El Govern de les Illes Balears expressa el seu condol per la mort
d’Andreu Ripoll, premi Ramon Llull 2001
La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, juntament amb la resta de
membres del Govern de les Illes Balears, manifesta el seu condol per la pèrdua de
l’enginyer Andreu Ripoll. El 2001 va ser guardonat amb el premi Ramon Llull, que
va rebre com a reconeixement a la seva dilatada i prestigiosa labor de recerca en
el camp de l’enginyeria espacial i per la projecció i el renom internacionals que
aconseguí. Ripoll va formar part de l’equip que, el 1969, va dur el primer home a
la lluna i, anys després, va dirigir el Centre Europeu d’Astronautes.
Nascut a Barcelona l’any 1933 era doctor en enginyeria.. El 1952, ingressà a
l’Acadèmia Militar de Saragossa i el 1957 deixà l’exèrcit. Obtingué el títol
d’enginyer a l’Escola Politècnica de Madrid i amplià estudis sobre investigació
operativa a la Universitat Complutense de Madrid i al Centre de Vol Espacial
Goddard, de Maryland (Estats Units). Fou professor de la Universitat Politècnica
de Madrid.
Entre 1965 i 1968 fou cap de la secció d’enginyers que instal·laren a Espanya els
míssils Hawk. Fou sotsdirector i cap del Departament de Manteniment i
Operacions de l’Estació de Seguiment Espacial de l’Agència Aeronàutica i Espacial
dels Estats Units (NASA) de Fresnedillas (Madrid) i, entre 1968 i 1975, participà en
els programes Apollo, Skylab i Apollo-Soyuz.
La seva relació amb la carrera espacial va continuar organitzant i dirigint
l’Estació de Seguiment Espacial de l’Agència Espacial Europea (ESA) de Villafranca
del Castillo (Madrid), entre 1975 i 1988. Des d’aquesta estació impulsà programes
d’exploració dels raigs ultravioleta i dels raigs x mitjançant observatoris situats a
l’espai.
El 1983 fou el cap d’un grup d’enginyers que estudià la creació d’un satèl·lit
espanyol de comunicacions i, tres anys després, formà part de l’equip que
redactà el Pla Nacional de l’Espai Espanyol. A més, fou impulsor i director del
Centre Europeu d’Astronautes de l’ESA, situat a Colònia (Alemanya). Des d’aquest
càrrec –que va ocupar sis anys- fou el responsable d’establir els criteris de
selecció i entrenament dels astronautes europeus.

