MOTIVACIÓ
El 2004, amb l'adveniment del "Tripartit" a la Generalitat de Catalunya i les seves
promeses de canvi, em va semblar pertinent reunir un grup d'experts interdisciplinaris
-independentment del Partit polític amb que individualment ens podíem identificar- per
a assessorar a la Generalitat sobre la concepció territorial i les infraestructures
necessàries pel segle XXI.
Malauradament, les intencions reals del Govern no van ser les que es van prometre, i
al contrari de lo desitjat només es va aconseguir una lamentable confrontació amb el
Conseller d'Obres públiques.
Amb ocasió de les Eleccions del 2006, Esquerra, a través de la Fundació Josep IRLA,
ens va demanar reunir totes les aportacions fetes en una Web
(www.esquerra.cat/eleccions2006/CATXXI) que va ser el seu programa
d'infraestructures per la següent legislatura.

La única incidència que es va aconseguir, a través de Joan PUIGCERCÒS d'Esquerra, va
ser plantejar el soterrament de la "MAT" (línia de Molta Alta Tensió) de Girona
(Bescanó), tot i que finalment molt més parcialment del plantejament inicial (veure els
articles corresponents).
El pas dels anys i sobretot la crisi patida posteriorment posen de relleu la importància
i encert de les propostes i que avui segueixen plenament vigents i pendents.
Malauradament s'han perdut dotze anys, i tot sembla que es perdran encara més.
El grup d'experts va ser:

En Jaume BONAVENTURA i IVARS (Consultor; Activitats Natura SL [ACNA SL])
En Marcel CODERCH i COLLELL (Dr. Enginyer pel MIT, USA; Enginyer
Telecomunicacions de l’UPC)
En Josep GASPÀ i VALLS (Fundació IWITH [Improving the World using Information
Technologies to Help organizations])
En Manel LARROSA i PADRÓ (Dr. Arquitecte ETSA UPC; Urbanista; Infraestructures
de transport)

En Josep Enric LLEBOT i RABAGLIATI (Catedràtic de Física a la UAB, Ex-secretari
científic de l'IEC; Membre del CADS; Coordinador de l’Informe Canvi climàtic de
Catalunya)
N'Antoni LLORET i ORRIOLS (Directeur de Recherche al CNRS, França; Professor a la
UB; Membre del CADS)
En Josep Maria PANAREDA i CLOPÉS (Catedràtic de Geografia Física a la UB;
Investigador en Planejament i Gestió territorial).
En Francesc SÀBAT i MONTSERRAT (Dr. Geologia; Professor de Geodinàmica i
Geofísica a la UB)
En Pere SANTANACH i PRAT (Dr. Geologia; Catedràtic de Geodinàmica a la UB)
N'Ole THORSON i JORGENSEN (Infraestructures del Transport SL [INTRA SL]; Dr.
Enginyer de camins, canals i ports [Transports] ETSE UPC; Professor UPC)
N’Antoni TRIAS i TRUETA (Enginyer agrícola per la Fresno University a California;
Master en ciències de les plantes per la California State University)
En Ramon TREMOSA i BALCELLS (Professor de Teoria econòmica UB; Investigador
del CAEPS; Escriptor i col·laborador de El Temps, Avui, La Vanguardia, El Periódico)
En Carles UDINA i COBO (Coordinació). Veure el Currículum:
http://www.cat21.cat/CurriculumCUC.pdf
amb enllaços a molts dels treballs referenciats.
Na Sara UDINA i ARMENGOL (Arquitecte, urbanista; Ajuntament de Barcelona)
Per la seva afinitat, s'ha afegit l’enllaç a altres articles sobre el territori
http://www.cat21.cat/ME.pdf
apareguts a revistes com "Muntanya", "Excursionisme" i/o d'altres treballs encomanats
per diferents Administracions públiques.
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