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Naixement 15-02-1991

EXPERIÈNCIA LABORAL

UPF-Music Tech. Group (BCN) 
Actualment

Personal docent i investigador.  Investigant com l'ús de grans quantitats de dades i 
l'aprenentatge profund (deep learning) afecta a les tecnologies musicals actuals. Supervisat per 
Prof. Xavier Serra.

DHZ (Hannover) & UPF-Music
Technology Group  (Barcelona) 

Gener 2015-Agost 2015

La percepció musical segueix sent pobra per als usuaris d'implants coclears. Recerca en 
tècniques de separació de fonts per a millorar la mescla d'àudio percebuda dels implantats. 
Supervisat per Waldo Nogueira (DHZ) i Jordi Janer (UPF-Music Technology Group).

IRCAM (Paris)
Setembre 2013-Agost 2014

Recerca en l'ús de tècniques de separació de fonts per a la transcripció automàtica de la 
bateria en música polifònica. Supervisat per Axel Roebel i Marco Liuni.

DataTotal (Terrassa)
Estiu 2013

Desenvolupament tecnològic de comptadors elèctrics intel·ligents. Programador de 
Python en la interfície web del sistema.

UPC-TelecomBCN (Barcelona)
Gener 2013-Juny 2013

Assistent de docència al “Projecte Avançat d'Enginyeria”: detectant la freqüència 
cardíaca i respiratòria utilitzant tècniques no invasives (processat de vídeo).

EDUCACIÓ

UPF-Music Technology Group
(Barcelona)

Estudiant de doctorat en tecnologies musicals.

UPF-Music Technology Group
(Barcelona)

Màster en tecnologies del so i la música (2014-2015), un màster orientat a la 
investigació que combina coneixements teòrics i pràctics d'aprenentatge automàtic, 
enginyeria d'àudio o percepció musical. Tesi: “A source separation-based approach for 
improving music perception for cochlear implant users”.

UPC-TelecomBCN (Barcelona) Enginyeria de telecomunicacions (2009-2014), especialitzat en processat i 
comunicacions multimèdia. MH a l'assignatura: “Processat d'àudio i veu”. MH per la Tesi: 
“Automatic Drums Transcription using Non-negative Matrix Deconvolution”.

Conservatori (Girona) Piano, clarinet i estudis d'harmonia (2002-2006).

LLENGÜES Català, Castellà, Anglès i Francès.

CAPACITATS TÈCNIQUES · Programació: C, Matlab & Python. Web: HTML5 & PHP-MySQL.
· Aprenentatge automàtic: relacionat amb tècniques de processament de senyal. 
· Programari: LaTeX, Audacity, Sonic Visualizer i usuari avançat de GNU/Linux.

HABILITATS MUSICALS · Músic autodidacta: guitarra, bateria i gralla.
· Membre de "Greda So i Llum", una associació dedicada a l'àudio i a la tecnologia.

http://es.linkedin.com/in/jordiponspuig
http://github.com/jordipons
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PUBLICACIONS:

ICASSP2017 // Article de
conferència 

Journal of the Acoustical
Society of America // 2016

CBMI2016 //  Article de
conferència

ICASSP2015 //  Article de
conferència

Jordi Pons and Xavier Serra. “Designing efficient architectures for modeling temporal 
features with convolutional neural networks”.

Jordi Pons, Jordi Janer, Thilo Rode and Waldo Nogueira. “Remixing music using source 
separation algorithms to improve the musical experience of cochlear implant users”, 
2016, vol.140, no 6, p. 4338 - 4349.

Jordi Pons, Thomas Lidy and Xavier Serra. “Experimenting with musically motivated 
convolutional neural networks”.

• Best-paper Award.

Axel Roebel, Jordi Pons, Marco Liuni and Mathieu Lagrange. “On automatic drum 
transcription using non-negative matrix deconvolution and itakura saito divergence”. 


