The solutions offered by the MCIA Centre in this area consist 
in the development of predictive, preventive and corrective maintenance,  
all supported by non-linear and artificial intelligence algorithms. 

 

Electrical traction. The activity carried out by the MCIA Centre in this 
area focuses on the research and development of electric and electronic 
technologies, mainly related to the design of electric drives for plug- 
in hybrid electric vehicles and electric vehicles with energy recovery 
capabilities, higher power density, higher efficiency and lower weight. 
Interesting achievements have been found in electromagnetic and thermal 
design of the machines. 

 

High-voltage systems. A high-power voltage and current laboratory was 
created to offer the scientific community a research point of reference, and 
to provide industry with an advanced laboratory for knowledge transfer 
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and test equipment in the three main areas of energy: 

generation, storage and transport. Specific test 

equipment is used to test connectors, isolators and 

other electric equipment used in the new high-voltage 

transportation lines and in energy management. 
 

 
 

 
Featured Projects 

 
Since its foundation, the MCIA Centre has participated 

in national and international projects. These projects 

are always based on research and technology transfer. 
 

› The CENIT VERDE is a Spanish R&D project with 

private and public funding that aims to develop the 

technologies required for the introduction of electric 

vehicles in the automotive market. The MCIA Centre 

takes part in activities related to research and 

technology development, including the design of 

Memòria è Aniversari 

 

› The MOSYCOUSIS is a public-private funded 

European R&D project for the benefit of small to 
medium-sized enterprises. The MCIA Centre takes 
part in the development of an intelligent monitoring 
system based on acoustic emission sensing and 
an intelligent expert system for plant condition 
monitoring and preventative maintenance. 

 

 
Recent Patents/Publications 

 
Thanksto work related to technology transfer and 
research, the MCIA Centre maintains several active 
patents. International publications arising from the 
Centre’s research included the following: 

› J. J. Cárdenas, L. Romeral, A. Garcia and F. 

Andrade; “Load forecasting framework of electricity 
consumptions for an Intelligent Energy Management 
System in the user-side”, Expert Systems with 
Applications, April 2012. 

 

› M. Delgado, G. Cirrincione, A. García, J. A. 

Ortega and H. Henao; “Bearing Faults Detection 
by a Condition Monitoring Scheme based on 
Time Features and Neural Networks”, IEEE Trans. 
Industrial Electronics, June 2012. 

 

› V. Sala, L. Romeral; “Theoretical estimation of 
electrical machines for traction systems, converters distorting effects by t of parasitic MOSFET-Diode in 
for battery management and energy storage, and 

vehicle recharge infrastructure and communications. 
 

 
 

 

› The EUROENERGEST is an European R&D project 

with public and private funding aimed at increasing 
the competitiveness of the car industry through 

an integral, artificial intelligence–driven energy 

management system. The MCIA Centre takes part 

in the research and development of advanced 

algorithms for automatic generation and tuning 

of mathematic models able to forecast future 

consumptions and power generation, and for 

optimized matching of the resulting energy hub at 

plant production level 

DCI-NPC audio power Amplifiers”, IEICE Electronics 
Express, March 2012. 

› J. Hernández-Guiteras, J.-R. Riba and P. Casals- 

Torrens; “Determination of the Corona Inception 
Voltage in an Extra High Voltage Substation 
Connector”, IEEE Trans. on Dielectrics and Electrical 
Insulation, December 2011. 

 

› L. Romeral, J. C. Urresty, J.-R. Riba and A. Garcia; 

“Modeling of Surface-Mounted Permanent Magnet 
Synchronous Motors with Stator Winding Inter-Turn 
Faults”, IEEE Trans. on Industrial Electronics, June 
2011. 
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Terrassa Industrial Electronics Group (TIEG) 
 

Staff 
Antonio Arias, Josep Balcells, Paco 

Bogónez, Raúl Fernández, Javier 
Gago, Ignacio Gil, David González, 

Carles Jaen, Josep Pou, Jordi 
Zaragoza, Jordi Espina, Juan Mon, 

Nestor Berbel, Gabriel Capellà, Lluís 
Ferrer, Manel Lamich, Daniel Pérez 

Coordinating  professors 
Josep Balcells and Josep Pou 

 
http://www.tieg.upc.edu 

 
 

Research Lines 
 

› POWER ELECTRONICS Design and control of power converters, PWM 

modulation techniques. Advanced topologies for converters: multilevel, 
matrix, etc. 

 

› ELECTROMAGNETIC INTERFERENCES (EMI) AND 
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) EMI modelling in 
components and PCB. Techniques of EMI diagnosis. EMC in industrial 
plants and vehicles. 

› RENEWABLE ENERGIES Eolic and photovoltaic energy. Integration into 
the network of distributed generation systems. 

 

› POWER QUALITY Measurement and compensation of disturbances in 
supply systems. 

 

 
Featured Projects 

› Caracterización y mejora compatibilidad electromagnética entre 

convertidores conmutados y sistemas de comunicación. (MICINN 
TEC2011-25076). 

 

 
Converters & Smart Grid Lab Integrated Circuits EMC 

 

 
Motion Control: Matrix Conv SVC: Crisalida 
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› Advanced wide band gap semiconductor devices for 
rational use of energy. (MICINN CSD2009-00046). 

› Análisis y técnicas de reducción de EMI 
en convertidores matriciales y sistemas 
multiconvertidor: Interacción con los sistemas de 
comunicaciones por línea (PLC) (TEC2007-615827/ 
MIC). 

› CRISALIDA (Convergencia de Redes Inteligentes y 

Seguras en Aplicaciones Eléctricas Innovando en 
Diseño Ambiental) (CENIT). 

› Caracterización y modelado de la fiabilidad y 

robustez de interferencias electromagnéticas de 
radiofrecuencia en circuitos integrados (MICINN 
TEC2010-18550). 

› Estrategias de control de generadores offshore 
y convertidores multinivel conectados a la red 
eléctrica en sistemas de transmisión de HVDC (MEC 
ENE2012-36871-C02-01). 

 
Recent Doctoral Thesis 

› Jordi Zaragoza Bertomeu: Modulation strategies for 

the neutral-point-clamped converter and control of a 
wind turbine system, Jan. 2012 

› Jordi Espina Masramon: Estudio y implementación 

de nuevas técnicas de modulación para la reducción 
de perturbaciones EMI en convertidores matriciales, 
Oct. 2012 

› Juan Mon González: Contribución a técnicas 

de modelado y reducción de EMI en sistemas 
multiconvertidor, Nov. 2012 

› Nestor Berbel Artal: Caracterización y modelado de 

las interferencias electromagnéticas conducidas en 
Circuitos Integrados. 

 

 
Recent Patents/Publications 

› Circuito y técnica de modulación para reducir 

armónicos particulares del espectro de la 
perturbación en convertidores de potencia 
conmutados. Javier Gago, Josep Balcells, David 
González.  P-2004-02884. 

› Sonda de campo próximo de alta resolución. Javier 

Gago, Josep Balcells, David González. P2003- 
02249. 

› Ultra-low power consumption low noise amplifier. 

European patent. Ignacio Gil Galí and Ignasi Cairó 
Molins.  07116605.2. 

› Ultra-low power consumption current-reused front- 

end for a RF system.European patent. Ignacio Gil 
Galí and Ignasi Cairó Molins. 07116606.0 

Memòria è Aniversari 

 

› Low noise amplifier and n-mode gain control circuit 

therefore. European patent. Ignacio Gil Galí and 
Ignasi Cairó Molins. 07117823.0. 

› Bialasiewicz, J.; Gonzalez, D.; Gago, J.; Balcells, J.; 

“Wavelet-Based Approach to Evaluation of Signal 
Integrity,” Industrial Electronics, IEEE Transactions 
on, vol.PP, num.99, pp.1, 0 

› Pou, J.; Zaragoza, J.; Ceballos, S.; Saeedifard, M.; 

Boroyevich, D.; , “A Carrier-Based PWM Strategy 
With Zero-Sequence Voltage Injection for a Three- 
Level Neutral-Point-Clamped Converter,” Power 
Electronics, IEEE Trans.on, vol.27, num.2, pp.642- 
651, Feb. 2012 

› Sainz, L.; Balcells, J.; , “Harmonic Interaction 

Influence Due to Current Source Shunt Filters in 
Networks Supplying Nonlinear Loads,” Power 
Delivery, IEEE Transactions on, vol.27, num.3, 
pp.1385-1393, July  2012 

› J. Mon, J. Gago, D. González, J. Balcells, R. 

Fernández , I. Gil and P. Bogónez, “EMI reduction 
by means of switching frequency modulation with 
variable delay in power supplies”, International 
Journal of Electronics, vol. 99,pp. 103-112, January 
2012. 

› Espina, J.; Balcells, J.; Arias, A.; Ortega, C.; , 

“Common Mode EMI Model for a Direct Matrix 
Converter,” Industrial Electronics, IEEE Transactions 
on , vol.58, num.11, pp.5049-5056, Nov. 2011 

› R. Fernández, I. Gil, A. Boyer, S. BenDhia, B. 

Vrignon, “A new approach to modelling the impact of 
EMI on MOSFET DC behaviour”, IEICE Transactions 
on Electronics, vol E94-C. , pp.1906-1908, 
December 2011. 

› N. Berbel, R. Fernández-García, I. Gil, L. Binhong, 
A. Boyer, S. BenDhia, “Experimental verification 
of the usefulness of the n-th power law MOSFET 
model under hot carrier wearout”, Microelectronics 
Reliability, vol. 51, pp. 1564-1567, September 2011. 

› Gil, I.; Fernández-García, R.; Balcells, J.; , “Analysis 

and characterization of coupled transmission lines 
loaded with complementary spiral resonators,” 
Microwaves, Antennas & Propagation, IET , vol.5, 
num.3, pp.290-297, Feb. 21 2011. 

