
El president rep els promotors del projecte català per 
enviar un robot a la Lluna 
 

 

 
Benach amb els promotors del Catalonia Moon Discovery Group 

 

El president, Ernest Benach, ha rebut aquest matí en audiència els promotors de l'equip Catalonia Moon 

Discovery Group, que competirà contra una vintena de països per guanyar el concurs Google Lunar X Prize. 

El concurs premiarà amb 30 milions de dòlars el primer equip que, abans del 31 de desembre de 2012, faci 

aterrar amb seguretat sobre la superfície lunar un robot que recorri mig quilòmetre, i pugui fer fotografies i 

prendre dades del satèl·lit i enviar-les a la Terra. 

 

Xavier Claramunt, director del projecte i promotor de Galactic Suite Design, especialitzada en el 

desenvolupament de projectes aeroespacials, Jordi Rigual, director de la consultora d'estratègia New 

Output, i Joan de Dalmau, del Centre de Tecnologia Aeronàutica i de l'Espai, que assessora el projecte, 

n'han explicat a Benach les línies bàsiques, i, segons que han dit, ha de beneficiar "el sector aeroespacial 

català i la humanitat" i ha de servir "per fer front a la manca de recursos energètics futurs i al canvi climàtic". 

 

Per Rigual, a més, aquest ha de ser "un projecte de país, que engresqui tota la societat catalana" i que 

permeti crear "un clúster d'empreses que s'uneixin" amb aquesta finalitat. Claramunt ha assegurat que 

"Catalunya arribarà a la Lluna. Encara que Amèrica hi arribi primer, nosaltres seguirem endavant per ser els 

segons, els tercers..., però hi arribarem". 

 

El finançament del projecte ha de ser privat en un 90 per cent, però els promotors busquen també el suport 

institucional. Els responsables del projecte han demanat a Benach el suport de la cambra perquè aboni "la 

iniciativa i demani al govern de l'estat que les empreses que hi aportin capital puguin recuperar al màxim la 

seva inversió a través de les deduccions de la quota íntegra de l'impost de societats". Per poder-ho fer, el 

govern de l'estat hauria d'incloure als pressupostos per a l'any vinent el Google Lunar X Prize com a 

esdeveniment d'excepcional interès ciutadà. 


