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Claire Colomb

L a professora Claire Colomb, nascuda el 

1978, de nacionalitats francesa i britànica, és una reconeguda experta en estudis urbans 

i en el sistema de planejament territorial a Europa. La seva trajectòria l’ha portat a inte-

ressar-se per la realitat catalana i la inserció de Catalunya al sistema territorial europeu, 

tema sobre el qual té una profunda coneixença. 

La doctora Colomb és llicenciada en ciències socials per l’Institut d’Estudis Polítics 

de París (França) i doctora en planificació urbana i regional per l’Escola Universitària de 

Londres (UCL). En l’actualitat és professora de Planificació i sociologia urbana a la UCL. 

Des de l’any 2005, és associada de l’Observatori Català de la London School of Economics, 

dirigit per l’hispanista Paul Preston. 

Les seves línies de recerca se centren en particular en l’estudi de la governança urba-

na i regional a Europa (Alemanya, Espanya, França, Regne Unit), les polítiques de planeja-

ment i de regeneració urbana a Europa, els moviments socials urbans, el paper de la UE en 

la planificació territorial i l’anàlisi comparativa dels sistemes i cultures de planificació terri-

torial a Europa. És autora d’un gran nombre de publicacions, entre les quals destaquen el 

llibre Staging the New Berlin. Place Marketing and the Politics of Urban Reinvention (2011), 

i coautora d’European Spatial Planning and Territorial Cooperation (amb Stefanie Dühr; 

Vincent Nadin, Routledge, 2010). Ha coordinat (amb Johannes Novy) el llibre Protest and 

Resistance in the Tourist City (2016) en què figuren interessants seccions sobre Barcelona. 

La professora Colomb és una bona coneixedora de la realitat catalana. Va ser in-

vestigadora visitant de l’Institut Universitari d’Estudis Europeus i del Departament de 

Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (2010-2012 i 2016, respectivament) 

per a dur a terme dos projectes de recerca sobre Catalunya i Barcelona. Durant aquestes 

estades va aprendre català, llengua que parla amb fluïdesa. És sòcia de la Societat Cata-

lana d’Ordenació del Territori, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. 

Actualment, la doctora Claire Colomb està treballant en el tema de la política 

territorial, la planificació espacial i la construcció nacional en territoris que podrien esde-
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venir nous estats d’Europa, com ara Catalunya, Escòcia i Flandes. Es tracta d’una línia 

de recerca innovadora que combina disciplines i enfocaments que rarament s’apleguen: 

els estudis europeus (descentralització, regionalisme, política territorial, separatisme), la 

ciència política (re-scaling institucional, devolució, descentralització), la geografia econò-

mica (desenvolupament regional, gestió dels recursos), estudis de planificació (cultures i 

mètodes de la planificació espacial i del planejament urbanístic) i, finalment, la sociologia 

del nacionalisme (tradicions culturals, sistema polític i moviments ciutadans). 

Text llegit pel senyor Oriol Nel·lo i Colom en el Ple del dia 19 de setembre de 2019

Valerià Paül i Carril

V alerià Paül va néixer a Barcelona el 21 de 

maig de 1979. Pot semblar estrany proposar una persona de quaranta anys per a membre 

corresponent de l’Institut d’Estudis Catalans. El proposem els membres de l’àrea de geo-

grafia de la Secció, per l’excepcionalitat científica i humana de la persona i perquè estem 

convençuts que pot aportar molt a l’Institut d’Estudis Catalans des de les terres gallegues, 

d’on és la seva mare i on s’ha establert fa uns anys com a professor de geografia a la Uni-

versitat de Santiago de Compostel·la.

Resum de la seva activitat

Com ja he indicat, va néixer a Barcelona, ciutat on ha cursat tots els estudis fins a la rea-

lització de la tesi doctoral, el 2007. Fou un alumne excepcional i únic. En soc testimoni 

com a professor, i ho demostra el fet que fou premi extraordinari de llicenciatura per la 

Universitat de Barcelona, primer premi nacional de fi de carrera, atorgat pel Ministeri 

d’Educació, Cultura i Esports, l’any 2020, i premi extraordinari de doctorat per la Uni-

versitat de Barcelona, el 2007.
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