
Acta del Jurat del IV Premi Catalunya d'Economia

La Societat Catalana d'Economia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, per quart any
consecutiu ha convocat el Premi Catalunya d'Economia, patrocinat per Caixa de
Catalunya. Un cop seleccionades les candidatures per la Junta de ]a Societat, s'ha cons-
tituit el jurat que, d'acord amb les bases de l'any 1994, esta format per Joaquim Muns i
Albuixech, president, Josep Jane i Sola, Antoni Serra i Ramoneda, Josep Manuel Basanez
i Josep C. Verges, que actua de secretari.

Reunit a la Ciutat de Barcelona, el jurat coneedeix el Premi Catalunya d'Economia 1994
a Josep Oliver i Alonso per les sever aportacions en I'estadistica, la desagregacio macro-
economica i la continuitat practica dels estudis que ha dirigit: " Estimacio de la renda
familiar disponible per capita de Barcelona, cis seus districtes i els 27 municipis de la
Corporacio Metropolitana de Barcelona" (1985, amb Isabel Busom i Joan Trullen, 1979-
89 amb Anna Matas i Joan Trullen) i "El PIB de la Ciutat de Barelona 1993 i previsions
per a 1994" (amb Anna Matas), editats per I'Ajuntament de Barcelona.

Barcelona , 20 d'octubre de 1994

Signa el secretari del jurat,
Josep C. Verges
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Acta del Jurat del V Premi Catalunya d'Economia

La Societat Catalana d'Economia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, per cinque any
consecutiu ha convocat el Premi Catalunya d'Economia, patrocinat per Caixa de

Catalunya. Un cop seleccionades les candidatures per la Junta de la Societat, s'ha cons-

tituit el jurat que, d'acord amb les bases de I'any 1995, esta format per Josep Jane i Sola,

president, Pere Puig i Bastard , Antoni Serra i Ramoneda, Josep Manuel Basanez i Josep

C. Verges, que actua de secretari.

Reunit a la Ciutat de Barcelona, el jurat concedeix el Premi Catalunya d'Economia 1995

a Santi Ponce i Vivet per la investigacio directa de les fonts i la recerca economica de la

transformacio agricola i demografica de la seva tesi doctoral a la Universitat de Barcelona

"Transformacions agricoles i canvi social a la Catalunya rural: El cas de la comarca

d'Osona".

Barcelona , 20 d'octubre de 1995

Signa el secretari del jurat,
Josep C. Verges
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Bases del V Premi Catalunya d'Economia

1. La Societat Catalana d'Economia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, convoca el Premi
Catalunya d'Economia per a la millor obra, treball o estudi en general sobre I'economia catalana,
publicat o inedit. L'objectiu del premi es reconeixer i estimular cis esforgos per a un millor coneix-
ement de la realitat economica catalana.

2. El premi, de caracter anual, pot recaure tant en persones catalanes corn de fora de fora de
Catalunya.

3. Totes les candidatures rebudes seran estudiades per la Junta de la Societat, constituida en
Comite Ad Hoc, que en seleccionara un maxim de cinc.

4. Un cop seleccionades les candidatures que opten al premi, es constituira el Jurat per adjudic-
ar-lo, que estara format pel president, vice-president i el secretari de la Societat, aquest darrer
actuant de secretari del Jurat, i dues persones mes de reconegut prestigi en el camp de 1'economia.
Les deliberacions del Jurat seran secretes. D'acord amb aquest punt el jurat del Premi Catalunya
d'Economia 1995 esta format per Josep Jane i Sola, Pere Puig i Bastard. Antoni Serra Ramoneda,
Josep Manuel Basanez, i Josep C. Verges, que actua de secretari.

5. El Jurat actuary d'acord amb el sistema de votacions successives. En cadascuna d'elles,
cada membre del Jurat votary un nombre de candidats igual als que restin menys un, i el menys
votat a cada ronda sera eliminat, fins arribar al guanyador. Els possibles empats entre candidate
menys votats es decidiran pel mateix procediment de votacio o votacions successives de membres
del Jurat.

6. La quantia del premi, que no podra declarar-se desert, es d'un milio i mig de pessetes
(1.500.000 Ptes.), quantitat patrocinada per la Caixa d'Estalvis de Catalunya.

7. Els membres del Jurat i de la Junta de la Societat Catalana d'Economia no poden ser candi-
date al prerni mentre exerceixen aquesta funcio.

8. El premi s'atorgara el 19 d'octubre de 1995. El lliurament es fara en un acte academic que
incloura una conferencia a carrec del guardonat durant el proper any academic 1995-96.

9. Totes les propostes per optar al premi han d'anar adregades a] Secretari, Societat Catalana
d'Economia, abans del 30 de juny.

Josep Jane i Sola Josep C. Verges
president secretari

Barcelona, abril de 1995

Junta de la Societat Catalana d'Economia

President: Josep Jane i Sola Vocals: J. A. Garcia-Duran
Vice-president: Pere Puig i Bastard Joan M. Sola i Franquesa
Secretari: Josep C. Verges Jaume Padros i Enamorado
Tresorer: Humbert Sanz i Garcia Josep M. Vegara i Carrio
Delegat de l'Institut: Lluis Figa i Faura Jordi Pascual i Escutia
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