
PARTI: 
VIIIPREMI 

CA LUN D'ECONOMIA 

Bases del VIII Premi Catalunya d'Economia 

Acta del jurat del VIII Premi Catalunya d'Economia 

El paper de les exportacions vitícoles en la configuració de les relacions exteriors 
de l' economia 1672 -1869, 

per Francesc Valls Junyent 

El VIII Premi Catalunya d'Economia a les Caves Freixenet de Sant Sadurní d' Anoia 



8 

Bases del VIII Premi Catalunya d 9 Economia 

1. La Societat Catalana d'Economia, filial de l'Instítut d'Estudis '-'aI,m~lH", convoca el 
Premi d' Economía per a la millor sobre econo-
mja catalana o inedit. del és reconeixer i estimular els eslon~os 
per a una millor investigació. 

7 PI de c"riicter hiEnnc¡l pot ¡'eC8Ure t;:l.nt ~n ppr~fln~s c;c;till:mes com de fOfa dels nai"-
sos catalans. El premi s'alterna amb el Premi Societat Catalana d'Economia. 

3. La candidatura al premi podra ser proposada pel propi interessat en nom seu o amb 
pseudonim, o mitjan<;ant propostes nomenades per terceres persones. 

4. Totes les candidatures rebudes seran estudiades per la Junta de la Societat, constituIda en 
Comite Ad que en seleccionara un maxim de cinc, 

5. Un cop seleccionades les candidatures que opten al premi, es constituira el Jurat per adju
dicar-lo, que estara format pel president, vice-president i el secretari de la Societat, 
darrer actuant de secretad del i quatre persones més de reconegut prestigi en el 
camp de l'economia. Les deliberacions del 1urat seran secretes. D'acord amb aquest punt 
el del VIII Premi Catalunya d'Economia 2001 esta format per Josep Jané i Sola, 
Pere i Antoni Sena i Manuel Basáñez, Muns i 
Albuixech, Andreu Mas Colell, i Josep C. Vergés, el qual actua de secretario 

6. El Jurat actuara d' acord amb el sistema de votacions successives. En cadascuna d' elles, 
cada membre del Jurat votara un nombre de candidats igual als que restin menys un, i el 
menys votat a cada ronda sera eliminat, fins arribar al guanyador. Els possibles empats 
entre candidats menys votats es decidiran pel mateix procediment de votació o votacions 
successives de membres del Jurat. 

que no podra declarar-se desert, és d'un milió i mig de pessetes 
pal:rO(;m;lda per la Caixa d' Estalvis de Catalunya. 

8. EIs membres del Jurat i de la Junta de la Societat Catalana d'Economia no poden ser can
didats al premi mentre exerceixen aquesta funció. 

9. El premi s'atorgara la tardor de 2001. Ellliurament es fara en un acle academic que in-
doura una conferencia a carrec del durant el proper any academic 2001-2002. 

10. Totes les propostes per optar al premi han d' anar adre<;ades al Secretari, Societat Catalana 
d'Economia, Institut d'Estudis Carme 47,08001 Barcelona, Fax 932 701 180 o 
e-mail verges@valles.com. abans del 15 de juny. 

Josep Jané i Sola 
President 

Barcelona, abril de 2001 

Josep C. Vergés 
Secretari 



Acta del jurat del VIII Premi Catalunya d'Economia 

La Societat Catalana d'Economia, filial de !'Institut d'Estudis Catalans, ha convocat el VIII 
Premi Catalunya d'Economia, patrocinat per Caixa Catalunya. Un cop seleccionades les candida
tures per la Junta de la Societat, s'ha constitui't el jurat que, d' acord amb les bases de l' any 2001, 
esta format per Josep Jané i Soja, president, Antoni Serra Ramoneda. Joaquim Muns i Albuixech, 
Andreu Mas Colell, Josep Manuel Basáñez, Pere Puig i Bastard, i Josep C. Vergés, el qual actua 
de secretario 

Reunit a la Ciutat de Barcelona, el jurat concedeix el Premi Catalunya d'Economia 2001 a 
Francesc Valls Junyent per la seva obra "El paper de les exportacions vitícoles en la configuració 
de les relacions exteriors de l' economia catalana 1672-1869," un estudi que demostra l' origen vi
tícola de la industrialització catalana i com va ser possible malgrat la liquidació de les institucions 
catalanes i front un Estat hostil. 

Barcelona, 2 d'octubre de 2001 

Signa el secretari del jurat, 
Josep C. Vergés 
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