› I. Gil, R. Fernández and J. Balcells, “Analysis and 

Characterization of Coupled Transmission Lines 
Loaded with Complementary Spiral Resonators”, IET 
Microwave Antennas and Propagation, vol. 5, pp. 
290-297, February 2011. 
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Power Electronics and Control Systems (SEPIC) 
 
 

Staff 
Alarcon Gallo, Eduardo 
Barcons Xixons, Victor 

Camacho Santiago, Antonio 
Castilla Fernández, Miguel 

Cruz Vaquer, Juan 
de la Hoz Casas, Jordi 

Font Mateu, Josep 
Font Teixido, Jose 

Garcia de Vicuña Muñoz 
de la Nava, Jose Luis 

Guerrero Zapata, Josep Maria 
Guzmán Solà, Ramon 

Matas Alcala, Jose 
Miret Tomàs, Jaume 

Sosa Avendaño, Jorge Luis 
 

Coordinating  professors 
José Luis García de Vicuña 

and Miguel Castilla 
 

http://sepic.upc.edu 

 
 

 
 

Research Lines 
 

› Nonlinear control of power electronics systems 

› Distributed power generation 

›  Electrical microgrids 
 

 
Featured Projects 

 

› Hierarchical control in microgrids for the integration of decentralized 

electrical generators, ENE2009-13998-C02-01. Funding agency: 
Ministerio de Ciencia e Innovación, Spain. Duration: 2010-2012. 

 

› Nonlinear control techniques for microgrid power converters, 

ENE2006-15521-C03-01. Funding agency: Ministerio de Ciencia e 
Innovación,Spain. Duration: 2007-2009. 

 

› Development and integration of nonlinear control techniques for 

uninterruptible power supplies, DPI2003-06508-C02. Funding agency: 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, Spain, Duration: 2004-2006. 

 

› Nonlinear control of parallel connected power converters. Application 

to uninterruptible power supplies, TIC1999-0743. Funding agency: 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, Spain, Duration: 2000-2002. 

 

› Contract title: Line interactive UPS inverter with wireless load sharing 

capability. Company: MasterVolt BV, The Netherlands. Duration: 2005- 
2007. 

 

› Contract title: Decentralized control of uninterruptible power supplies, 

UPC C-04918. Company: Salicrú Electronics, Spain. Duration: 2002- 
2004. 
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Recent Doctoral Theses 
 

› Borrell Sanz, Ángel. CONTROLADOR DE HISTÉRESIS DE BAJO 
COSTE PARA CONVERTIDOR BUCK SÍNCRONO MULTIFASE. Castilla, 
M. (supervisor). Universitat Politècnica de Catalunya, Departament 
d’Enginyeria Electrònica, 2012. 

› Vásquez, J.C. Decentralized control techniques applied to electric power 

distributed generation in microgrids. Guerrero, J. (supervisor). Universitat 
Politècnica de Catalunya, Institut d’Organització i Control de Sistemes 
Industrials, 2009. 

 

› Sosa, J. MODELOS PROMEDIADOS Y CONTROL NO LINEAL DE 
CONVERTIDORES RESONANTES ZVS.. Castilla, M. (supervisor). 
Universitat Politècnica de Catalunya, Departament d’Enginyeria 
Electrònica, 2007. 

› ALBERTO, O. FLUCTUATIONS, SYNCHRONIZATION AND CONTROL IN 
NONLINEAR ELECTRONIC CIRCUITS. Garcia De Vicuña, J. (supervisor). 
Universitat Politècnica de Catalunya, Departament d’Enginyeria 
Electrònica, 2005. 

 

 
Recent Patents/Publication 

 

› Miguel Castilla, Jaume Miret, José Matas, Luis García de Vicuña, and 
Josep Maria Guerrero, “Control design guidelines for single-phase 
grid-connected photovoltaic inverters with damped resonant harmonic 
compensators”, IEEE Trans. on Industrial Electronics, vol. 56, num. 11, 
pp. 4492-4501, Nov. 2009. 

› Josep Maria Guerrero, Juan Carlos Vasquez, José Matas, Miguel 

Castilla, and Luis García de Vicuña, “Control strategy for flexible 
microgrid based on parallel line-interactive UPS systems”, IEEE Trans. on 
Industrial Electronics, vol. 56, num. 3, pp. 726-736, March 2009. 

 

› Miguel Castilla, Jaume Miret, José Matas, Luis García de Vicuña, and 

Josep Maria Guerrero, “Linear current control scheme with series 
resonant harmonic compensator for single-phase grid-connected 
photovoltaic inverters”, IEEE Trans. on Industrial Electronics, vol. 55, 
num. 7, pp. 2724-2733, July 2008. 

 

› Miguel Castilla, Luis García de Vicuña, Josep Maria Guerrero, Jaume 

Miret, and Nestor Berbel, “Simple low-cost hysteretic controller for 
single-phase synchronous buck converters”, IEEE Trans. on Power 
Electronics, vol. 22, num. 4, pp. 1232-1241, July 2007. 

 

› Miguel Castilla, Luis García de Vicuña, Josep Maria Guerrero, José 

Matas, and Jaume Miret, “Designing VRM hysteretic controllers for 
optimal transient response”, IEEE Trans. on Industrial Electronics, vol. 54, 
num. 3, pp. 1726-1738, June 2007. 

 

› Josep Maria Guerrero, José Matas, Luis García de Vicuña, Miguel 

Castilla, and Jaume Miret, “Decentralized control for parallel operation 
of distributed generation inverters using resistive output impedance”, 
IEEE Trans. on Industrial Electronics, vol. 54, num. 2, pp. 994-1004, April 
2007. 
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Staff 
Josep  Bordonau 
Joan Peracaula 

Sergio Busquets Monge 
Salvador Alepuz 
Rafael Lamaison 

Manuel Román 
Alejandro Calle Prado 

Joan Nicolás Apruzzese 
Àlber Filbà Martínez 

Coordinating professor 
Josep Bordonau 

 
http://www-eel.upc.edu/grep 

Power Electronics Research Group (GREP) 
 

 
 

Research Lines 
 

› New modulation algorithms for AC power electronics converters. 
 

› Application of multilevel converters to renewable energy systems and 
industrial electronics systems. 

 

› Control algorithms for single-phase and three-phase systems. 
 

› New converters for bidirectional AC-DC conversion with high-frequency 
isolation. 

 

› System-based analysis of architectures for renewable energy 
conversion. 

 

 
Featured Projects 

 

› 11 kW Wind Power System (WPS) Emulator, connected to the grid. 
 

› Hybrid System at the ETSEIB: Photovoltaic (2.56 kWp) + Micro Wind 

Turbine (750 W) + 105 Ah NiCd storage for stand-alone or grid- 
connected  systems. 

 

› Three-Phase Four-Level Active-Clamped (MAC) Converter prototype. 
 

› Two Transistors and Two Diodes Power Electronic Building Block (2T2D 

PEBB) Three-Phase System prototype.Three-Phase Four-Level Active- 
Clamped (MAC) Converter prototype. 

 
 
 

 
2T2D PEBB System (2 Transistors & 2 Diodes 
Power Electronic Building Block) 

56 



 

 

 

 
 

Memòria è Aniversari 

 

 
Wind Power System Emulator. 

 
 

 
Hybrid System (PV + Microwind) at ETSEIB Three-Phase MAC 

Converter Prototype 
 

 

Recent Doctoral Theses 
 

› Montserrat Mata, 2009: 
New topologies for photovoltaic applications with high-frequency 
isolation and bidirectional power flow. 

› Joan Salaet, 2006: 
Contributions to the use of rotating frame control and space vector 
modulation for multilevel diode-clamped single phase AC/DC power 
converters. 

› Sergio Busquets-Monge, 2006: 
A novel pulsewidth modulation for the comprehensive neutral-point 
voltage control in the three-level three-phase neutral-point-clamped dc- 
ac converter. 

 

 
Recent Publications 

 

› Busquets-Monge, S.; Nicolas, J., “A multilevel active-clamped converter 

topology: Operating principle.” IEEE Transactions on Industrial 
Electronics, September 2011, vol. 58, num. 9, p. 3868-3878. 

 

› Busquets-Monge, S.; Alepuz, S.; Bordonau, J.,”A Bidirectional Multilevel Boost-

Buck DC-DC Converter”. IEEE Transactions on Power Electronics, August 
2011, vol. 26, num. 8, p. 2172-2183. 

 

› Roman, M. [et al.]., “Fluxgate current transducers for battery monitoring 

systems in electric vehicles.” Bodo’s Power Systems, May 2011, vol. 
2011, num. 05-11, p. 64-67. 

 

› Alepuz, S. [et al.]., “Control strategies based on symmetrical components 

for grid-connected converters under voltage dips.” IEEE Transactions on 
Industrial Electronics, June 2009, vol. 56, num. 6, p. 2162-2173. 
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Staff 
Javier García Álvarez 

Mercedes García Rodríguez 
Miguel García Hernández 

Juan Antonio Chávez Domínguez 
Antoni Turo Peroy 

 

Coordinating  professors 
Miguel García Hernández 

and Juan A. Chávez 
 

http://petrus.upc.es/gss 

Sensor System Group (GSS) 
 

 
 

 
Research Lines 

 
The GSS group conducts research and technology transfer into 
applications of instrumentation and measurement systems based on 
sensors. The main research areas span a wide range of industrial and 
bio-medical applications, such as non-destructive testing and evaluation, 
ultrasound imaging, infrared spectroscopy, sensors for food processing, 
thermoelectric cooling, and fibre-optic sensors. 

 

The group is involved in several project consortiums collaborating with 

academic and industrial partners across Europe. Likewise, the group 

takes part in the IBERNAM and SICURA thematic networks and the Food 

for Life Spain technology platform. 
 

 
Featured Projects 

› WINESONIC: “Development of an ultrasonic measurement system 
to monitor in an industrial environment the malolactic fermentation 
process in red wine”. Financial support: Spanish Ministry of Science and 
Innovation. Years: 2010-2012. 

› ENDELMOG: “NDE of elongated structures by using guided ultrasonic 

waves”. Financial support: Spanish Ministry of Science and Innovation. 
Years:  2009-2011. 

› OLICEMATIC: “Development of a novel, cost effective technique to 

optimize olive oil production”. Financial support: Collective Project EU – 
7PM. Years: 2008-2010. 

› SINTEST: “A rapid non-invasive instrument for determining the global 

and local porosity of parts manufactured by powder metallurgy”. 
Financial support: Collective Project EU – 7PM. Years: 2008-2010. 

› TYRETEST: “Development of low cost non-destructive inspection 

equipment to improve the assessment of tyre casing integrity”. Financial 
support: Collective Project EU – 7PM. Years: 2007-2009. 

› MICROBAL: “Development of an on-line particle measurement system 

with thermogravimetry capabilities”. Financial support: Spanish Ministry 
of Environment. Years: 2007-2009. 

