
Acta del Primer Premi Lluís Solé i Sabarís
(Convocatòria 1986)

A la ciutat de Barcelona, el dia cinc de novembre de mil nou-cents vuitanta-sis, d'acord
amb el que estableix la Convocatòria del Premi Lluís Solé i Sabarís, es reuneix la Ponèn
cia designada per la Junta de Govern de la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA
per proposar l'adjudicació del Premi Lluís Solé.i Sabarís (1986), primer any de la seva
convocatòria.

La ponència està formada pel seu president, Lluís Casas sas i Simó, per Dolors Batallé
i Tremoleda, vocal de la Junta de Govern de la Societat, i pels membres designats per
la Junta de Govern, Manuel Ribas i Piera, Francesc Roca i Antoni Tulla.

D'antuvi, els reunits constaten, i així ho fan constar en l'acta present, que els treballs
presentats reuneixen les condicions exigides per la Convocatòria, tant en llurs aspectes
formals com en els seus continguts.

A continuació, els reunits han de dir que és just assenyalar alguns aspectes positius que
s'han de reconèixer a dits treballs malgrat que la imprecisió dels termes de la convocatò
ria ha d'haver provocat algunes dificultats que segurament es reflecteixen al moment d'haver
de determinar el grau d'encaix dels continguts dels treballs amb l'esperit de la convocatòria.

De l'obra presentada pel senyor Santiago Cucurella i Fernàndez (La Catalunya depri
mida), convé remarcar-ne la forma viva i directa de l'exposició i el noble atreviment d'al
gunes de les seves propostes; del treball dels senyors Patricio Rubio i Jordi Conill (La
desorganització territorial en l'ordenació natural) és remarcable l'esforç per incloure-hi
nous enfocaments didàctics que haurien de facilitar un acostament més directe a la com
plexitat de l'espai català; i de l'obra presentada per la senyora Isabel Rueda i Màrquez
(Diagnòstic del mapa municipal de Catalunya) val la pena remarcar-ne la meticulositat
de l'anàlisi, els resultats del qual ajuden a tenir una visió més encertada de la realitat terri
torial i administrativa de Catalunya.

Finalment, un cop exposades les opinions de tots els membres de la Ponència i conside
rades les aportacions de cada obra presentada, els reunits acorden proposar a la SOCIE-
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TAT CATALANA DE GEOGRAFIA, pel vot favorable de tres ponents, l'adjudicació
del Primer Premi Lluís Solé i Sabarís (1986) a la senyora Isabel Rueda i Màrquez pel
seu treball Diagnòstic del mapa municipal de Catalunya.

El dia i al lloc abans esmentat, la Ponència redacta i aprova aquesta acta que és signada
per tots els seus membres.
Lluís Casassas (president) , Dolors Batallé (secretari) , Manuel Ribas i Piera , Francesc Roca
i Antoni Tulla i Pujol.
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