
Presentacio del Premi Catalunva d'Economia 1991

Joaquim Muns i Albuixech

Molt Honorable Sr. President de la Generalitat, Honorable Sr. Conseller d'Economia i Finances, 11-1m. Sr.
President de l'Institut d'Estudis Catalans, Sr. President de la Caixa de Catalunya, Srs. Membres del Jurat,
Senyores i senyors:

Com a President de la Societat Catalana d'Economia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, vull ex-
pressar, en comencar, la nostra gratitud al Molt Honorable Sr. President de la Generalitat per haver hono-
rat aquest primer prerni Catalunya d'Economia amb el Iliurament que personalment n'ha volgut fer en el
mare incomparable d'aquest salo de Sant Jordi.

Tambe vull agrair al Honorable Conseller d'Economia i Finances la seva presencia it I'acte.
Fn instaurar el premi Catalunya d'Economia, la Societat Catalana d'Economia ha volgut, premiant

la que considers la millor obra, treball o estudi sobre I'economia catalana, estimular I'esforc per conc'ixer
millor i cada vegada amh mes rigor el nostre pats.

No volem fer altra coca doncs que, dintre de la tradicib i ampli ventall de premis que atorga l'Insti-
tut d'Estudis Catalans , sumarnos - hi amb aquest nou premi, que esperem i desitgem sigui un nou i impor-
tant al-licient pels investigadors de la nostra realitat economica.

El Icr. Premi Catalunya d'Econornia, dotat amb un mili6 de pessetes, ha sigut possible -i vull des-
tacar-ho com mereix- gracies al patrocini, que sempre ha anat molt mes enlla dels aspectes merament
economics, de la Caixa de Catalunya. Sense aquest recolcament, no haguessim pogut establir un premi
d'aquestes caracteristiques.

Com a president del jurat, vull agrair I'esforc, la seriositat i el rigor amb el que tots els membres han
desenvolupat la seva responsabilitat.

EI guardonat, Sr. Pere Lleonart, to un dens curriculum que vostes podran trobar al triptic que s'ha re-
partit a 1'entrada. Vull destacar-ne, pet-6, la seva amplia experiencia, que combina una excellent prepara-
citi tccnica arnb treball a diverses empreses i institucions publiques. Es en el camp d'aquestes dltirnes i
molt particularment en el de l'urbanisme, en el que I'economista Sr. Lleonart ha destacat mes. Al 1985,
va rehre ja el Premi Nacional d'Urbanisme per la seva participacio en I'elaboracib del Pla General d'Or-
denacio Urbana d'Hostalric. El nou premi, el que Ii Iliurem avui, es un reconeixement al que considerem
el millor treball -i it mes molt reeixit- sobre el teixit de ciutats de Catalunya. En un moment en el que els
problemes territorials a casa nostra han esdevingut tan importants , ens ha semblat encara, mes adient que
el prerni ho reconeixes.

En concloure aquestes breus paraules, vull felicitar, en nom de la Societat Catalana d'Economia al
guardonat, Sr. Lleonart, i agrair a totes les institucions i persones ]as nominacions que ens van enviar, hen
nombroses i interessants. Continuem confiant en tots ells per fer d'aquest premi un verdader aconteixe-
ment anual a la nostra vida economics.

Moltes gracies.
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