› VISCOTUL: “Characterisation of viscoelastic structures by means of 

ultrasound non-destructive techniques”. Financial support: Spanish 
Ministry of Education and Science. Years: 2006-2008. 
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› MEATGRADING: “Automatic non-invasive system 

for EUROP carcass grading of swine, beef and 
lamb using cross sectional electrical conductivity”. 
Financial support: CRAFT Project EU – 6PM. Years: 
2005-  2007. 

 

 
Recent Doctoral Theses 

› Hassane Baghdad Kichou. “Aportaciones a los 

ensayos no destructivos por ondas de Lamb en 
aire”. Supervisor: M.J. Garcia-Hernandez. 2011. 

› M. Garcia-Rodriguez. “Contribución a la mejora 

del margen dinámico en sistemas de ensayos  
no destructivos en aire de materiales laminados”. 
Supervisor: J.A. Chavez. 2011. 

› J.L. Prego. “LAMB: A Simulation tool for air-coupled 

Lamb wave based ultrasonic NDE systems”. 
Supervisor: M.J. Garcia-Hernandez. 2010. 

› J. García-Álvarez. “Caracterización de masas 

viscoelásticas alimenticias mediante ultrasonidos”. 
Supervisor: J. Salazar. 2009. 

› Y. Yañez. “Mejora del margen dinámico de sistemas 

de ensayos no destructivos mediante ondas de 
Lamb basados en agrupaciones cóncavas de 
transductores acoplados por aire”. 
Supervisor: J.A. Chavez. 2008. 

 
 

Recent Patents/Publications 

› A. Turó, J.A. Chávez, M. J. García-Hernández1, A. 

Bulkai, P. Tomek, G. Tóth, A. Gironés, J. Salazar. 
“Ultrasonic inspection 
system for powder 
metallurgy parts”. 
Measurement, In Press, 
2012. 

› J. Salazar, J.A. Chavez, 
A. Turo, M.J. Garcia- 
Hernandez. “Process 
design involving 
ultrasound”.Handbook of Food Process Design. 
Chichester, West Sussex: WILEY-BLACKWELL, p. 
1107-1165, 2012. 

› M. Garcia-Rodriguez, Y. Yañez, M.J. Garcia- 

Hernandez, J. Salazar, A. Turo, J.A. Chavez. 
“Experimental velocity measurements of the low- 
order anti-symmetric lamb wave generated-detected 
in metallic plates using air-coupled concave array 
transducers”. Journal of Nondestructive Evaluation, 
Vol. 30 (2), 50-58, 2011. 

Memòria è Aniversari 

 

› J. García-Álvarez, J. Salazar, C. Rosell,.“Ultrasonic 

study of wheat flour properties”.Ultrasonics, Vol. 51 
(2), 223-228, 2011. 

› M. Garcia-Rodriguez, Y. Yañez, M.J. Garcia- 

Hernandez, J. Salazar, A. Turo, J.A. Chavez. 
“Application of Golay codes to improve the dynamic 
range in ultrasonic Lamb waves air-coupled 
systems”. NDT&E International, Vol. 43 (8), 677-686, 
2010. 

 
 

› J. Salazar, J.A. Chavez, A. Turo, M.J. Garcia- 

Hernandez.“Effect of ultrasound on food processing”. 
(2010). Novel Food Processing.Effects on  
Rheological and Functional Properties. New York: 
CRC Press. Taylor &FranciesGroup, p. 65-84, 2010. 

› D. Mitrani, J. Salazar, A. Turó, M.J. García. J.A. 

Chávez. “Transient distributed parameter electrical 
analogous model of TE devices”. Microelectronics 
Journal, Vol. 40 (9), 1406-1410, 2009. 

› D. Mitrani, J. Salazar, A. Turó, M.J. García. J.A. 

Chávez. “One-dimensional modeling of TE devices 
considering temperature dependent parameters 
using SPICE”.MicroelectronicsJournal, Vol. 40 (9), 
1398-1405, 2009. 

› Y. Yañez, M. Garcia-Rodriguez, M.J. Garcia- 

Hernandez, J. Salazar, A. Turo, J.A. Chavez. Lamb 
Wave generation with an air-coupled piezoelectric 
concave array using square-wave burst excitation. 
NDT&E International, Vol. 41 (4), 292-299, 2008. 
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Electronic and Biomedical Instrumentation Group (IEB) 
 

Permanent teaching staff 
Javier Rosell, Pere J Riu, Ferran 

Silva, Juan Ramos, Mireya 
Fernández, Ramon Bragós, 

Josep M. Torrents, Miguel Ángel 
García, Lexa Nescolarde. 

Postdoctoral researchers 
Ricardo Jáuregui, Benjamín Sánchez. 

 

Research engineers 
Marc Aragón, Andreu Atienza, Alfonso 

Méndez, Víctor Navarro, Marc Pous, 
Gerard Ruiz, Aleix Guasch. 

Doctoral students 
Raúl Macías, Andreu Fontova, 

Tomás García-Sánchez, Federico 
Guede, Hadiseh Mahdavi, Nacho 

Mateos, Héctor Ortiz, Raquel Pérez, 
Jesús Martínez, Noelia Rodríguez 

Coordinating  professors 
Pere Riu and Xavier Rosell 

 
http://ieb.eel.upc.edu 

 
 

Research Lines 
 

We focus on research into new measurement methods and development 
of measuring instruments applied to the fields of automatic test 
equipment, electromagnetic compatibility and biological systems. 
Specific application areas include medical diagnosis, sports medicine, 
biotechnological processes, quality of life, avionics, automotive and civil 
engineering. These activities are divided into three main areas: 

 

Design of medical equipment and systems. Design and research of 
biomedical instrumentation for diagnosis, therapy and monitoring. We are 
working on medical, sports, quality of life and animal implant projects. 

 

Electrical  impedance  spectroscopy  and  tomography.  Research  into 
new measurement techniques based on non-invasive methods using 
electrical impedance. We study applications in a broad range of materials 
from in vitro cell cultures and human tissues to concrete structures. 

 

Electromagnetic compatibility and safety. Research and consultancy  
on safety and electromagnetic compatibility for medical, industrial, avionics 
and automotive equipment design and re-design. 

 
Featured Projects 

› Development of non-destructive and minimally invasive monitoring 
techniques in tissue engineering applications for cardiac regeneration. 
Development of methods and systems to promote the stem cell 
differentiation in-vitro and to monitor the viability of an implanted 
bioactive patch in-vivo. Combined set of projects (MICINN, Marató de 
TV3) together with Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona), 
Germans Trias i Pujol (Badalona) and IQS (Barcelona). 

› A Computational Distributed System to Support the Treatment of 
Patients with Major Depression (Help4Mood, EU FP7-ICT-2009). Our 
group is developing a personal monitoring system that keeps track of 
important aspects of behavior such as sleep and activity levels. 

› DRYCHECK (EU FP7-2010). Development of a practical tool suitable to 
improve high-quality sausage production through the measurement of 
the homogeneity of the drying and ripening process. We participate 
in the design of a fully integrated node featuring a multi-electrode EIT 
system. 

› Assessment and Follow-Up Muscle Injury until Return-to-Play in 
Professional Football Players (2012). The aim of the project is the 
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development of a new instrument based on 
bioimpedance to quantify the recovery of a muscle 
group after an injury in football and in ultra- 
endurance Athletes. 

› Reacciones expansivas en obras de hormigón: 
prevención, diagnosis y predicción de su futura 
evolución (PREDICEX, MICINN, BIA2010- 
20913-C02-02). Our group is in charge of the design 
of Electronic instrumentation and methodologies to 
perform NDT in the constructions. 

› Healthy Life Style and Drowsiness Prevention 
(HEALING DROP, MICINN, INNPACTO IPT-2011) 
and Sistema Combinado de Análisis de Parámetros 
Fisiológicos, Cognitivos y Conductuales Basado 
en Plataformas Móviles (MICINN, PSI 2011). The 
main goal of these projects is to develop markers of 
adherence to healthy lifestyles. The project involves 
the development of a system for the analysis of 
physiological and behavioral parameters. 

› High Intensity Radiated Fields – Synthetic 
Environment (HIRF-SE, FP7 2009). Integrated 
computational tools to predict interferences in 
avionic systems caused by external and internal 
electromagnetic disturbances. Development of 
assessment methods and tools to compare results 
from computation to those of measurements. 

 

 
 

Recent Doctoral Theses 

› Monitorización del patrón ventilatorio (PV) mediante 
tomografía por impedancia eléctrica (TIE) en 
paciente con enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC). Balleza JM. 2012 

› Broadband Electrical Impedance Spectroscopy for 
Dynamic Electrical Bio-Impedance Characterization. 
Sánchez B. 2012 

› Contribution to long term telemetry in small 
laboratory animals. Zabaco O. 2011 

› Evaluación no destructiva de estructuras de obra 
civil mediante métodos electromagnéticos. Juan P. 
2011 

› Wireless implantable bioimpedance measurement 
system for myocardial regeneration monitoring. 
Bogónez F. 2011 

Memòria è Aniversari 

 

› Transesophageal bioimpedance analysis for 
the detection of graft rejection after cardiac 
transplantation. GiovinazzoG.2011 

 
Recent Patents 

› Electrode assembly for generating electric field 
pulses to perform electroporation to a biological 
simple. García, T;Rosell, J; Bragós, R;Gómez, A; 
Guitart, M; Sánchez, B. PCT/EP2012/058587. 2012 

› Methods and devices for mechanical and electrical 
stimulation of stem cell monolayer and 3D cultures 
for tissue engineering applications. Rosell, J; 
Sanchezs, B; Bragós, R; Bayés, A; Llucià, A. PCT/ 
EP2012/061224. 2012 

› System and method for detecting a vital related 
Signal pattern. Gómez Cama, José María, Fernández 
Chimeno, Mireya, Montesi, Alan, Carmona Flores, 
Manuel, Carrasco Carrillo, Tomás, Vilar Giménez, 
Cristian.  P2074pc00.  30/03/2011 

 
Recent Publications 

› García-Sánchez T, Rosell J, et al. Design and 
Implementation of a Microelectrode Assembly 
for Use on Noncontact In Situ Electroporation of 
Adherent Cells. J Membrane Biol, 2012 

› Juan P, Torrents J. A wideband calibration procedure 
for symmetric planar sensors using an unknown load 
standard. Meas Sci Technol. 2012; 23(8) 

