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Membres numeraris

Joan Antoni Solans i Huguet

l senyor Joan Antoni Solans i Huguet és

conegut de qui us parla des de la seva època d’estudiant, durant la qual va ser un alum-

ne fora del corrent i, posteriorment, col.laborador en el meu estudi.

La seva biografia arrenca de 1965 (tenia vint-i-quatre anys), quan va acabar la

carrera d’arquitecte a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona; posteriorment, hi va profes-

sar per un cert període.

La seva carrera de funcionari, primer municipal i després de la Generalitat de Ca-

talunya, és també brillant. Cal dir que no va ser un funcionari aferrat a la seva cadira sinó

un funcionari creatiu, que amb la seva perícia i la seva responsabilitat va fer molt per a la

defensa del paisatge i de l’urbanisme de Catalunya.

La seva obra culminant, després dels plans urbanístics de Vic, Mataró i Sant Fe-

liu de Guíxols, va ser el Pla comarcal de Barcelona de 1976, sobre un territori de vint-i-

set municipis que encara avui és vigent i difícilment substituïble.

El 1980, a l’edat de trenta-nou anys va ser nomenat director general d’Urbanisme

de la Generalitat de Catalunya, càrrec de gran responsabilitat, on va exercir no solament

com a polític sinó també com a mestre fins a l’any 2000.

Actualment, en una etapa més fosca però no menys lluïda científicament, treballa

a la Universitat Pompeu Fabra i, des d’allà, ha confegit el Programa d’Actuació Urbanís-

tica de Vic i el Pla d’Ordenació de Puigcerdà. També ha assessorat Projectes Territorials

del Bages.

Finalment, deixant de banda estrictament la biografia, he de cloure la presentació

amb l’esment dels seus trets personals d’afabilitat, facilitat de tracte, seriositat i profun-
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ditat d’opinions, així com clarividència dels problemes, a més de la seva provada catala-

nitat i esperit de servei.

Manca, però, remarcar una condició sine qua non entre els arquitectes, que és la

seva aptitud per al disseny, perquè a banda dels aspectes científics que són bàsics, s’ha

jutjat els arquitectes sempre per la vessant artística.

El senyor J. A. Solans ha rebut la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Ca-

talunya i és membre numerari de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant

Jordi.

Text llegit pel senyor Manuel Ribas i Piera en el Ple del dia 13 de desembre de 2004

Xavier Roselló Molinari

l senyor Xavier Roselló va néixer a Bar-

celona i té cinquanta-sis anys. En l’àrea de l’enginyeria industrial s’ha especialitzat en

l’àmbit del transport.

És doctor enginyer industrial per la Univeritat Politècnica de Catalunya (UPC) i

té dues titulacions universitàries: la d’enginyer industrial, especialitat organització indus-

trial, per la UPC, i la de llicenciat en ciències econòmiques amb grau, per la Universitat

de Barcelona (UB).

La seva tesi doctoral, Dos algorismes heurístics per al disseny d’una xarxa d’au-

tobusos i llur assignació a les línies, obtingué la qualificació d’excel.lent cum laude.

Administració pública

El seu perfil professional es troba centrat en l’Administració pública. En els darrers qua-

tre anys ha estat director tècnic adjunt de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), el

consorci format per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Entitat

E

M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

04
-2

00
5

152

Memòria 2004-2005 - 3  25/10/07  13:14  Página 152


