
Veredicte del Primer Premi «Memorial Jordi
Baiget i Ellas» -ecologia i ordenació territorial-

El jurat format per LluísCasassas i Simó, Josep M. Panareda i Clopés, Joan Antoni
Solans i Huguet, i Josep Homs i Corominas -que actua com a Secretari-, i representants
dels Ajuntaments de Caldes de Montbui, Canovelles, Granollers, les Franqueses del Va
lles, la Garriga, la Llagosta, Llinars del Valles, Mollet del Valles, Montmeló, Parets del
Valles, la Roca del Valles, Sant Celoni, Sant Feliu de Codines, Santa Maria de Palautorde
ra i Vilanova del Valles, s'han reunit per adjudicar el Primer Premi «Memorial Jordí
Baiget i Ellas» -ecologia i ordenació territorial- 1990.

A l'esmentat premi concorren quatre projectes rebuts en l'ordre següent:

1. Oriol BASSA i VILA «El Medi ambient i la natura a l'escola».
2. Área de geografia del Museu de Granollers «Ordenació del territori del VallesOrien

tal a partir de l'análisi dels mercats de treball».
3. Josep M. NOGUÉ i JUNCÁ «Projecte d'estudi per l'ampliació i millora de les capta

cions d'aigua pel consum a la Comarca del Valles Oriental».
4. Juanjo BUTRÓN, Empar FERNÁNDEZ i Eva MASSANA «Estudi de possibilitats

per a la recuperació comunitaria d'espais residuals urbans als nuclis urbans de la comarca
del Valles Oriental».

Acordem:

1. Atorgar per majoria el primer premi «Memorial Jordí Baiget i Ellas- -ecologia
i ordenació territorial- 1990amb una dotació económica de 500.000 pta., al treball «Pro
jecte d'estudi per l'ampliació .i millora de les captacions d'aigua del consum a la Co
marca del Valles Oriental» presentat per Josep M. Nogué i Juncá.

2. Que l'import de la borsa sera lliurat atenent a les condicions que s'establei
xen:
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a) Un 25% en el moment de l'adjudieaeió.
b) Un 25 % en el moment dellliurament dels doeuments que eonstitueixen la fase preli

minar que s'explieita en el projeete, en un termini que mai no no sera superior als quatre
mesos.

e) Un 25% en el moment de la presentaeió de la diagnosi i el resultat de l'estudi de
eamp, punt 2 de la memoria i metodologia del treball presentada, en un termini que mai
podrá sobrepassar els vuit mesos.

d) 1el 25 %restant en el moment dellliurament de la totalitat del treball amb les eonelu
sions eorresponents, d'aeord amb el termini fixat en les bases d'aquest premio

e) Sempre amb el vist-i-plau previ del ponent eientífie que el jurat ha delegat.

3. El jurat en ateneió a la temática del treball presentat aeorda nomenar ponent eientífie
del jurat el Sr. Josep M. Panareda i Clopés.

4. El jurat vol fer constar l'alt nivell del eonjunt dels projeetes de treball presentats al
Primer Premi «Memorial Jordi Baiget i Elias» 1990.

1 perqué eonsti, signen la present acta, els membres del Jurat.

Ciutat de Granollers u de febrer de mil nou-eents noranta-u

Lluís Casassas i Simó

Josep M. Panareda i Clopés
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Josep Homs i Corominas

Josep Antoni Solans i Huguet