› Sarró E, Fontova A, et al. Electrical impedance 
spectroscopy measurements using a four-electrode 
configuration improve on-line monitoring of cell 
concentration in adherent animal cell cultures. 
Biosens Bioelect. 2012; 31:257-263 

› Sánchez B, et al. Novel estimation of the electrical 
bioimpedance using the local polynomial method. 
Application to in vivo real-time myocardium tissue 
impedance characterization during the cardiac cycle. 
IEEE T BME. 2011 3376-85 

› Giovinazzo G, Rosell J, et al. The feasibility of 
transoesophageal bioimpedance measurements for 
the detection of heart graft rejection. Physiol Meas. 
2011;  32:867-876 

 

› Garcia M, et al. New indices for quantification of the 
power spectrum of heart rate variability time series 
without the need of any frequency band definition. 
Physiol Meas. 2011; 32:995-1009 

 

› Gastelurrutia P, Nescolarde L, et al. Bioelectrical 
impedance vector analysis (BIVA) in stable and non-
stable heart failure patients: A pilot study. Int J 
Cardiol.  2011;164:262-4 

 

› Silva F, et al. Man-made noise in our living 
environments. Radio Sci Bull. 2010; 334:49-57 
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Remote Acquisition and Data Processing Systems 
(SARTI) 

 
 

Staff 
Gaya Suñer, Pedro Francisco 

Gomariz Castro, Spartacus 
Del Rio Fernandez, Joaquin 

Lopez Garcia, Mariano 
Mànuel Làzaro, Antonio 
Parisi Baradad, Vicenç 

Prat Tasias, Jorge 
Ramos Lara, Rafael Ramon 

Roset Juan, Francesc Xavier 
Agudelo González, Julián 

Mihai Toma, Daniel 
Nogueras Cervera, Marc 

Sarria Gandul, David 

Coordinating  professors 
Antoni Mànuel Lázaro and 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Research Lines 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Members of the group in 2009 

Mariano López García 
 

http://www.cdsarti.org 

› Sensor network interoperability, standardization and time 
synchronization. 

 

› Environmental and marine observatories. Volcanic and seismic hazard 
and risk assessment. 

 

› Species monitoring for fisheries and resource management. 
 

› Autonomous underwater vehicles. Control theory and path planning. 
 

› Hardware security against differential power analysis attacks. 
 

› Embedded systems, FPGAs and hardware-software co-design 
 

 
Featured Projects 

 

› Interoperability Marine Sensor Networks CTM2009-08867. Wireless 
Systems for Underwater Observatory ExtensionCTM2010-15459 

 

› EuropeanSeasObservatoryNETworkFP6 ESONET 036851-2. 
Multidisciplinary Seafloor Observation EMSO 

 

› FP7 Infraestructures- 211816 
 

› Cormorán: development of a new mobile and autonomous ocean 
observation platform REN2003-07787-C02-02 

 

› Ocean Bottom Seismometer PET2007_0240. Autonomous 

Ocean Bottom Seismometers Signal Transmission CTM2004- 
04510-C03-00 

 

› PIBES: Development of biometric coprocessorsusing reconfigurable 
hardware  (TEC2006-12365-C02-02) 

 

› Underwater Acoustic Communication in Sensors Networkfor Species 
Monitoring.  TRA2009_0294 

 

› Physiological rhythms and habitat influences in deep water marine 
crustaceans.  CTM2010-16274 
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Recent Doctoral Theses 

 

› Inter-operability in sensor networks applied to under water monitoring. 
Joaquin del Rio. 21/10/2011 

 

› Characterization and minimization of sources of noise in marine 
seismometers. Xavier Roset. 29/07/2011 

 

› Analysis of pulsed signals generated by impacts. Erik Molino. 31/05/2010 
 

 
Recent Patents/Publications 

 

› Method and system for monitoring a cable system of an electric power 
transmission system 
PCT patent application WO2011/012146A1 European Patent OfficeDate 
05.03.2012 

› Apparatus and Method for monitoring an electric power transmission 

system through partial discharge analysis. PCT patent application 
WO2012/013199 A1 European Patent Office Date.2012-02-02 

 

› Biorhythms challenge to deep-water stock and biodiversity 

assessments: cabled observatories video-solutions. June 20, 2012 
Oceanography and Marine Biology2012, Vol50, 233–284pp ISBN 
9781439889985 

 

› Ocean Bottom Seismometer, Design and Test of a Measurement 
System for Marine Seismology 
Sensors, Vol. 12, Issue 3 (March 2012).Pp3693-3719ISSN 1424-8220 

 

› Precision Timing in Ocean Sensor Systems. Measurement Science 

and Technology. IOP Publishing. Vol. 23 Number 2 pp 025801-025807 
Published 16 December 2011ISSN 0957-0233 (Print). ISSN 1361-6501 

 

› The new Seafloor Observatory (OBSEA) for remote and long-term 
coastal ecosystem monitoring 
Sensors 2011, Vol11, Issue 6 (June 2011),5850-5872. 

 

› PUCK protocol version 1.4 protocol for RS232 and Ethernet instruments. 
OGC 09-127 

 

› Hardware-Software Co-design of an iris recognition algorithm. IET 
Information&Security, Vol. 5- 1. 60-68. 

 

› Real-Time Speaker Verification System Implemented on Hardware, 
Journal of SignalProcessing, 06/2012 

 

› Contribución al control difuso de convertidores conmutados dc-dc. 
Editorial Académica Española,28/02/2012. ISBN 978-3-8473-5315-7 

 

› Fine-scale bird monitoring from light unmanned aircraft systems. 
IBIS.154 - 1,pp. 177 - 183. 07/11/2011. 
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Instrumentation, Sensors and Interfaces Group (ISI) 
 

Staff 
Ernesto Serrano Finetti 

Carles Aliau Bonet 
Gemma Hornero Ocaña 

Francisco Javier López García 
Àngel Cuadras Tomàs 

Óscar Casas Piedrafita 
Ferran Reverter Cubarsí 

Manel Gasulla Forner 
Ramon Casanella Alonso 

José Polo Cantero 
Óscar López Lapeña 

Marcos Quílez Figuerola 
Ramon Pallàs Areny 

Coordinating  professors 
Ramon Pallàs Areny and 
Oscar Casas Piedrafita 

 
http://isi.upc.es 

 
 

 
Research Lines 

 
1. Autonomous sensors and wireless sensor networks for agro- 

environment applications, smart buildings, smart cities, and body 
area networks. 

 

a. Harvesting of solar, RF, 
pyroelectric, and wind energy. 

 

b. Wireless power transfer 
via inductive coupling and 
magnetic resonance. 

 

c. Power and energy 
management for low-power 
systems. 

 

d. Low-power sensor signal 
interfaces. 

 

e. Interoperability and physical 
network  deployment. 

 

f. Electromagnetic  compatibility. 
 

g. Wireless sensor networks 
based on micro-aerial vehicles 
(MAVs). 

 

2. Biomedical sensors for e-health, home health care, active healthy 
ageing, ambient-assisted living, telemonitoring, and proactive and 
preventive medicine. 

 

a. Passive vital sign monitors 
embedded in chairs, seats, 
weighing scales, bed linen. 

 

b. Cardiovascular measurements 
based on feet and hand 
interfaces. 

 

3. Engineering solutions for disabled people. 
 

a. Augmented and alternative 
communication. 

 

b. User interfaces for ambient 
control. 

 

c. Vital sign monitoring. 
 

d. Stress detection at the work 
place. 

 

4. Instrumentation methods based on impedance measurements, 
including spectroscopy and tomography. 

 

a. Electrolyte conductivity 
measurements based on 
resistive electrodes. 

 

b. Electrolyte conductivity 
sensors based on capacitive 
electrodes. 

 

c. Liquid permittivity sensors 
based on capacitive electrodes. 
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d. Battery condition (state of 
charge [SoC] and state of 
health [SoH]) estimated from 
impedance and temperature 
measurements. 

 

e. Systems for shallow 
prospection applied to 
archaeology, civil engineering 
and environmental assessment. 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
Featured Projects 

 
 

Home Heart Health Care (H3c) 
 

The Home Heart Health Care (H3C) 
project aims at devising non-in- 
vasive methods to evaluate cardiovascular function 
by using low-cost sensors embedded in common 
household appliances or furniture to monitor a subject 
without the help of an in-house medical professional. 

 

 
Compoball 

 

The FP7 project COMPOBALL develops an online 
wireless system called SensoBall for the measurement 
of temperature and moisture atseveral points inside the 
composting material. The proposed solution consists 
of a set of independent sensor nodes. 

 
 

 
Smart-Paddy 

 

The aim of this FP7 project is to 
develop a wireless sensor network of 
low-cost electrical conductivity and 
temperature measurement nodes that 
will monitor water salinity in paddy 
fields and water pumping stations in 
real-time to enable rice cultivators to 
effectively manage and protect their 
crops. 

 

 
Recent Doctoral Theses 

 

› Higuera, J. “Contribution toward interoperability of 

wireless sensor networks based on the IEEE 1451 
standard for environmental monitoring applications” 
2011. Supervisor: Jose Polo. 

 

› Luna Lozano, P. “Medida oculta de parámetros 

cardiorrespiratorios en personas sentadas” 2011. 
Supervisor: Ramon Pallàs Areny. 

 

› Penella, M. ”Methods and circuits for the efficient 

management of power and energy in autonomous 
sensors” 2010. Supervisor: Manel Gasulla. 

Memòria è Aniversari 

 

› Mejía, A. “Sensor autónomo de conductividad eléc- 

trica del agua para vigilancia medioambiental” 2010. 
Supervisor: Ramon Pallàs Areny. 

 

› Sifuentes, E. “Sensor autónomo para detectar ve- 

hículos estáticos” 2009. Supervisor: Ramon Pallàs 
Areny, Óscar Casas. 

 

 
Recent Patents/Publications 

 

› J. Gómez-Clapers, R. Casanella “A Fast and Easy- 

to-Use ECG Acquisition and Heart Rate Monitoring 
System Using a Wireless Steering Wheel,” IEEE 
Sensors Journal, 12 (2012) 610-616. 

 

› E. Sifuentes, O. Casas, R. Pallàs Areny, “Wireless 

magnetic sensor node for vehicle detection with 
optical wake-up,” IEEE Sensors Journal, 11 (2011) 
1669-1676. 

 

› J. Higuera, J. Polo “IEEE 1451 standard in 6LoWPAN 

sensor networks using a compact physical-layer 
transducer electronic datasheet,” IEEE Trans. 
Instrum. Meas., 60 (2011) 2751-2758. 

