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Oriol Nel·lo i Colom

O  riol Nel·lo va néixer a Barcelona, l’any 1957.  

Estudià a la Universitat Autònoma de Barcelona durant la segona meitat del vuitè decen-

ni del passat segle i l’any 1981 obtingué la llicenciatura en geografia i història, secció de 

geografia. Va aconseguir un Master of Arts on International Affairs l’any 1988 a la 

Universitat Johns Hopkins de Baltimore i efectuà cursos i estudis complementaris en altres 

universitats estrangeres, especialment a Bolònia. Jo sempre pregunto quins professors han 

tingut major influència sobre la persona que m’està explicant la seva vida professional, 

respecte a la seva formació científica. Ell mateix em destacà, en el sentit que acabo d’es-

mentar, el professor Enric Lluch i la professora Maria Dolors Garcia Ramon a la UAB, el 

professor nord-americà David Harvey i el professor italià Gianfranco Pasquino.

Els anys 1981-1988 Oriol Nel·lo fou professor a l’Institut de Ciències de l’Educació 

de la UAB i des del 1988 fins a l’actualitat ha estat i és professor del Departament de Geo-

grafia de l’esmentada Universitat. Ha impartit docència o ha fet estudis de recerca a diver-

sos centres universitaris estrangers, com és el cas de la London School of Economics and 

Political Science (Londres), la Universitat de Provença (Ais de Provença), la Universitat 

Erasme de Rotterdam i l’Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (Lisboa).

Respecte a les qüestions tractades en els seus llibres publicats, a Oriol Nel·lo li in-

teressà vivament la gènesi de la divisió territorial de Catalunya (1931-1936) i el debat 

posterior sobre aquest problema. En aquest sentit publicà dos llibres, en col·laboració amb 

Enric Lluch, els anys 1983 i 1984. També referent a Catalunya ha publicat diversos llibres 

sobre el procés d’urbanització (2001), sobre política i territori (2003) i sobre els conflictes 

territorials (2003). Té nombrosos articles o capítols de llibres, alguns traduïts a l’anglès o 

a l’italià, publicats a partir del 1998 fins al 2008 sobre organització territorial, àrees i 

dinàmiques metropolitanes, ús i política territorial i les característiques i el desenvolupa-

ment recent de les ciutats.

Voldria insistir en una característica de la personalitat d’Oriol Nel·lo que es reflec-

teix clarament en les seves tasques universitàries i científiques. Em refereixo al seu interès 
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per la societat que l’envolta, tot cercant una millora en l’organització territorial, social i 

econòmica. En aquest sentit s’inclinà, ja des de mitjan novè decenni, cap a l’estudi de les 

àrees metropolitanes, a partir, és clar, de l’anàlisi i la problemàtica de l’àrea metropolita-

na barcelonina. Durant dos anys fou investigador a l’Institut d’Estudis Metropolitans de 

Barcelona i, a partir del 1988 fins al 1999, fou director de l’esmentat Institut. Seguint 

aquesta línia, desembocà en una activitat de caràcter polític: fou diputat al Parlament de 

Catalunya (1999-2004) i ha estat i és secretari per a la Planificació Territorial en el De-

partament de Política Territorial i Obres Públiques, a partir de l’any 2003 fins a l’actua-

litat. De la seva laboriosa i eficaç tasca en tinc nombroses proves, ja que jo pertanyo a la 

Comissió d’Urbanisme de Catalunya, precisament en representació de la nostra entitat, 

l’Institut d’Estudis Catalans.

És evident que aquesta actitud i aquestes activitats d’Oriol Nel·lo es reflecteixen 

indubtablement en totes les tasques que ell efectua. En el camp de la geografia, les seves 

recerques sovint prenen el caràcter dels estudis que alguns geògrafs anglesos batejaren, fa 

setanta o vuitanta anys, com una applied geography, és a dir, una geografia aplicada. 

Aplicada, s’entén, a una millora d’un territori i de la societat que l’ocupa. En els dos últims 

anys i actualment, el caràcter aplicat i pragmàtic de les seves recerques s’ha manifestat i 

es manifesta, per exemple, en els treballs que dirigeix i que ell mateix porta a terme sobre 

l’adequada planificació i organització de diverses àrees territorials catalanes en el Depar-

tament polític abans esmentat. Així mateix, les seves activitats polítiques no li han impe-

dit pas, ans al contrari, la seva col·laboració científica amb les diverses institucions de les 

quals ell forma part, com poden ser el seu Departament a la Universitat Autònoma de 

Barcelona, la Societat Catalana de Geografia i la Societat Catalana d’Ordenació del Ter-

ritori, per exemple.

Text llegit pel senyor Joan Vilà-Valentí en el Ple del dia 19 de gener de 2009
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