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Acta del II Premi Lluís Casassas i Simó per a
estudiants (Convocatoria 1996)

A la ciutat de Barcelona, el dia quatre d'abril de mil nou-cents noranta-set, d' a
cord amb el que estableix la Convocatoria del Premi Lluís Casassas i Simó, es reu
neix la Comissió designada per laJunta de Govern de la SOCIETAT CATALANA
DE GEOGRAFIA per proposar l'adjudicació del Premi Lluís Casassasi Simó a un
treball d'investigació sobre Geografia (1996), segon any de la seva convocatoria.

La Comissió estaformada pel Dr. Josep Oliveras (president),professorde Geografia
de la Universitat Rovira i Virgili i vicepresident de la Societat Catalana de Geografia,
el Dr. Jesús Burgueño (secretari), professor de Geografia de la Universitat de Lleida,
i la Dra. M. Carme Montaner, de 1'Institut Cartografic de Catalunya.

EIs reunits constaten, i així ho fan constar en l'acta present, que els treballs
presentats reuneixen les condicions exigides per la Convocatoria, tant en els
seus aspectes formals com en els continguts.

EIs membres de la Comissió, un cop exposades i debatudes totes les opi
nions, acorden proposar per unanimitat a la SOCIETAT CATALANA DE
GEOGRAFIA l'adjudicació del II Premi Lluís Casassas i Simó per a estudiants
(1996) alsenyor David Molina Gallart, pel seu treball «Processos erosius als
eamps abandonats del Pare Natural del Cadí-Moixeró».

Així mateix, els membres de la Comissió decideixen concedir dos accessits
alPremi Lluís Casassas i Simó. Primer accessit al senyor Osear Marcos Valiente
pel seu treball «Sequeres al Nordest de Brasil i el fenomen El Niño.
Aproximaeió a l'estudi de la seva interrelació». Segon accessit, a la senyora
Gemma Bell i al senyor David Pavón pel seu treball «Lestany de Sils: reali
tat i perspeetives d'un espai tan deseonegut eom masegat».

El dia i ellloc suara esmentats, la Comissió redacta i aprova aquesta, acta,
que és signada amb la conformitat de tots els seus membres.
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