 

› O. Lopez-Lapeña, M. Penella, M. Gasulla, “A 

new MPPT method for low-power solar energy 
harvesting,” IEEE Trans. Industrial Electronics, 57 
(2010)  3129-3138. 

 

› Cuadras, M. Gasulla, V. Ferrari.” Thermal energy 

harvesting through pyroelectricity,” Sensors and 
Actuators. A, 158 (2010) 132-139. 

 

› R. Pallàs Areny, O. Casas, E. Sifuentes, “Method and 
apparatus for continuously detecting the presence 
of vehicles with an optical sensor and a magnetic 
sensor,” Patent: PCTES2010000364. (2010). 

› F. Reverter, O. Casas, “A microcontroller-based 

interface circuit for lossy capacitive sensors,” Meas. 
Sci. Technol., 21 (2010) 1-8. 

 

› O. Casas, E. Spinelli, R. Pallàs Areny, “Fully 

Differential AC-Coupling Networks: A Comparative 
Study,” IEEE Trans. Instrum. Meas., 58 (2009) 94-98. 

 

› R.E. Serrano-Finetti, “Output Impedance 

Measurement in Low-Power Sources and 
Conditioners,” IEEE Trans. Instrum. Meas., 58 (2009) 
180-186. 

 

› R. González-Landaeta, O. Casas, R. Pallàs Areny, 

“Heart Rate Detection from Plantar Bioimpedance 
Measurements,” IEEE Trans. Biomed. Eng., 55 
(2008) 1163-1167. 

 
 

65 



 

 

 

 
 
 

6 El patronat d’Enginyeria 
Electrònica 

 

 

Creat per acord del Consell de Govern de la UPC, el 24‐07‐2008 (Acord 
129/2008 del CG) a proposta del Consell del Departament. 

 
El Patronat té com a funcions principals fer de nexe entre els diferents ac- 
tors de l’Electrònica i fer de potenciador de l’Electrònica en el teixit social 
català. 

 

La missió del Patronat es durà a terme principalment a traves de les se- 
güents línies mestres d’actuació: 

 

1. Articular de forma permanent el diàleg Universitat-Empresa-Institucions 
 

2. Potenciar socialment la imatge dels Enginyers Electrònics (en el sentit 
més ampli, i sense restringir-ho a ex-alumnes de la UPC) 

 

3. Afavorir el networking professional: http://patronat.eel.upc.edu/ 
 

4. El patronat d’Enginyeria Electrònica està constituït per membres que 
poden formar part de tres col·lectius diferents: empreses privades que 
desenvolupen la seva activitat dintre de l’àmbit de l’electrònica, institucions 
privades i/o públiques i finalment membres individuals. 

 

D’altre banda, el departament d’Enginyeria Electrònica, com a institució 
que ha promogut la seva creació, té un paper destacat dintre de la seva 
estructura mitjançant la presència de diversos dels seus membres dintre 
del Consell del Patronat. 

 
 
 
 

Equip 
directiu 
Departament 

 
 

Personal 
Acadèmic 
Departament 

El Director del Departament. 
Pere J Riu, que presideix 

El Secretari del Departament. 
Jordi Prat 

 
Un representant del Departament 
Joan Cabestany 

 
Empreses CIRCUTOR. Alfons Collado 

CIRSA. Enric Barba 

FICOSA. Jordi Aubert 

BROADCOM (GIGLE). Adrià Bofill 

LEAR. Jordi Mestre 
 

Institucions ACC10. Carles Gomarà 

AETIC. Ezequiel Navarro 

Associació d’Enginyers Electrònics. 
Ramon Casanella 

SECARTYS. Aintzane Arbide 
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7 Pensem el Futur 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensar en el futuro con la que está cayendo es un ejercicio difícil porque la 
tendencia al pesimismo es la más lógica y sin embargo es un poco estéril. 
También me parece estéril hacer un ejercicio de ‘si se puede’ apuntando a 
objetivos inalcanzables. 

 

Hemos pasado en 25 años de intentar situarnos en el mapa de investiga- 
ción y buscar los equipamientos que eran imprescindibles, a tener unos 
laboratorios  razonables  y una posición correcta en las citas y los índices 
de impacto, que es la métrica con que se nos evalúa. El transitorio pasó, 
estamos en régimen estacionario y nos queda mucho que mejorar y 
competir, no podemos esperar grandes inversiones en infraestructuras ni 
equipamientos singulares, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha llegado 
también a la universidad, o sea que somos los que somos y tenemos lo 
que tenemos. 

 

También tenemos mas experiencia y conocemos otros modelos de univer- 
sidad y así seguramente se sabrán (los compañeros jóvenes) encontrar los 
resortes necesarios para darnos mas impulso. 

 

Lo mejor que se puede hacer es ser buenos profesionales de la ‘Acade- 
mia’, poniendo todo el esfuerzo en ofrecer unos cursos de buen nivel, con 
exigencia tanto a nosotros mismos como a los estudiantes, y buscar el 
desarrollo de nuevas ideas para contribuir competitivamente en el avance 
del conocimiento. Nuestros recursos son limitados y también las oportu- 
nidades de acceso a los mismos si nos comparamos con compañeros  
de universidades de los países mas avanzados, por lo que tenemos que 
trabajar mas y mejor para conseguir mejoras incrementales. 

 
 

Luis Castañer 
Personal Docent i Investigador, 
Catedràtic del Departament 

 

 
Recollim aquí les aportacions volunta- 
ries que ens ha enviat els membres del 
Departament que ho han volgut, tot i 
que, en alguns casos hem hagut que 
donar una petita empenta. Aquesta es 
la visió que hem recopilat per rigorós 
ordre d’arribada. 

 
 
 
 
 

 
“Tots els llocs, un cop assolits, són de no retorn” 
Santiago Niño Becerra 
Economista-Catedràtic d’Estructura Econòmica de la URL 

 
Quan s’han de fer previsions de futur, moltes vegades sentim a dir que “no 
tenim cap bola de cristall per respondre”. Però el present i el passat de un 
col·lectiu, o d’una organització, són sempre indicadors i precursors del seu 
futur. 
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Un departament com el d’Enginyeria Electrònica de la UPC, que ha tingut 
una dinàmica continua de millora, una producció científica creixent i una 
activitat docent de prestigi, crec que pot esperar un futur sòlid i durador. 

 

Amb dades actualitzades a l’octubre del 2012, que mostren una produc- 
ció científica de més de 1500 articles de revista, ben referenciats en les 
publicacions especialitzades, més de 150 llibres i capítols de llibres, unes 
5000 comunicacions, abstracts o ponències de congressos, més de 850 
reports de recerca, unes 250 tesis doctorals, i una bona, encara que millo- 
rable, com tot, “producció per càpita”, permeten tenir una visió optimista 
del futur. 

 

És una realitat difícilment controvertible que els camps d’ activitat on estan 
immersos els Grups, Centres de Recerca i Centres de TECNIO del De- 
partament són camps punters que la societat actual necessita. Les grans 
línies de “Dispositius Semiconductors i Microsistemes”, “Circuits i Sistemes 
Integrats”, “Electrònica Industrial i de Potència” i “Mesura i Instrumentació 
Biomèdica” abasten, dins la seva pròpia definició, àrees molt significatives 
del nostre mon tecnològic. 

 

L’ internacionalització i l’ osmosi entre grups és una força que també 
obliga i estimula a tirar endavant. De la poca mobilitat i l’escassetat de re- 
cursos que hi havien en els primers temps s’ha passat a una situació molt 
més plena i estimulant. 

 

És una llàstima que les retallades actuals incideixin tant directament sobre 
aquests factors de progrés, cabdals per la societat. És conegut que davant 
les dificultats molts col·lectius es creixen i el Departament d’Engi- nyeria 
Electrònica ho ha demostrat en repetides ocasions des dels seus inicis. La 
meva visió optimista del seu futur està basada en l’observació i el 
coneixement de la seva història present i passada. 

 

Per molts anys companys i amics tots del Departament d’Enginyeria 
Electrònica! 

 

Joan Peracaula Roura 
Catedràtic Emèrit 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’ensenyament de matèries relacionades amb l’electrònica ha evolucionat 
molt amb el pas del temps. Cada cop s’usen més programes informàtics 
i plaques d’entrenament per avaluar les prestacions de nous productes 
i dispositius. El disseny de nous  laboratoris  interconnectats  a Internet 
permetrà experimentar multitud de fenòmens i millorar la qualitat de vida 
de les persones. 

 
Josep  Jordana  Barnils 
Personal Docent i Investigador, 
Professor Titular d’Universitat 
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Memòria è Aniversari 
 
 
 
 

L’ahir no té solució. El demà pot no 
arribar. Només l’avui és nostre.... 
Zarathustra Pèrsia (entre segles X i VI ) 

 
Coses que podríem pensar  avui per tal que el demà 
ens agradi més que l’ahir: 

› Tenir un programa de master ERASMUS MUNDUS 
ben finançat i amb capacitat d’atraure estudiants 
d’alta qualitat. 

› Tenir un programa de doctorat ben finançat i amb 
capacitat d’atraure més estudiants d’alta qualitat. 

› Augmentar la qualitat de la recerca i la participació en 
recerca feta amb finançament internacional. 

› Aprofitar les aportacions de empreses del teixit 

industrial receptor dels nostres graduats  en determi- 
nar el nostre futur. 

› Establiment de possibles acords de doctorat “ Em- 
presa-DEE”. 

› Aconseguir un suport administratiu orientat a facilitar 
l’activitat acadèmica amb suport econòmic adequat. 

› Tenir més ocasions per discussions informals i 

activitats de lleure  per a crear més vincles entre el 
personal del DEE. 

 

Joan Figueras 
Catedràtic Emèrit 

 

 
 
 
 
 
 

Penso que de tota  la seqüencia d’oportunitats que 
la tecnologia i l’electrònica ens ha brindat durant les 
últimes dècades tant en l’àmbit científic com empresa- 
rial, es ara que assistim a la més espectacular: nous 
dispositius amb característiques inimaginables fins ara 
i la implantació de nous i trencadors paradigmes de 
computació. 

