
El premi “Jóvenes Investigadores”, dotat amb 18.000 euros, es lliurarà el 30 de novembre a 
Madrid 

Alejandro Ramírez, guardonat per la Real Academia de Ingeniería 

El professor del departament d’Arquitectura de Computadors de la UPC i responsable del 
grup d’investigació d’Arquitectures Heterogènies al departament de Ciències de la 
Computació del BSC, ha estat guardonat amb el premi ”Agustín de Betancourt” per les 
seves investigacions relacionades amb el disseny de l’arquitectura dels processadors 
superescalars i multifil d’altes prestacions i multimedia.  

La Real Academia de Ingeniería ha guardonat amb el premi ”Agustín de Betancourt” el professor 
del departament d’Arquitectura de Computadors de la UPC i responsable del grup d’investigació 
d’Arquitectures Heterogènies al departament de Ciències de la Computació del BSC, Alejandro 
Ramírez, per les seves investigacions relacionades amb l'optimització d'aplicacions, arquitectura de 
la unitat de fetch de processadors superescalars i multifil, predicció de salts, qualitat de servei en 
arquitectures multifil, i arquitectures per a multimèdia.  
 
Ramírez té, a més, un important paper en la creació a nivell europeu d’un espai d’investigació en 
arquitectura de computadors. En concret, la seva participació ha estat fonamental en la construcció 
de la xarxa d’excel·lència europea HiPEAC. 
 
Creador del Software Trace Cache 
Ramírez és actualment cap del grup d'investigació en Arquitectura de Computadors del Barcelona 
Supercomputing Center. Titulat el 1997 en Enginyeria Informàtica per la UPC, el 2002 va obtenir el 
seu doctorat amb un treball que, a més de ser guardonat com a millor tesi doctoral, va despertar 
l’interès de vàries empreses informàtiques com Sun Microsystems i Compaq. En ella 
desenvolupava el Software Trace Cache, un algoritme per reorganitzar el codi d’aplicació de forma 
que millorava les prestacions de la unitat de fetch i la caché d’instruccions en processadors 
superescalars. 
 
Va realitzar estades d'investigació en el Western Research Lab de Compaq a Palo Alto (1999, 
2000), en el Microprocessor Research Lab d’Intel a Santa Clara (2001), i a NXP (2008). També ha 
participat en nombrosos projectes d'investigació finançats per la Comunitat Europea i ha publicat 
més de 100 articles en revistes i conferències internacionals.  
 
1a edició del certamen 
Junt amb Ramírez, s’ha guardonat a Francisco Falcone, professor de Teoria del Senyal i 
Comunicacions del Departament d’Enginyeria Elèctrica i Electrónica de la Universitat Pública de 
Navarra, amb el premi "Juan López de Peñalver", per les seves investigacions teòriques sobre 
metamaterials electromagnètics mitjançant l’ús de tecnologia planar i de circuit imprès.  

Els dos premiats d’aquesta primera edició del guardó “Jóvenes Investigadores” han estat escollit 
d’entre 120 candidatures. Els premis estan dotats amb 18.000 euros cadascun i s’adrecen a joves 
investigadors menors de 36 anys dels àmbits de l’enginyeria i l’arquitectura. L’acte de lliurament 
tindrà lloc dimarts 30 de novembre a la seu de la Real Academia de Ingeniería a Madrid.  

  


