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Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans

Premi Lluís Casassas i Simó per a estudiants

La Societat Catalana de Geografia convoca aquest premi amb l'objectiu d'estimular la
redacció en catalá de treballs d' iniciació a la recerca i és ofert a un treball d'investigació
sobre geografia.

La dotació del premi és de cent mil pessetes (100.000 PTA). Bs poden concedir fins
a dos accessits,

BIs treballs premiats podran ser publicats a la revista Treballs de la Societat Catalana
de Geografia.

Aquesta convocatoria és adrecada a estudiants universitaris i persones titulades des de
l' 1 de febrer del 1992.

BIs treballs que vulguin aspirar al premi han de ser redactats en catala, No es podran
considerar treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l'Institut
d'Bstudis Catalans o per una altra institució. Els treballs, d'una extensió d'aproximada
ment cinquanta fulls de format A4, s'han de presentar mecanografiats a doble espai (i
a més, si és possible, en disquet tractat amb qualsevol dels processadors de textos més
usuals), han d'estar enquademats i han d'anar acompanyats d'un certificat d'estudis.

Bn fará l'adjudicació la Societat Catalana de Geografia a proposta d'una ponencia for
mada per tres membres designats per la Junta de Govern de la Societat.
. La Societat no s' obliga a retornar els treballs no premiats que no hagin estat recollits

dins el termini dels dos mesos comptadors des de la data de lliurament del premie
Les obres aspirants al premi han de ser presentades mitjancant exemplar triplicat a la

seu de l'Institut d'Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), amb les in
dicacions següents: nom, adreca, telefon i NIF de l'autor o autora., premi a que aspira
l'obra i declaració jurada que el treball no ha rebut cap premi ni subvenció.

Termini d'admissió dels originals: 5 de desembre de 1995
Adjudicació del premi: 18 de marc de 1996
Lliurament del premi: 22 d'abril de 1996
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