 

Antonio Rubio Sola 
Personal Docent i Investigador, 
Catedràtic del Departament 

 
 
 
 

 
Evocar 20 anys al Departament és repassar 20 anys 
de la meva vida i tot el que l’ha envoltat ... i com he 
anat creixent amb ell,  tota una vida!, i amistats per 
sempre!! experiències viscudes, diversitat cultural enri- 
quidora, cubans, colombians, mexicans, gent excep- 
cional i agraïda d'aqui i d'allí.... marroquins, algerians, 

iranians... italians, argentins, polonesos, rumanesos 
que estan o van llegir la tesi en el programa de docto- 
rat en Enginyeria Electrònica,... tanta gent amb qui he 
compartit dinars de carmanyola, culturals, històries, 
fotos, somrieures, converses!! 

 

Em sento molt agraïda per haver tingut l’oportunitat de 
conèixer-vos a tots! Penso que el doctorat en Engi- 
nyeria Electrònica té  i seguirà tenint molts colors...  ÉS 
VIU!! 

 

Aurora Rubio 
Personal d’Administració i 
Serveis, dóna suport a la gestió 
administrativa 
del Programa de Doctorat del 
Departament 

 

 
 
 
 
 
 

Pensem un futur de l’electrònica. Fins a cinquanta 
anys enrere, en Bond, McCoy, Skywalker o el propi 
HAL9000 mostraven increïbles eines electròniques  
del futur. Sistemes de comunicació i “gadgets” molt 
avançats, que avui quasi ja hem inventat. Mesuraven, 
interpretaven i accionaven en conseqüència. Potser 
demà, “scanners” de diagnosi mèdica exploraran sen- 
se contacte: Esbrinaran i guariran patologies! Aquests 
instruments de l’àmbit de la salut s’estendran per a 
màquines, andròmines i construccions. 

 

 
 

Josep Maria  Torrents Dolz 
Personal Docent i Investigador, 
Professor Titular del 
Departament 

 

 
 
 
 
 
 

Cap a la gestió Electrònic@: En un futur proper, la 
gestió d’administració i serveis que es dóna en el 
Departament és desitjable que s’informatitzi el màxim 
possible per obtenir un servei més àgil, ininterromput, 
eficient amb els recursos i el temps, i en definitiva ens 
ajudi a fer del Departament un referent en el món de 
l’electrònica. 

 

Jaume  Fusté  Pratdesaba 
Personal d’Administració I 
Serveis, Cap d’Administració 
del Departament 
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S’ens ha demanat a tota la comunitat del departament que donem la nos- 
tra visió sobre el futur. Imagino que ens tenim que concentrar en el futur 
del nostre propi departament. 

 

No crec que m’allunyi gaire del sentiment general si avanço que jo veig el 
futur una mica complicat, per no dir una altra cosa. Futur que es impos- 
sible de contemplar de forma aïllada i que necessàriament ha de con- 
templar el context. Aquest context comença pel mes immediat (la UPC) i 
s’estén a la societat. A la catalana, l’espanyola i la més global. 

 

Tothom sap i coneix com està el panorama. On som nosaltres, dins de la 
UPC? Estem raonablement ben posicionats per anar a donar la cara al ex- 
terior? Cada un de nosaltres faria be intentant respondre aquesta pregun- 
ta, a mode d’exercici personal. Segurament ens ajudaria a veure-ho molt 
més clar i poder tenir un posicionament clar, tan en la vesant individual 
com col·lectiva. 

 

S’han obert nous fronts. Les vies usuals de finançament de la nostra acti- 
vitat, tan acadèmica com de recerca, s’estan tancant o, com a mínim, fent 
mes curtes. Sembla que tothom mira a Europa com una de les solucions 
pel finançament de la recerca i el desenvolupament... 

 

Crec que la pregunta fonamental que cal fer-se és si amb la organit- 
zació actual podem ser prou efectius en aquest nou escenari. N’hi ha 
prou d’anar fent com sempre? Cal aportar-hi quelcom més o al menys, 
diferent? Podem seguir reclamant el nostre dret al finançament vegetatiu 
sense més? 

 

Jo crec que no es possible continuar com sempre. Al menys, una gran 
majoria de gent del nostre departament no és, ni pot ser prou efectiva en 
l’actual context. Certament, hi ha grups grans, ben organitzats que si que 
poden, però son l’excepció. 

 

Ha arribat l’hora dels nous plantejaments, de les noves maneres de pen- 
sar, de les noves aliances i dels canvis d’estructures, si fos necessari. El 
context global és competitiu i solament és possible concorre-hi amb una 
massa crítica suficient, i amb una organització adequada. Qui ho farà? Qui 
se’n sortirà? 

 

Només un apunt d’optimisme personal: la meva experiència em diu que 
obrint l’horitzó a nous objectius, amb col·laboracions productives, amb 
plantejaments transversals i canvis adequats en les estructures, es possi- 
ble avançar, treballar amb responsabilitat i en un entorn motivador. 

 

 
 

Joan  Cabestany  Moncusí 
Personal Docent i Investigador, 
Catedràtic del Departament 
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El futur de la gestió administrativa del Departament d’Enginyeria Electrò- 

nica ens durà a un  increment en el treball en xarxa, la estandarització de 

processos i a un treball sinèrgic entre tothom i per a tothom. 
 

El Departament i la Universitat dibuixen escenaris fins ara inèdits però 

alhora encoratjadors.  La nostra aposta, com a Personal d’Administració, 

és oferir un suport professional que s'adapti als nous reptes que es puguin 

plantejar. 

 
Ignasi Andujar 
Personal d’Administració i Serveis, 
dóna suport administratiu a la Secció 
Barcelona Sud 

 
 
 
 
 

 
Una altra manera de gestionar ha de ser possible, atrevim-nos a reformu- 

lar-ho tot. 
 

Treballant amb el que tenim, i amb un objectiu clar,  tenir com a prioritat 

millorar la societat i no els beneficis materials; hem de tenir present que 

les institucions públiques son institucions sense ànim de lucre i és neces- 

sari que continuïn sent públiques.... 
 

La ciència ha de ser la llum que ens tregui de la foscor. L'educació el mitjà 

per enfortir la societat. Us imagineu un polític amb formació científica?, 

com seria la seva gestió?. Tenim alguns exemples, malauradament pocs, 

tot i que, la que va ser primera ministra anglesa Margaret Tatcher fos una 

de les instigadores d’aquesta manera de fer funcionar l’econòmia mundial 

de tedència neoliberal on el benestar social els importa ben poc,  la seva 

formació en química van ser la clau de la forta defensa per part del Regne 

Unit de la prohibició mundial dels clorofluorocarburs (CFC) reductors de 

l’ozó (O3). Les persones que treballem a la universitat haurien de ser un 

pont per ajudar a fer-ho possible, comprometre'ns amb la societat, l'edu- 

cació i el mon. Les noves tecnologies de l’informació i la comunicació ens 

ajudaran! Endavant! 
 

Un pensament de futur idealista, en sóc conscient. Pensament de futur 

inspirat dels llibres de Carl Sagan. 
 

 
El Cuc del Bolet 
Forma part del col·lectiu del  Personal 

d’Administració i Serveis 
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Hoy en día la ingeniería biomédica es prácticamente 
desconocida para la mayoría de los mortales… En el 
futuro uno podrá ir a visitar a su Ingeniero Biomédico 
como quien visita al dentista. En vez de tomar pastillas 
utilizaremos microchips implantables que diagnosti- 
carán y curarán enfermedades. 

 
Tomás   García-Sánchez 
Doctorando en el grupo de 
Instrumentación y Bioingeniería 

EEL- UPC, C4 
 
 
 
 
 

 
En los próximos tiempos, sin duda, nos esperan cam- 
bios muy importantes y revolucionarios  tanto en lo 
tecnológico como en lo social. 

 

Áreas como la telemedicina, la bioingeniería y la 
nanotecnología sufrirán un auge vertiginoso y se 
incorporarán a nuestra vida cotidiana. Nos aportarán 
diagnósticos más rápidos y precisos y terapias más 
eficaces. 

 

El “cloud computing” y otras tecnologías TIC irán en 
crecimiento y seguro que aparecerán nuevas herra- 
mientas de trabajo maravillosas: traducción de voz en 
tiempo real, nuevos interfaces sin contacto,… 

 

En cuánto a la parte social, aquí estoy más preocupa- 
do, aunque preocuparse no sirve de mucho. Creo en 
la universidad pública y en un retorno de conocimiento 
a la sociedad pero, en los tiempos que corren, parece 
que no quieren que sea así. Los derechos sociales 
conseguidos, tras largos años de lucha, también se 
están desmoronando de una manera vertiginosa, 
apuntando hacia un modelo social bipolar: los que 
están muy bien y los que no están bien. Quiero pensar 
que todo esto es un receso para volver a coger impul- 
so y llevar más calidad de vida a más personas. 

 

A lo largo de estos años hemos sido testigos de como 
el Departamento ha ido creciendo y  moldeándose 
a las necesidades de la Investigación y la Docencia, 
habiendo conseguido un nivel profesional de calidad y 
de referencia. 

 

Para lo que está por venir, mi humilde consejo: seguir 
trabajando, mejorando y formándose. 

 
Alfonso  Méndez  Moya 
Personal d’Administració i 
Serveis. Tècnic de laboratori 

El nom del nostre Departament està íntimament 
relacionat amb una partícula elemental, l'electró, i 
recentment hem pogut comprovar com, fins i tot varies 
dècades desprès que la teoria que hi ha al darrera 
estigui més o menys establerta, encara hi ha lloc per 
nous descobriments importants. Però això queda,  
crec jo, fora del nostre camp d'activitat. El que inten- 
tem fer nosaltres es treure'n profit d'aquesta partícula. 
Fins ara, la majoria dels objectes amb els que tots 
nosaltres treballem o que imaginem i/o construim no- 
més es basen en manipular la 'quantitat' d'electrons. 
Però els elements que fem servir per controlar-los (els 
transistors), per portar-los d'un lloc a l'altre (els fils), i 
per emmagatzemar-los (les memòries i les bateries) 
estan arribant a un límit. I això, tant a l'extrem més 
petit, la micro i nanoelectrònica, com al més gran,  
amb els reptes de la xarxa de distribució intel·ligent, la 
smart grid. Jo penso que d'aquí a un anys encara se- 
guirem fent servir més o menys els mateixos principis 
bàsics, però enriquits amb altres propietats d'aquesta 
partícula, que d'altra banda ja comencem a utilitzar, 
com el seu spin, o reduint-ne molt la seva quantitat, 
fins arribar a treballar amb una de sola. I també penso 
que una altra partícula, el fotó, serà de gran interès, 
reemplaçant l'electró com a mitjà de transmissió de la 
informació en algunes tasques com de fet ja ho fa en 
els cables de fibra òptica actuals, que poc a poc es 
van allargant i empetitint per arribar cada vegada més 
a prop del elements de càlcul (els microprocessadors 
i les memòries). I la comprensió de les interaccions 
entre el fotó i l'electró, sens dubte aliada amb coneixe- 
ments d'altres branques, ens pot ajudar també a solu- 
cionar un dels problemes més importants que tenim, 
el de la generació d'energia, el dia que entenguem 
completament i puguem 'copiar' la fotosíntesi. Però tot 
això només succeirà realment si hi ha una necessitat  
al nostre entorn, fora dels nostres laboratoris, per a 
que noves aplicacions o nous serveis es posin en mar- 
xa. Hem vist com la tecnologia actual ha servit per 
canviar la societat en alguns països del nord d'Africa i 
per redactar una constitució sense que intervinguin els 
polítics en una illa del nord de l'atlàntic. Qui s'atreveix a 
imaginar quina tecnologia farà falta per transformar les 
nostres societats en el futur? 

