
Acta del segon premi Lluís Solé i Sabarís
(convocatoria 1988)

A la ciutat de Barcelona, el dia nou de novembre de mil nou-cents vuitanta-vuit, d' acord amb el que estableix
la Convocatoria del Premi Lluís Solé i Sabarís, es. reuneix la Ponencia designada per la Junta de Govem de
la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA per proposar l'adjudicació del Premi Lluís Solé i Sabarís (1988)
en aquesta segona convocatoria.

La Ponencia esta formada per Lluís Casassas (president), Enrie Mendizabal (secretari), Vicenc Biete, Roser
Majoral i Lluís Riudor.

EIs reunits, un cop exposades i discutides les opinions de tots els membres de la Ponencia, acorden proposar
per unanimitat a la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA l'adjudicació del Segon Premi Lluís Solé i
Sabarís (1988) als senyors Enrie Morera i Borrell i Joan Tort i Donada pel seu treball "Estudi de les unitats
de població de Catalunya".

D'aquest treball la Ponencia considera:
-la correcta i acurada explicació del pla de treball i de la seva realització, malgrat un cert esquematisme en
les definicions, aspecte que els membres de la Ponencia creuen que s'hauria de corregir de cara a una possible
publicació;
- la toponímia proposada per les unitats de població descrites en el treball, qualificada d'excel·lent;
- la cura i l' exhaustivitat en l' analisi de la cartografia i en l' enquesta realitzada a tots els municipis de Catalun-
ya, que ha dut a uns resultats moltinteressants; s'ha trobat a faltar, pero, la cartografia que reflecteixi les unitats
de població proposades, encara que, sens dubte, aixo suposaria un altre treball tan laboriós com el que aquí
es comenta.

El dia i al lloc abans esmentat, la Ponencia redacta i aprova aquesta acta que és signada per tots els seus
membres: Lluís Casassas, president, Enrie Mendizabal, secretari, Vicenc Biete, Roser Majoral i Lluís Riudor.
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