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CAMP DE TARRAGONA

MÒNICA JUST

A inals del 2012 podria te·
nir lloc el primer viatge tu·
rístic a l’espai exterior. Si 
més no, aquest és l’objectiu 
que persegueixen els im·
pulsors del projecte Galac·
tic Suite, que treballen per 
crear el primer hotel a l’es·
pai a través d’una visió «il·
lusionant, innocent, sense 
por a equivocar·nos i sense 
témer allò que és descone·
gut», segons explicava l’ar·
quitecte i empresari barce·
loní Xavier Claramunt, qui, 
al mateix temps, és el direc·
tor d’aquesta iniciativa em·
presarial.

Claramunt va ser ahir al 
vespre al Mas Passamaner, 
a la Selva del Camp, on va 
exposar el procés que els 
ha portat a desenvolupar 
aquesta iniciativa nascuda 
fa cinc anys i que ja comen·
ça a tenir cos. Des de Galac·
tic Suite, doncs, dissenyen 
un viatge que vol oferir di·

verses sensacions al turis·
ta, que van des de la rela·
xació ins a l’emoció. I és 
que ja ho tenen tot pensat: 
«primer, el turista arribarà 
a una illa tranquil·la i rela·
xant, i rebrà entrenament 
durant algunes setmanes; 

després, agafarà una llan·
çadora que el portarà ins 
a l’espai, on s’hi estarà uns 
dies, vivint una experiència 
impressionant», manifes·
tava Claramunt. 

A poc a poc, doncs, els 
emprenedors estan per·

ilant aquesta iniciativa, 
que, si funciona tal com te·
nen previst, permetrà que 
es faci la volta el món en 
un període de 80 minuts. A 
més, una altra qüestió que 
creuen important és que les 
empreses es començaran a 
interessar en aquest sector, 
permetent certa privatitza·
ció i també la «regeneració 
del teixit industrial».

Però una de les qüestions 
més complicades és el i·
nançament, ja que, segons 
apuntava Claramunt, «cal 
plantejar·se què té la his·
tòria perquè pugui convèn·
cer algú per invertir dos mil 
milions d’euros». De mo·
ment, ja en tenen una part 
solucionada.

Els emprenedors són 
conscients que és una ini·
ciativa complicada i que és 
difícil de creure, però pen·
sen que «és important que 
no ens frenem i que lluitem 
per allò que creiem».

INNOVACIÓ

Aquest és l’objectiu que persegueixen els impulsors del projecte Galactic Suite

A finals del 2012 es podria produir el 
primer viatge turístic a l’espai exterior

La intervenció de Claramunt va tenir lloc al Mas Passamaner.
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LA CANONJA
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Esquerra La Canonja va 
escollir ahir Jordi Gené 
com a cap de llista a les 
eleccions municipals, 
amb la voluntat de «re·
cuperar la representació 
al primer consistori que 
sortirà amb la munici·
palitat restituïda i seguir 
treballant per als canon·
gins». Segons Gené, «el 
nostre bagatge demostra 
que som una formació 
seriosa, amb empenta, 
preocupada pel futur del 

nostre poble i lleial a les 
institucions canongines». 
Al llarg dels propers anys, 
Esquerra vol estimular 
la participació ciutada·
na, millorar el servei a les 
persones i les polítiques 
socials, fomentar la pro·
tecció del medi ambient i 
el creixement sostenible, 
i evitar la implantació de 
l’ARE, tot plegat a través 
d’un pla a llarg termini en 
què volen comptar amb 
la col·laboració de grups 
polítics i institucions.

Jordi Gené, escollit cap de llista 
d’Esquerra a les municipals 

Imatge del moment en què Gené dipositava el seu vot.
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