 

José Luis González Jiménez 
PDI, Professor Titular del Departament, 
actualment amb una llicència per al 
foment de la recerca i la col·laboració 
internuniversitaria amb estada al 
CEA-LETI, Grenoble, França 
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8 El departament en imatges 
 
 
 

El Departament en la seva vessant docent esta lligada a les Escoles d’on 
hem tret el gruix de fotos antigues, aquestes que tenen una tonalitat gro- 
guenca. Hem enfocat aquesta selecció d’imatges d’una manera entranya- 
ble, divertida, de contrast entre el passat i el present, pensant que es pot 
crear un futur millorable on no només comptaran els recursos econòmics 
si no el capital humà. És una selecció molt aleatòria que hem intentat es- 
tructurat donant cabuda a tothom, si  ens hem descuidat alguna cosa ens 
disculpem des de aquestes ratlles. 

 

 
 
 
 

Comencem el passeig fotogràfic amb la foto “de família” de la celebració del 20è 
aniversari del Departament, el 6 de novembre de 2007, a Vilanova i la Geltrú. 
Altres temps pel que fa a situació econòmica general ... 

 

 
 

 
A continuació algunes altres també d’aquesta mateixa celebració, on també van 
assistir representants d’empreses que han treballat o treballen amb els diferents 
grups d’investigació del Departament 
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Memòria è Aniversari 

 

Les diferents seccions departamentals 
 
 
 
 
 

L’edifici de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Industrial de Barcelona 
(ETSEIB), on s’ubica la secció Barce- 
lona Sud del Departament, es manté 
inalterable des de l’inici dels temps 
politècnics. 

 
 
 
 
 
 
 

En aquesta Secció, a més a més 
d’impartir els coneixements propis de 
les titulacions de l’ETSEIB, fan recerca 
el grup Disseny de Baix Consum, 
Test, Verificació i Tolerància a Fallades 
(QinE) i el Grup de Recerca en Electrò- 
nica de Potència (GREP). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Però no només fan recerca, docència 
i organitzen congressos, també es 
reuneixen al voltant d’una taula per 
celebrar calçotades. 

 

 
 
 
 

1998, taulell per formalitzar la inscripció a 
l’IEEE European Test Workshop (ETW 98) 
celebrat a Sitges 

La secció de Barcelona Nord lligada a 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
de Telecomunicació (ETSETB) que als 
seus inicis va estar ubicada  a Terras- 
sa, com veiem  a la foto cap a l’any 
1971. Per passar després a la Baixa de 
Sant Pere, cap el 1974. 
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Compareu aquí les sales de reunió/ 
aula d’aleshores, Baixa de Sant Pere 
1974, i hores d’ara, sens dubte altres 
temps... 

 
 
 
 
 
 
 

 
Al 1987 l’ETSETB  es traslladà al que 
ara coneixem com el campus Nord, 
ocupant l’edifici TL 

 

Per aquest temps, la seu Departamen- 
tal està a Barcelona Nord, a l’edifici 
BO, més popularment conegut com 
“Bolet”  perquè va créixer com un 
bolet, d’un dia per l’altre. Actualment 
al lloc que ocupava el Bolet s’estan 
construint instal·lacions del Barcelona 
Supercomputing Center-Centre  Nacio- 
nal de Supercomputació (BSC-CNS) 

 

Del Bolet ens traslladem al campus 
Nord, on, la que ara anomenem Sec- 
ció en comptes de Seu,  Barcelona 
Nord, ocupà l’edifici C4 i la planta 1 de 
l’edifici C5 i s’estableix la seu central 
de l’Administració del Departament 
a la planta baixa del C4. Estem a 
l’any 1992 i el projecte de trasllat del 
personal de la secció Barcelona Sud a 
l’edifici C5 del campus Nord no va ser 
possible 

 
 
 
 

Personal d’administració del Departa- 
ment  que dóna suport en les taques 
de gestió en l’actualitat, octubre de 
2012 

 

 
 
 
 
 
 
 

En la tramitació diària ens les hem de 
veure amb un acordió de documenta- 
ció, ei! Que per curiositat van comptar 
les grapes 
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Aula Baixa Sant Pere 1974 Sala de reunions en l’actualitat 

 
1987 edifici TL 

 
Edifici Bolet Edifici C4 actualitat 



 

 

 

 
 

Memòria è Aniversari 

 

 
 

 

 
Paella d’Electrònica Campus Nord, Telecogresca 1999 Paella de l’Escola, Telecogresca 1996 

 
 

 
En aquesta secció, apart de les 
classes pertinents de les titulacions de 
l’ETSETB desenvolupen les tasques 
de recerca els grups: 

 
 

 

 
Arquitectures Hardware Avançades (AHA) 

 

 
Grup de Circuits i sistemes Integrats d’Altes 
Prestacions  (HIPICS) 

 
 

 

 
Doctorands realitzant proves de validació 
sobre plaques placa FPGA 

 

 
Doctorand del grup al  laboratori de Circuits 
Integrats (CI) 

 

 
Grup de Sistemes Sensors (GSS) Estudianta de PFC, actualment ja doctora, al 

laboratori de Sistemes Sensors. 
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Grup Disseny de Circuits Analògics 
Integrats i de Convertidors de Potència 
Conmutats (EPIC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elisenda Bou, estudianta de doctorat 
del grup EPIC amb l’equip UMD i MIT, 
i un astronauta de la NASA, a punt  
de volar sense gravetat per provar els 
seus experiments. Abril de 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grup de recerca en Micro i 
Nanotecnologies  (MNT  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Membres del grup MNT encisats amb 
el resultat de les seves recerques 
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Grup d’Instrumentació Electrònica i Biomèdica (IEB) 

Memòria è Aniversari 

 

 
Doctorand  fent els primes assaigs de 
compatibilitat electromagnètica a la nova 
cambra anecoica. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Edifici EET Edifici ETSEIAT 

 

 
TR-MR nadal 2002 Dinar TR-MR nadal 2002 

 

 
 
 
 
 
 

Retrocedim en el temps ... als labora- 
toris d’Instrumentació i Bioengineria 
allà per l’any 1987, quan estaven 
ubicats a la primera planta de l’edifici 
“Bolet” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un dels edificis modernistes més 
bonics dels campus de les seccions 
el troben a  la secció de Terrassa, el 
professorat d’aquesta secció impar- 
teix docència  a l’Escola d’Enginyeria 
de Terrassa (EET) i a l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeries Industrial i 
Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) 
ubicada a un edifici més modern. 

 
 
 
 
 
 

Fan recerca en aquest campus el 
Grup d’Electrònica Industrial Terras- 
sa (TIEG) i el Grup d’Accionaments 
Electrònics i Aplicacions Insdustrials 
(MCIA), que també es reuneixen al 
voltant d’una taula o en la organització 
de congressos. 
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Membres del centre/grup MCIA a 
una de les sessions especials del 
Simposi Internacional de Diagnòstic de 
Màquines Electròniques, Electrònica 
de Potència SDEMPED 2013, on 
l’MCIA va formar part del comitè 
organitzador 

 
 
 
 
 
 
 
 

A l’any 2000, Terrassa va ser seu 
del Seminari anual d’automàtica, 
electrònica industrial e instrumentació, 
SAAEI 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquerra: Membre del grup TIEG 
davant del prototipus industrial de filtre 
actiu a CIRCUTOR SA, desenvolupat 
dins del projecte CRISÁLIDA (CENIT) 

 

Dreta: Doctorands i professors del 
centre MCIA treballant en el desen- 
volupament de sistemes de potència, 
control y diagnòstic per a vehicles 
electrònics. 

 
 
 
 
 

1995-2013 Divuit anys organitzant les 
Jornades de Conferències d’Engi- 
nyeria Electrònica (JCEE) al Campus 
de Terrassa 

 

 
 
 
 

Manel Lamich i Carles Jaen són mem- 
bres del comitè organitzador de les 
jornades des de la primera edició, al 
1995, fins a l’actualitat 
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Caracterització d’un sistema d’oximetria de 
polsos autònom als laboratoris de l’ISI Grup. 

Memòria è Aniversari 

 
Les JCEE des del seu inici estan orien- 
tades a completar els coneixements de 
l’estudiantat, comptant amb la partici- 
pació  de professionals procedents de 
l’industria i la universitat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Secció de Casteldefels ubicada al 
campus del Baix Llobregat, va néixer 
al desembre de 2001, un campus nou 
amb unes instal·lacions molt atractives 
i modernes. A l’Escola d’Enginyeria 
de Telecomunicació i Aeroespacial  
de Castelldefels (EETAC) imparteix 
docència el professorat d’aquesta 
Secció quasi tots aquests fan recer- 
ca en l’àmbit d’investigació del Grup 
d’Instrumentació, Sensors i Interfícies 
(ISI Group). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lliurament del Premi a la Qualitat en 
la Docència Universitària  atorgat pel 
Consell Social de la UPC, el 23 de 
maig de 2000, pel treball “Investigar 
per ensenyar, ensenyar per educar”. 

 
 
 
 
 
 

 
Les reunions anuals del personal 
d’administració cada any es fan en una 
secció Departamental diferent. L’arri- 
bada al Campus del Baix Llobregat, a 
l’any 2007,  va se tota una excursió .... 

