
Parlament del Rector de la Universitat de Lleida

Jaume Porta i Casanellas

Distingits professors Xavier Vives i Joan M. Esteban, guardonats amb el Primer Premi

Societal Catalana d'Economia, senyor President de la Societal Catalana d'Economia, filial de

I'Institut d'Estudis Catalans, distingides autoritats, henvolguts amics i amigues.

Es per a la Universitat de Lleida i per a mi una satisfacci6 que I'entrega d'aquest I Premi de

la Societal Catalana d'Economia es faci a] rectorat de ]a Universitat. Ho es en un triple sentit:

En primer Iloc , per la importancia i el relleu del Premi, que reconeix la valua del treball de

recerca realitzat pels professors Xavier Vives i Joan M . Esteban que , d'una forma brillant i ente-

nedora, ens ha estat exposit pels seus autors.

En segon Iloc, perque es Cl primer premi que concedeix la Societal Catalana d'Economia.

EI fet que s'entregui a Lleida to Iota una simbologia per a nosaltres. Es una prova que la

Commemoracio del 700 Aniversari de la creaci6 de la Universitat de Lleida esta come4ant a

assolir els seus objectius: donar a coneixer la Universitat. Cal recordar que cs la primera vega-

da que la Societal Catalana d'Economia fa una activitat a Lleida. Es per aix6 que, quan el

President de la Societal Catalana d'Economia em va comunicar clue, corn a contribuci6 a la

Commemoracio del 700 Aniversari, es proposava I'entrega d'aquest Primer Premi de la Societal

Catalana d'Economia a Lleida, va ser un motiu de joia per a tots nosaltres.

D'altra handa, aquest Best de la Societal Catalana d'Economia no deixa de ser un reconei-

xement a la tasca que s'esta realitzant a la Universitat de Lleida en I'ambit que li Cs propi a la

Societal Catalana d'Economia: Empresarials. Organitzaci6 i Direcci6 d'Empreses i Economia

Agraria. Aixo ha de ser motiu d'autoestima per a aquest professorat i t'estudiantat i per a la pro-

pia Universitat.

En tercer Iloc, i per acabar, destacare ('especial simbologia de la presencia avui aqui de la

Societal Catalana d'Economia. corn a filial que es de l'Institut d 'Estudis Catalans. Un dels pro-

jectes del 700 Aniversari es la construccio del Centre de Cultures Estudi General al Campus

Universitari del marge esquerre del riu Segre (Cappont).

En aquell edifici esta previst que societats cientifiques del relleu de la Societal Catalana

d'Economia, aixf corn el propi Institut d'Estudis Catalans, hi puguin tenir una presencia ffsica.

Volem que Barcelona miri a Ponent: volem que Barcelona, cap i casal de Catalunya, coneixi i

pensi en les terres de Ponent i en la seva Universitat, i avui, arch aquest actc, cl 700 Aniversari

ho ha aconseguit. Aquest cs el nostre ferm proposit.

Moltes gracies per la seva atenci6 i repeteixo la meva felicitaci6 als guardonats i I'agrai-

ment a la Societal Catalana d'Economia i al seu President.



El I Premi Societat Catalana d'Economia a la Universitat de Lleida

La taula presidencial, d'esquerra a dreta: Sehastia Barranco, regidor de la Pacria, Josep Jane

Sola, president de la Societal, Jaume Porta i Casanellas, rector de la Universitat de Lleida,

Antoni Serra Ramoneda, president de fa Caixa de Catalunya, i Josep C. Verges, secretari, el qual

Ilegeix I'acta del jurat.

Confercncia dell guardonats , publicada en aquest Anuari . Xavier Vives i Joan M. Esteban anun-

cien que utilizaran l ' import del premi per a financar una nova investigacio de l'institut d'Analisi

Econ6 iica.
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\t icr Vii es s"tluda Joscp

Jane Sola, president de la
tiocictat, despres de retire

,,I I Premi Societat

('atalana d'Economia.

I.'acte era part de la

('ommemoracini del 700

\nkersari de la Unkersitat

dc Lleida, la primera de

('atalunya.

all M . Estchan Saluda cl
rector home Porta despres

do rebre la placa conmemo-

rativ a del premi i el talo

corresponent , en el magni-

I it Salo dell Vitralls de la
t iiversitat de Lleida.
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