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d’assessor expert per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre les desigualtats en 

salut a la Unió Europea.

En resum, creiem que tant pel seu prestigi acadèmic com pel seu compromís amb 

el país, el doctor López Casasnovas és un candidat excel·lent per cobrir la vacant a l’àrea 

d’economia de la nostra Secció i, per això, volem proposar formalment la seva candida tura.

Text llegit pel senyor Andreu Mas-Colell en el Ple del dia 29 de setembre de 2016

Joana Maria Seguí Pons

J  oana Maria Seguí Pons va néixer a Ciu-

tadella de Menorca el 1956. Viu i treballa a Palma, a la Universitat de les Illes Balears 

(UIB), amb desplaçaments continus a Barcelona, ateses les seves múltiples i diverses con-

nexions amb el Principat.

Llicenciada amb grau en geografia el 1981 amb la memòria d’investigació titula-

da Evolució del transport col·lectiu urbà a Ciutat de Mallorca: 1890-1959, és premi ex-

traordinari de llicenciatura el mateix any. Cinc anys més tard, el 1987, presenta una tesi 

doctoral dirigida pel doctor Bartomeu Barceló també en l’àmbit de la geografia del trans-

port i els estudis de mobilitat, que rep la qualificació d’apte cum laude. El 1989 esdevé 

professora titular d’universitat de l’àrea de geografia humana i, des de l’any 2001, és 

catedràtica de la mateixa àrea de coneixement a la Universitat de les Illes Balears. 

Poliglota, ha estat professora del Departament de Geografia de la Universitat del 

Quebec a Montreal i investigadora principal de diversos i rellevants projectes d’investiga-

ció finançats pel Govern del Canadà. Dirigeix   el Grup de Recerca de la UIB Turisme, 

Mobilitat i Territori; és membre del Comitè d’Experts del llibre verd. les Illes Balears en 

la societat de la informació i del coneixement (2002), elaborat pel Govern balear, i és 

autora d’una quantitat ingent d’articles en revistes acadèmiques de prestigi (com Environ-
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ment and Planning B: Planning and Design, Cahiers de Géographie, de la Universitat del 

Quebec, i moltes d’altres d’aquest estil i nivell), així com de molts capítols de llibre, tant 

en editorials peninsulars com, sobretot, en editorials canadenques i europees. 

Ha elaborat informes per encàrrec de diverses administracions, com són el llibre 

blanc del turisme a les Balears (2008), de la Conselleria de Turisme del Govern Balear; 

Mobilitat i accessibilitat (en col·laboració), del Centre de Recerca Econòmica i la Univer-

sitat de les Illes Balears; Transports, tourisme et articulation territoriale: la diversification 

et la monoculture à Québec (Canada) et aux Îles Baléares (Espagne) (2005-2006), del 

Ministeri d’Afers Exteriors de Canadà; el llibre verd. les Illes Balears en la societat de la 

informació i del coneixement: un marc integrador per al desenvolupament sostenible de 

la societat balear en el segle xxi (2002), del Govern de les Illes Balears, i Aplicació dels 

sistemes d’informació geogràfica per a la construcció del mapa escolar de la comunitat 

autònoma de les Illes Balears (1997), de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport del 

Govern de les Illes Balears. 

Resumint: té una trajectòria acadèmica impecable que no l’ha allunyada de diver-

sos càrrecs de gestió de pes en diferents moments de la seva vida, tant en la Unió Geogrà-

fica Internacional com en el Govern Balear, com, ara mateix, a la UIB, on és vicerectora 

de Projecció Cultural i Universitat Oberta. Tot plegat mostra, d’altra banda, una capaci- 

tat de treball extraordinària i un compromís decidit envers les institucions de les quals 

forma part.

La relació amb les institucions i la cultura catalanes

Permeteu-me ressaltar un altre aspecte de la candidata que em sembla especialment re-

llevant. Em refereixo al seu compromís personal envers la cultura catalana i la seva rela-

ció amb les institucions catalanes.

No em refereixo només al fet que ha participat activament en iniciatives com la 

Geografia general dels Països Catalans, o en el I Congres Català de Geografia de l’any 

1991, o en les Jornades sobre Sostenibilitat i Territori: «Els límits del creixement als Paï-

sos Catalans», o al fet que és sòcia numerària d’entitats com la Societat Catalana de Geo-

grafia des de fa molts anys, per citar-ne només una a tall d’exemple i no allargar-me més 

del compte, sinó a la defensa pública, a través dels seus escrits, de la personalitat nacional 

catalana en fòrums internacionals —i crec que això encara és més significatiu— des del 

seu àmbit temàtic i investigador. Em refereixo, per exemple, al capítol «La Catalogne : un 

État-région en territoire européen» en l’obra col·lectiva le Monde dans tous ses États. Une 

approche géographique, capítol que ha esdevingut quasi un clàssic, d’un llibre que ha 

estat objecte de múltiples reedicions, la darrera de les quals és d’aquest mateix any 2016. 
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O a una conferència inaugural impartida el 2010 a la Universitat del Quebec a Montreal 

amb el títol «La Catalogne du xxième siècle: une nation à l’intérieur de l’État espagnol 

évoluant dans le contexte des Eurorégions», conferència que en alguns sentits avançava 

esdeveniments que hem viscut entre el 2010 i el 2016. Sense que ningú li demanés, la 

doctora Seguí, des de Mallorca i com a mallorquina, ha explicat la realitat nacional cata-

lana en fòrums internacionals d’una manera exquisida, convincent i argumentada, quelcom 

que alguns valorem de manera especial.

Com també valorem que s’hagi implicat en múltiples iniciatives impulsades per 

entitats com l’Institut Ignasi Villalonga d’Economia i Empresa (València) o l’Euroregió 

Pirineus-Mediterrània, amb un paper molt actiu en tant que comissionada del Govern de 

les Illes Balears o representant la UIB.

Resumint: considerem que la candidata que presentem compleix amb escreix, a 

ulls dels qui la proposem, tots els requisits imprescindibles per passar a formar part de la 

Secció i de l’Institut. S’hi implicarà i s’hi dedicarà.

Text del senyor Joan Nogué i Font, llegit per la senyora Maria Dolors Garcia Ramon 

en el Ple del dia 19 de gener de 2017
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