 

 
 

No agafis el camí equivocat per arribar 
al campus del Baix Llobregat! 
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A la  Secció de Vilanova i la Geltrú, ubicada al campus del 
mateix nom, està lligada a la docència impartida a l’Escola 
Politècnica Superiors d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú 
(EPSEVG). La recerca feta en aquest campus es fa als grups 
Sistemes Electrònics de Potència i de Control (SEPIC), el de 
Sistemes d’Aquisició Remota i Tractament de la Informació 
(SARTI) i part del grup AHA que esta imbricat amb el Centre 
Tecnològic de Recerca per a la Dependència i la Vida Autò- 
noma (CETpD). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Preparatius pel desplegament en aigües profundes 
del Sismómetre Marí Autònom (OBS, Ocean Bottom 
Seismometer), dissenyat pel grup SARTI. Una de les fites 
més importants del grup és construir i gestionar el primer 
observatori submarí de l’estat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Membres del grup de Sistemes Electrònics de Potència i de Control 
(SEPIC) 

La reunió del personal d’administració al 2010, es va fer a la secció 
de Vilanova, aquí en la visita que es va fer a la Biblioteca de 
l’EPSEVG 

 
 

 
La secció de l’Escola Industrial, més coneguda per “Secció d’Urgell” 
ubicada en un edifici considerat, també, una de les joies modernistes 
de les que podem gaudir. 
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En l’àmbit de recerca el professorat 
d’aquesta secció Departamental de- 
senvolupa les seves tasques  als grups 
AHA, EPIC, GREP i SARTI. 

 

 
 
 
 
 

En aquesta imatge hi ha components dels 
grups AHA, EPIC, GREP i SARTI. 

Membres del grup EPIC emplaçats a la 
secció de l’Escola Industrial 

 

 
Curs 1992-1993.  D’esquerra a dreta, els 
que estan a peu dret, són Francesc Planas 
de MAI, Rafael Lamaison, Luis Castañer, 
Miquel Roca ara a l’UIB i Josep Bordonau. 
Estan ajupits Santiago Silvestre, Dani 
Bardes, Angel Calderón, Juan Miguel López 
i Emili Lupón. 

 

 
Curs 2001-2002. Un brillant 2n lloc, a la 
Copa contra els eterns rivals, Camins, atesa 
la seva constitució. 

 
Curs 2003-2004, 2n lloc a la 11ª Copa de 
Futbol Sala PROiPAS 

 

 
 

 
els reconeixeu vestits de carrec? 

 
Curs 2000-2001. Van aconseguir un brillant 
tercer lloc, entre 14 equips, amb 11 victòries 
i només dues derrotes a la lliga de Futbol 
Sala PROiPAS. Ni “la Roja” els supera en 
estil! 

 

 

 
Al curs 2002-2003 van aconseguir el 2n lloc 
de la Lliga PROiPAS. 

 

 
Curs 2006-2007. A què estan estupends 
amb la nova samarreta DEE+ amb la que 
van aconseguir el tercer lloc a  la 14ª Copa 
de Futbol Sala PDiPAS. Quan el professorat 
(PRO) va passar a ser Personal Docent i 
Investigador (PDI) per qüestions de nova 
legislació, les competicions van canviar la 
nomenclatura de PROiPAS a PDiPAS. 

DEE+, L’equip de futbol sala 
del departament 

 

En aquest passeig fotogràfic no ens 
volem oblidar de l’equip de Futbol 
Sala, popularment conegut com a 
fulbito, “dícese también futbito”, on 
l’equip del Departament ha aconseguit 
nombrosos  tro- 
feus, vegeu si no la 
col·lecció  i en falten 
bastants més... 

 

Ens expliquen els 
“veterans” de l’equip, 
alguns retirats ja de la competició, que 
la història del fulbito en el Departament 
va comença abans que el Departa- 
ment, quan s’ajuntaven a jugar en un 
petit camp que hi havia on ara està la 
Residència universitària, a la Plaça cir- 
cular. En aquells temps, només de tant 
en tant, participaven en algun torneig. 
Quan ja es va constituir el Departa- 
ment, anaven a jugar a un camp que hi 
havia a l’Escola de Sant Just i tampoc 
participaven en cap lliga. Jugaven i 
prou i s’ho passaven “pipa”. Cap als 
inicis dels 90 ja es va formar l’equip del 
Departament, aleshores sense equipa- 
ment ni res, però ja es van apuntar a la 
lliga UPC i des de les hores han anat 
col·leccionant trofeus ... 

 

No disposem de cap registre fotogràfic 
del curs 1998-1999  que van quedar 
segons al 10è Torneig de Futbol Sala 
PROiPAS i també segons 6à Copa de 
Futbol Sala PROiPAS. 

 

La temporada més brillant de la 
història de l’equip va ser la 2010-2011, 
on van aconseguir el PRIMER, i fins 
ara únic, títol de CAMPIONS de la 17a 
Copa de Futbol Sala PDIPAS. També 
van aconseguir el 2n 
lloc a la 22è Tor- 
neig de Futbol Sala 
PDIPAS, la tradicional 

Celebració dels trofeus guanyats al curs 2008-2009: tercers classificats al 20è Torneig de 
Futbol Sala PDiPAS i segons a la 16ª copa de Futbol Sala PDiPAS. lliga de Futbol Sala. 
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Recull aleatori d’altres instantànies des de l’inici dels temps departamentals 

 

Joan Peracaula, professor emèrit, 
recull el guardó, la Nit UPC 2012 per 
haver obtingut el 2011 EPE Outstan- 
ding Achievement Award European 
Power Electronics Association, que 
atorga la European Power Electronics 
Association (EPE),en reconeixement  
a la seva trajectòria professional i les 
aportacions a la recerca en els camps 
de l’electrònica industrial i de potència 

 

 
El personal d’Administracio i  TIC al 
despatx 007 del campus Nord a l’abril 
de 1994. Les tres següents personal 
d’administració en diferents etapes, 
juliol 2001, nadal del 2004 i juliol del 
2008 

 

Dinar cultural del 2012, organitzat 
pels doctorands i doctorandes del 
Departament i obert a la participació 
de tothom, estudiantat de doctorat, 
professorat, personal d’administra- 
ció i tècnics de laboratori  que vulgui 
contribuir amb un plat típic del seu lloc 
d’origen. 

 

 
Paqui, s’ocupa del 
servei de neteja a 
la secció Departa- 
mental del Campus 
Nord. Al setembre 
de 2013 farà 25 
anys que està en 
aquesta Secció. 

 
Premi a la Creativitat del Colegi d’Enginyers 
Industrials de Catalunya, edició de 1992 

 
 
 

 
 

 
 

 
El personal tècnic de laboratori i TIC en 
l’actualitat, 2012 

 
 
 
 

Fotos de contrast 
 

Reconeixeu algun futur director? 
 

Ho sentim! No es disposen de regis- 
tres fotogràfics dels mandats dels 
directors des dels inicis fins a mitjans 
de la dècada dels 90  

De alguna celebració ja la mòdul del 
campus Nord cap al 1992, 

 
a un dinar de nadal amb l’administració al 
desembre del 1997. 

 

 
Dinar de comiat de la cap d’administració 
del Departament, Dolors Mateu, al Juliol de 
2001. 

De final dels 80, Al dinar de nadal del 2002. 
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Memòria è Aniversari 

 
De les gresques de finals dels 80 al 
termini del mandat com a director a 
finals del 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Secretari Acadèmic, al setembre 
de 1989, passant per l’inici del mandat 
com a director, a l’actualitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto de la segona jornada de la vaga a 
l’inici del curs 1987-1988 a la plaça de Sant 
Jaume. 

Vaga d’estudiants, PDI i PAS, a la UPC, a l’abril de 2013 camí de la plaça de Sant Jaume. 

 

 
 
 
 
 

El progrés de les noves tecnologies 
de la informació i la comunicació fa 
que gairebé no ens enrecordem com 
s’aconseguien còpies de les publica- 
cions d’investigació (papers)  per part 
d’altres institucions d’ensenyament 
superior... 

 
 
 
 

... o de la quantitat de combinacions 
de tecles que calia aprendre per 
escriure formules amb els primers 
processadors de textos, com 
aquest menú de comdands per fer 
formulacions en ChiWriter 
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Departament 
d’Enginyeria Electrònica · UPC 

 
Les tres fotos de sota, entre l’entrega de guardons la NIT UPC 2012 a Sergi 
Busquets, pel seu nomenament com a Senior Member de l’IEEE, The Institute of 
Electrical and Electronics Engineers, per la seva trajectòria professional docent 
i investigadora; i a Ramon Bragós pel premi Iniciativa docent, una de les dues 
modalitats del 15è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitaria del 
Consell Social de la UPC està l’entrega, al 1986, del Gran Premi Tribuna Inventor- 
Innovador atorgat per la revista Mundo Electrònico. 

 

 
Tribuna inventor 1986. 

 
Jornades de 
doctorat 

 

L’embrió de l’actual 
Barcelona Forum on 
Ph. D. Research ... 
allà pel 1995 

 
 
 
 

Hem ampliat fronteres i fins a cinc 
Departaments de l’àmbit TIC de la 
UPC van participar a les darreres 
jornades de doctorat. 

 

 
 
 
 
 

2009 1st Barcelona Forum on Ph.D. Research in Electronic Engineering 

 
2010 2nd Barcelona Forum on Ph.D. Research in Communications, Electronics and  
Signal Processing, organitzades conjuntament amb el Departament de Teoria del Senyal i 
Comunicacions. 

 
2012 3rd Barcelona Forum on Ph.D. Research in Information and Communications 
Technologies. 
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Cinc anys després de la primera foto “de família” acabem 
aquest recull amb la del 25è aniversari de la creació del 
Departament, el 6 de novembre de 2012. A partir d’aquí se- 
guirem escrivint la història del Departament cadascú des de 
l’espai que el pertoqui, que “tot està per fer i tot es possible” 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ah! i no es volem oblidar un recull fotogràfic dels “més bus- 
cats” del Departament. A veure si endevineu qui són. 

Memòria è Aniversari 
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ANNEXOS 1. Pàgina del BOE del 24 de juny de 1971 que publicava els 
Estatuts provisionals de la UPC i fixava el procediment de 
nomenament dels Directors de Departament. 
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Memòria è Aniversari 

 

2. Pàgina de la “Guia del alumno” del curs 1971-1972 
on figuren el primer Director i secretari Acadèmic del 
Departament. 
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