
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
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Metropolitana del Transport i l’organisme responsable de coordinar les decisions i inver-

sions en transport públic metropolità.

En aquest càrrec ha participat en les grans línies d’acció desenvolupades pel con-

sorci: Pla Director d’Infraestructures 2001-2010; integració tarifària; Pla de Serveis del

Transport Públic de Passatgers; propostes de denominació de les estacions, parades i lí-

nies de transport, on vetlla per la idoneïtat i propietat del nom, així com per la coherèn-

cia global del sistema (l’elaboració de les propostes les fa en col.laboració amb un expert

que és membre de l’Institut), i representació de l’ATM en organismes internacionals i en

projectes europeus.

Anteriorment, de l’any 1998 al 2000, fou cap de Servei de Planejament i Estudis

en la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya.

Ha treballat en altres entitats públiques, com ara: la Gerència de Protecció Civil,

on va tenir responsabilitat en l’elaboració de plans municipals d’emergència i de la infor-

mació als ciutadans; la Direcció General de Seguretat Ciutadana (Mossos d’Esquadra), on

va ser cap del Servei d’Informàtica; el Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya,

on va ser cap de Projectes, cosa que el va portar a dirigir el desenvolupament de la Base

de Dades d’Empreses (que unifica la informació sobre empreses que, a l’efecte de gestió,

utilitzen els diversos departaments de la Generalitat), la Base de Dades de Variants de

Topònims (aplicació de base que normalitza qualsevol adreça de Catalunya i retorna els

noms oficials del municipi i del carrer, així com el codi postal corresponent) i l’Arxiu Uni-

ficat de Destinataris; la Direcció General de Transports de la Generalitat, on va ser cap de

la Secció d’Informació del Servei de Planejament i Promoció; l’Institut Provincial d’Ur-

banisme de la Diputació Provincial de Barcelona, on va ser tècnic, i, finalment, també va

participar en la Comissió Gestora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on col.laborà en

la redacció del Pla d’Ordenació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per al qual va des-

envolupar models urbanístics de localització residencial i de transport de viatgers.

Empresa privada

Tal com he dit anteriorment, si bé el seu perfil professional es troba centrat en l’Adminis-

tració pública, també ha treballat esporàdicament en l’empresa privada:

— Va ser cap de la Divisió Industrial d’AIS - Aplicaciones de Inteligencia Artifi-

cial, SA, empresa d’informàtica dedicada al desenvolupament de sistemes experts desti-

nats als mons financer (banca i assegurances) i industrial. Entre altres projectes, va diri-

gir el desenvolupament del Sistema Expert d’Ajut a la Programació Esportiva dels Jocs

Paralímpics, encomanat pel COOB’92. L’aplicació genera el calendari esportiu dels jocs no-
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més algunes hores abans de la cerimònia inaugural. Es tracta d’un problema complex

d’optimització i per resoldre’l es va haver de recórrer als algorismes genètics.

— Va desenvolupar el projecte «Ajut a la programació del transport de viatgers a

la demanda», amb l’empresa Advanced Logistics Group, per encàrrec de Transports Ciu-

tat Comtal. El projecte tenia per objecte la gestió de la demanda de transport de persones

amb mobilitat reduïda severa i la programació d’una flota de quinze autobusos.

Activitat acadèmica

Paral.lelament a la seva activitat professional com a enginyer, Xavier Roselló ha mantin-

gut una activitat acadèmica a la Universitat Politècnica de Catalunya, on va ser professor

encarregat de curs de l’assignatura investigació operativa en el Departament de Tècni-

ques Quantitatives de Gestió de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Bar-

celona, des del 1977 fins al 1987.

Des del 1993 fins al 2000, va ser professor associat de la Facultat d’Informàtica

de la UPC, en el Departament d’Estadística i Investigació Operativa.

En els darrers quatre anys ha estat professor associat del Departament d’Engi-

nyeria Mecànica de la UPC, on imparteix l’assignatura Transport.

Ha dirigit la tesi doctoral SONDES: Sistema generador d’alternatives similars or-

togràficament o fonèticament a una cadena textual, que va rebre la qualificació

d’excel.lent cum laude.

Del 1987 al 1994, va ser coordinador del programa de doctorat Formalització del

llenguatge natural, programa de caire interdisciplinari que tenia per objecte l’aplicació

d’eines estadístiques, lògiques i informàtiques per facilitar el procés automàtic del llen-

guatge natural. Va impartir-hi les assignatures mètodes estadístics aplicats a la lingüísti-

ca, lingüística quantitativa i xarxes neuronals aplicades al llenguatge natural i hi va coor-

dinar els seminaris de recerca Semàntica i Accés intel.ligent a bases de dades.

Publicacions

Pel que fa a les publicacions, la seva activitat professional, majoritàriament fora de la

Universitat, ha fet que tingués un caràcter més proper a la divulgació que a la recerca.

Sense ànim de ser exhaustiu, em referiré a algunes de les seves publicacions: re-

dactà els capítols «El transport urbà» i «El transport interurbà» de l’obra Catalunya:

home i territori, editat per la Fundació Bofill; fou responsable de quatre capítols del vo-

lum «Noves tecnologies i informàtica» en la versió catalana de la Guia escolar VOX; re-
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dactà el fullet de trenta-sis pàgines Barcelona, logistic center, amb el propòsit de pro-

moure les capacitats logístiques de la ciutat, per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona,

del Port de Barcelona i d’altres organismes implicats, i elaborà el document «La

intel.ligència artificial, una eina per millorar la qualitat i gestió de la informació aplicada

a l’estadística», per encàrrec de l’Institut d’Estadística de Catalunya. En l’àmbit docent,

és coautor del llibre Mètodes quantitatius d’organització industrial. Problemes no lineals.

També és membre del Consell Assessor de la revista DATAMON.

En el capítol de llengües, cal destacar que a més de l’anglès i francès, llegits, par-

lats i escrits correctament, i que estan lligats a la seva activitat professional, ha seguit un

aprenentatge continuat i sistemàtic del llatí des de l’any 1986 fins avui, i seguí un curs

d’occità a l’Institut Catòlic d’Estudis Socials de Barcelona l’any 1978.

I per acabar, i en l’àmbit de les activitats personals, em referiré a la seva vinculació

a la Coral Sant Jordi, de la qual va ser membre durant vint anys, des del 1971 fins al 1991.

Text llegit pel senyor Joaquim Agulló i Batlle en el Ple del dia 13 de desembre

de 2004

Gabriel Navarro Ortega

l senyor Gabriel Navarro Ortega va nài-

xer a Sueca, València, l’any 1964. Es llicencià en ciències matemàtiques per la Universi-

tat de València, l’any 1987, amb premi extraordinari de llicenciatura. Es doctorà a la

Universitat de València, l’any 1989, amb premi extraordinari de doctorat.

Fou becari postdoctoral al Mathematical Sciences Research Institut de Berkeley,

Califòrnia, i becari postdoctoral al Mathematics Departament de la Universitat de Wis-

consin-Madison, on prosseguí la seva formació sota la direcció de Martin Isaacs.

Des de l’any 1994 és professor titular de la Universitat de València i l’any 2003

fou habilitat com a catedràtic.
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