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Josep Jané i Solà

(21.6.1936 - 28.4.2018)

A mb el vistiplau del Consell Permanent, el 

senyor Eduard Arruga i Valeri, president de la Societat Catalana d’Economia, fa un recor-

datori de Josep Jané i Solà, que fou president de la mateixa societat filial entre 1994  

i 2000.

Josep Jané neix a Igualada el 1936 i mor a Barcelona l’abril de 2018. Estudia ci-

ències econòmiques a la Universitat de Barcelona (1956-1961) i fa la tesi doctoral, sota 

la direcció de Fabià Estapé Rodríguez, sobre el problema dels salaris a Espanya. El 1968 

obté el Premi Ciutat de Barcelona de tesis doctorals. La seva tesi és editada i reeditada 

diverses vegades (per Oikos-Tau). Practicant d’excursionisme i d’esquí, contribuí a la 

creació de les estacions d’esquí de Cerler i de Boí-Taüll.

El 1962 és nomenat professor ajudant de política econòmica a la Universitat de 

Barcelona (UB), on crea, a la Facultat de Ciències Polítiques, Econòmiques i Comercials, 

el Seminari d’Economia del Turisme. El 1969 obté la càtedra de política econòmica de la 

Universitat de Granada. El 1976 torna a la UB com a catedràtic i hi professa aquesta 

matèria fins al 2004. Publica diversos llibres sobre política econòmica i sobre l’empresa a 

Catalunya, així com més de cinc-cents articles en mitjans de comunicació (la Vanguardia, 

Dossier Mundo —revista dirigida pel nostre company Josep M. Casasús—, Tecno-Hotel, 

etc.). 

Voldria destacar dues de les característiques del professor Jané: la claredat i el 

contingut de les seves explicacions, i l’impuls als alumnes a reflexionar.

El doctor Jané, que treballà al Servei d’Estudis de Banca Mas Sardà, fundà Boí-

Taüll Resort, que presidí des de 1977 fins a la seva mort. El 1978 fou nomenat president 

de Bankpime —entitat que fou investigada per suposades irregularitats el 1993—, càrrec 

que abandonà el 2001.
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Soci fundador de la Societat Catalana d’Economia (SCE), el 1986, en fou vicepre-

sident entre 1990 i 1994 (amb Joaquim Muns com a president), i president entre novem-

bre de 1994 i abril de 2000. Durant el seu mandat, la SCE augmentà considerablement 

el nombre de socis, consolidà els dos premis que atorga biennalment (Premi Catalunya 

d’Economia i Premi Societat Catalana d’Economia), recuperà el Premi Ferran Armengol 

i Tubau (d’assegurances) i organitzà homenatges a Laureà Figuerola i a Josep Marull.

Per acabar, voldria destacar que el doctor Jané era una persona de gran bondat i 

molt activa, un gran professor de política econòmica i un bon amic dels que l’envoltaven.

Text llegit pel senyor Eduard Arruga i Valeri en el Ple del dia 13 de setembre  

de 2018
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