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El seu compromís amb el país i la cultura és clar, i ens consta també el seu com-

promís amb l’Institut i la disponibilitat a participar en les seves tasques, si és elegit.

Estem convençuts que la seva incorporació a la Secció i a l’Institut seria benefici-

osa per la nostra institució i, per això, el proposem com a candidat. 

Text llegit pel senyor Carles Viver Pi i Sunyer en el Ple del dia 19 de gener de 2017

Josep Vicent Boira i Maiques

J  osep Vicent Boira i Maiques va néixer a 

València el 1963. Presentem el doctor Boira com a membre per a una vacant de l’àrea de 

sociologia. I, tanmateix, volem destacar la transversalitat de les seves recerques i publica-

cions, que van des de l’economia a l’urbanisme, o des de la ciència política a, molt espe-

cialment, la geografia; una transversalitat que és la pròpia de la nostra Secció.

Per tal que el situïn ràpidament, els donaré quatre referències bàsiques que vostès 

podran completar consultant el seu extens currículum. Josep Vicent Boira és doctor en 

geografia per la Universitat de València i professor d’aquesta universitat. Va ser premi 

extraordinari de llicenciatura l’any 1986 i premi extraordinari de doctorat el 1992. Ha 

ampliat estudis i ha exercit de professor visitant en diverses universitats italianes i nord-

americanes, entorns acadèmics amb els quals manté encara avui una estreta relació, bé 

implicant-se activament en revistes com el Bollettino della Società Geografica Italiana, 

bé col·laborant estretament amb entitats de gran pes i rellevància, com l’American Asso-

ciation of Geographers.

Josep Vicent Boira és un dels qui primer va obrir el debat entorn de la urgència 

d’apostar per l’eix mediterrani i la conveniència de visibilitzar molt més les relacions entre 

les economies catalana i valenciana. Alguns dels aquí presents potser recordaran l’impac-

te que va tenir —i segueix tenint— el Premi d’assaig Ramon Trias Fargas de l’any 2009, 
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que ell va guanyar amb un treball d’investigació sobre les relacions econòmiques entre 

Catalunya i València, i que, un any més tard, el 2010, Edicions 62 publicaria amb el títol 

la Commonwealth catalanovalenciana. la formació de l’eix mediterrani al segle xx. Abans 

i després rebrà molts altres guardons, entre d’altres, el Premi 25 d’Abril de Recerca de 

l’Ajuntament de Benissa (1995), el Premi Joan Fuster d’assaig en els Premis Octubre  

de 2002 i el Premi Vicent Andrés Estellés de Narrativa Científica de l’any 2007.

Actualment és secretari autonòmic de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques 

i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana, des de juliol de 2015, càrrec tem-

poral que, amb paraules seves, no li impedirà implicar-se activament en la nostra institu-

ció.

Aquesta és una brevíssima radiografia del seu perfil, un perfil que és, clarament, 

el d’un acadèmic i investigador, el d’un professor universitari, però que sempre presenta i 

ha presentat un vessant de compromís; un compromís cap a la comunitat universitària, 

però sobretot cap al país i el seu teixit social, econòmic i cultural. Així, i per posar només 

alguns exemples a tall de mostra, ha combinat la seva tasca com a investigador i professor 

amb altres tasques com les següents:

— Director acadèmic de la Càtedra d’Estudis Econòmics i Territorials Ignasi Vi-

lallonga (Universitat d’Alacant), entre l’1 de juliol de 2002 i l’1 de juliol de 2003.

— Director del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València, des de 

l’octubre de 2006 fins al març de 2012.

— Membre de la Comissió Universitària sobre el Barri del Cabanyal-Canyamelar, 

el 2010. 

— Membre del Consell Consultiu de l’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona, 

des del 14 de desembre de 2011. 

Té un compromís social i de país, compromís amb la llengua i la cultura catalanes, 

de bracet d’una tasca investigadora i divulgadora extraordinàries. El doctor Josep Vicent 

Boira és autor (sol o en col·laboració) de 23 llibres, 77 capítols de llibre i 62 articles de 

caràcter científic i erudit, per no parlar de la quantitat ingent de ponències i comunicaci-

ons a congressos i seminaris. No té sentit que m’hi estengui ara. Vostès les poden consultar 

en el seu currículum, on també descobriran una altra de les seves facetes importants, 

vinculada a la transferència del coneixement al teixit social, cultural i econòmic, en espe-

cial del País Valencià. Ell ha estat el responsable d’un munt d’informes, que van des de 

l’assessorament per a la conformació d’una imatge de marca per a la ciutat de València 

fins al paper de l’aigua en la indústria del Xúquer, passant per un estudi sobre el sistema 

urbà i el desenvolupament territorial de l’arc mediterrani nord-occidental, el potencial 

comercial de la xarxa de ciutats de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, la governança ter-
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ritorial i urbana o l’impacte econòmic i geogràfic del corredor mediterrani, un dels seus 

temes preferits.

Vet aquí, en definitiva, un candidat idoni per entrar a formar part de la nostra 

institució, tant per la seva transversalitat temàtica, a cavall —com he dit— entre les cièn-

cies polítiques, la sociologia, l’economia regional i la geografia humana, com per la seva 

vàlua professional i pel seu compromís amb la llengua i la cultura catalanes.

Text del senyor Salvador Cardús i Ros, llegit per la senyora Àngels Pascual de Sans 

en el Ple del dia 9 de març de 2017

Albert Carreras de Odriozola

A  lbert Carreras de Odriozola va néixer a 

Barcelona el 1955. És llicenciat en economia i empresa (premi extraordinari) per la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona (1979) i doctor cum laude en economia i empresa per la 

mateixa universitat (1983) sota la direcció del doctor Jordi Nadal. 

Ha estat professor a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Universitat de 

Barcelona, a la Universitat Pompeu Fabra i a l’Institut Universitari Europeu de Florència 

(on va dirigir el Departament d’Història i Civilització, 1991-1992), i també ha estat pro-

fessor visitant a la Universitat de Califòrnia a Berkeley i a la Universitat de Georgetown 

(amb la Càtedra Príncipe de Asturias).

Des del 1992 és catedràtic d’història i institucions econòmiques a la Universitat 

Pompeu Fabra (UPF) i ha estat director del Departament d’Economia i Empresa (1996-

1997), vicerector de la UPF (1997-2001) i degà de la Facultat de Ciències Econòmiques 

i Empresarials (2008-2011).

Del 2011 al 2016 fou secretari general d’Economia i Finances de la Generalitat de 

Catalunya. 
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