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Enrique Vidal, catedràtic i investigador de la Universitat Politècnica de 
València, Premi Nacional d'Informàtica 2011  
 

 Ha sigut guardonat amb el Premi Aritmel a l'informàtic de l'any en reconeixement a les seues excel·lents 
aportacions científiques en l'àrea de l'enginyeria informàtica. 

 

 

Enrique Vidal, catedràtic de la Universitat Politècnica de València, co-director del grup “Patern Recognition and 
Human Language Technologies (PRHLT)” i coordinador del microcluster d'investigació de VLC/CAMPUS 
“Multimodal Interaction in Intelligent Systems (MIIS)”, ha sigut guardonat amb el Premi Aritmel a l'informàtic de 
l'any en reconeixement a les seues excel·lents aportacions científiques en l'àrea de l'enginyeria informàtica. 
 
El premi Aritmel -el nom procedeix de l'Aritmómetro Electromecànic, una de les primeres calculadores digitals, 
dissenyada per Leonardo Torres Quevedo- és un dels guardons que anualment concedeix la Societat Científica 
Informàtica d'Espanya (SCIE). Amb aquests guardons, la SCIE vol reconèixer el mèrit a la labor dels 
investigadors i institucions que hagen contribuït a l'avanç científic, la transferència de tecnologia i al progrés i 
visibilitat social de la Informàtica. 
 
El professor Enrique Vidal ha destacat que ser distingit amb aquest important guardó resulta “molt reconfortant”  i 
un reconeixement a la labor desenvolupada no solament per ell sinó per tot l'equip que  treballa diàriament en 
l'execució de projectes d'investigació capdavanters en els camps de Reconeixement de Formes, Tecnologies del 
Llenguatge, Visió per computador i altres camps multidisciplinaris afins a la informàtica. 
 
Projecte en marxa: sinergia home-màquina 
 
El professor Enrique Vidal coordina actualment un ambiciós projecte d'investigació nacional, dins del programa 
CONSOLIDER-INGENIO 2010, l’objectiu del qual és integrar en els plantejaments i desenvolupaments 
tradicionals de Reconeixement de Forma i Visió per Computador la interacció multimodal amb l'usuari, a fi 
d'aconseguir una sinergia entre màquines i persones que en l'actualitat encara no ha pogut  aconseguir-se 
plenament. El projecte aglutina a més de 100 científics i enginyers, molts d'ells de referència internacional en els 
camps de Visió per Computador, Processament del Llenguatge o Robòtica, entre altres àrees. 
 
El treball liderat pel catedràtic de la UPV planteja una novetat fonamental respecte als plantejaments tradicionals 
de Reconeixement de Formes i Visió per Computador. Segons apunta Enrique Vidal, fins ara, se cercava 
sempre suplir a l'usuari. “Ara ja no. Amb aquest projecte, el que perseguim és que les màquines ajuden a predir 
les intencions de l'usuari, tenint en compte el context i assumint sempre que qui decideix és la persona", 
assenyala.  Les aplicacions del projecte són múltiples: des de la transcripció de textos manuscrits o la traducció 
automàtica, fins a la interacció entre robots i entre robots i humans, la identificació biomètrica o l'ajuda a la 
conducció. 
 
Enrique Vidal va nàixer en 1949, és doctor en Ciències Físiques des de 1985 i catedràtic de la Universitat 
Politècnica de València des de 1990. Forma part del Departament de Sistemes Informàtics i Computació (DSIC) i 
de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica. Vidal ha escrit 50 articles en revistes científiques 
internacionals d'alt impacte, i és autor de 3 llibres i de més de 200 publicacions en altres revistes i congressos.  
A més, ha donat mes de 20 cursos i conferències internacionals convidades i ha dirigit 23 Tesis Doctorals i més 
de 50 Projectes Final de Carrera. 
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