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Secció de Ciències i Tecnologia

Joan Girbau i Badó

É  s doctor en ciències matemàtiques per 

la Universitat de Barcelona, en la qual ocupà diverses places de professor de 1964 a 1970, 

any en què marxà a París per fer els primers treballs de recerca sota la direcció d’André 

Lichnerowicz. És catedràtic emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del 

Consell del Centre de Recerca Matemàtica. Ha estat col·laborador de la revista Mathema-

tical Reviews. La major part dels seus treballs han tractat de temes de geometria diferen-

cial, anàlisi global i aspectes teòrics de la relativitat general. Ha rebut la Medalla Narcís 

Monturiol al mèrit científic i tecnològic de la Generalitat de Catalunya (1997).

Joan Antoni Solans i Huguet

A  rquitecte per l’Escola d’Arquitectura de 

Barcelona, fou col·laborador a l’estudi d’arquitectura de Manuel Ribas Piera. Ha estat 

director general d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
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(1980-1997) i director general d’Ordenació del Territori del mateix Departament (1997-

2000). És professor associat de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, des 

d’on va confegir el Programa d’Actuació Urbanística Municipal de Vic (2004) i el Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal de Puigcerdà (2005). Ha assessorat Projectes Territo-

rials del Bages, un model innovador per fomentar el desenvolupament del Bages. És 

professor del màster Barcelona Architecture de la Fundació Politècnica de Catalunya 

(Universitat Politècnica de Catalunya). Ha publicat en coautoria el llibre Gaudí 2002. 

Miscelánea. És membre numerari de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant 

Jordi (2004) i membre d’honor de l’Agrupació Catalana de Tècnics Urbanistes. Ha rebut 

la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (2003) i la insígnia de cavaller de la 

Legió d’Honor de mans del cònsol general de França a Barcelona (2004).
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