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Ferran Requejo i Coll

E  m plau presentar la candidatura del 

professor Ferran Requejo i Coll (Barcelona, 1951) com a futur membre de l’Institut, i de 

la Secció, per a la vostra consideració en una propera votació, si escau.

Primerament, he de dir que durant uns quants anys vaig ser col·lega del doctor 

Requejo a la Facultat d’Economia de la Universitat de Barcelona; durant cinc més, a la 

Universitat Pompeu Fabra, i que tinc el privilegi de conèixer-lo personalment, a més 

d’haver participat amb ell en diverses tasques i en un seminari de sociologia política. Això 

m’ha dut a tenir vers el doctor Requejo un gran respecte intel·lectual i una profunda 

admiració acadèmica.

El professor Requejo és catedràtic de ciència política a la Universitat Pompeu 

Fabra, on dirigeix el Grup de Recerca en Teoria Política, i també el Grup de Recerca en 

Ciència Política. Bona part de la seva recerca ha estat vinculada al prestigiós European 

Consortium for Political Research (ECPR). A més de dirigir tesis doctorals, també encap-

çala diversos cursos de màster en el seu camp de coneixement.

El professor Requejo és autor d’un nombre extens de publicacions, moltes de les 

quals són en anglès (en les millors editorials acadèmiques, com ara Routledge) i tracten 

sobre plurinacionalitat, federalisme i democràcia. Només esmentaré Federalism, 

Plurinationality and Democratic Constitutionalism, del 2012, i Political liberalism and 

Plurinational Democracies, que sortí l’any 2011, en col·laboració amb el meu malagua-

nyat amic el professor Miquel Caminal, de la Universitat de Barcelona. N’hi ha molts més, 

de llibres i publicacions, però penso que ara no cal ara fer-ne una llista minuciosa. Una 

tercera part de les seves publicacions ha aparegut originàriament en llengua anglesa i és 

formada per una trentena de llibres.

El professor Requejo, home sempre compromès amb els ideals i els objectius 

nacionals d’aquesta acadèmia nacional catalana, ha inclòs en les seves preocupacions 

científiques i acadèmiques la problemàtica del nostre país com a tema central, i l’ha 

vinculada sàviament amb problemes similars de l’àmbit internacional, especialment 
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europeu. Actualment, és membre del Consell Assessor per a la Transició Nacional i també 

ha estat membre de la Junta Electoral Central (2001-2008).

És una autoritat en qüestions de federalisme entre entitats polítiques ètnicament, 

econòmica o política, distintes i de volum divers. El seu prestigi universitari internacional 

és considerable. Jo mateix he tingut el privilegi d’escoltar una ponència important que 

presentà a la Universitat d’Edimburg i en puc donar fe.

Em consta que el candidat té un gran respecte per la nostra acadèmia i que con-

sidera un gran honor formar-ne part. A parer meu, també seria per nosaltres un honor 

tenir-lo com a col·lega. Us prego, senyores i senyors, que tingueu tot això en compte quan 

hàgiu de decidir la seva incorporació a l’Institut d’Estudis Catalans.

Text llegit pel senyor Salvador Giner de San Julián en el Ple del dia 2 de febrer 

de 2015

Francesca Soledat Segura Beltrán

V  a nàixer a la vila de Xert (Maestrat) l’any 

1959 i va estudiar els cursos comuns de filosofia i lletres al Col·legi Universitari de Castelló 

(ara, Universitat Jaume I). A la Universitat de València obtingué el grau de llicenciada en 

geografia i història, l’any 1982. Com a becària del Departament de Geografia, va elaborar 

la seva tesi doctoral entre l’any 1983 i el 1987. Començà a impartir les classes el 1987 en 

qualitat de professora ajudant fins que, el 1991, per concurs oposició, va guanyar la plaça 

de professora titular d’hidrologia que va exercir fins al 2011. A partir d’aquesta data i fins 

al dia d’avui, ocupa una càtedra de geografia física, aconseguida per concurs a la mateixa 

Universitat. Del 2006 al 2009 es va fer càrrec de la direcció del Departament de Geografia.

aPoRtació ciEntíFica. La doctora Segura uneix una seriosa base humanística amb 

una formació científica «dura» que podríem concretar en un nivell poc usual de mate-
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