
Premi Lluís Solé i Sabarís
(Tercera convocatoria)

El m Premi Lluís Solé i Sabarís, que ara es convoca, sera adjudicat el dia 5 de novembre de 1990.
L'import del premi, dotat per la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA, és de cent cinquanta mil pes

setes, i és ofert al millor estudi o treball d'investigació sobre
qüestions d'ordenament territorial de Catalunya,

en tots els ·seus aspectes, ja sigui referents al medi ambient, a la divisió territorial, a aspectes socials, econo
mies, demografics ...

El Premi Lluís Solé i Sabarís no pot ésser partit.
En fará l'adjudicació la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA, a proposta d 'una ponencia de cinc mem

bres: el president de la S.C de G., un membre de la Junta de Govem que actuara com a secretari, i altres tres
membres que, segons el carácter de les obres presentades, la Junta de Govem cregui convenient de designar.

No es podran presentar obres ja premiades en concursos anteriors o subvencionadesper l'Institut d'Estudis
Catalans. Podran ser obres inedites o bé publicades des de la data d'aquesta convocatoria.

Hauran de ser redactades en catala i signades per l'autor.
Les obres inedites hauran de ser presentades al premi, en doble exemplar, abans del 15 de setembre de 1990,

al domicili de la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA.
Si el premi resta desert, o no és adjudicat, la S.C. de G. podrá destinar-ne l'import, totalment o parcialment,

a subvencionar un estudiós per preparar, sota la direcció d 'un professor designat per la Junta de Govem, un
treball del tema semblant al'anunciat.

En totes les qüestions que es puguin plantejar i no estiguin previstes en aquestes bases, s'atendra al sentit
general de les bases publicades al Lvm Cartell de Premis i de Borses d'Estudi de l'Institut d'Estudis Catalans
de Ir d'octubre de 1988.
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