
Bases del Premi Catalunya d'Economia

I La Societal Catalana d'Economia , filial de I'Institut d ' Estudis Catalans, convoca el Premi C:na-
lunya d ' Economia per a la millor obra , treball o estudi en general sobre I ' economia catalana , publicat o ine-
dit. L'objectiu del premi es reconeixer i estimular els esforgos per un millor coneixement de la realitat
ccono plea catalana.

2. El Premi , de caracter anual , pot recaure tant en persones catalanes como 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 adjudicar-lo,

que estari format pel president , el vice-president y el secretari de la Societat , aquest darrer actuant de se-
cretari 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 1991 esta for-
mat per Joaquim Muns i Albuixech, Josep Jane i Sola , Antoni Serra i 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 mem-
bre del Jurat votary un nombre de candidate igual als que restin menys un, i el menys votat a cada ronda
sera eliminat , fins a arribar al guanyador . Els possibles empats entre candidats menys votats es decidiran
pel mateix procediment de votaci6 o votacions successives de membres del jurat.

6. La quantia del premi , que no podra declarar - se desert , es d'un milio de pessetes ( 1.000.000 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 candidate al
premi mcntre exerceixen aquesta funci6.

8. El premi s'atorgara el 10 d'octubre de 1991. El Iliurament es fara en un acte academic que incloura
una conferencia it carrec del guardonat , durant el mes de novembre del 1991.

9. Totes les propostes per optar al premi ban d'anar adregades a El Secretari , Societat Catalana d'E-
conomia, Institut d ' Estudis Catalans, Carrer del Carme , 47, 08001 Barcelona , abans del 31 de maig de 1991.

Joaquim Muns i Albuixech Josep C. Verges
President Secretari

Barcelona, abril de 1991

Junta de Ia Societat Catalana d' Economia 1989-91

President: Joaquim Muns i Albuixech Vocals: Anton Gasol i Magrina
Vice-president: Josep Jane i Sola Pere Puig i Bastard
Secretari: Josep C. Verges Joan Trullen i Thomas
Tresorer: Humbert Sanz i Garcia Pere Ganigue i Casanovas

Jaume Terribas i Alamejo
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Acta del Jurat del Premi CatalunNa d'Economia

I.a Societal Catalana d'I:conomia, filial de I'Inslilut d 'Iauuli, Catalan ,, ha concoct el I'ieini ('ata

lunya d'liconomia . Un cop seleccionades les candidatures per la Junta de la Societat , s'ha constituii Cl ju-

rat, que d ' acord amb les bases de any 1991 esta format per Joaquim Muns i Albuixech , Josep Jane i Sula,

Antoni Serra i Ramoneda , Josep Manuel Basanez i Josep C . Verges , que actua de secretari . Reunit a la

Ciutat de Barcelona el dia 9 d ' octubre de 1991, el jurat concedeix el Premi Catalunya d'Economia 1991

pel seu estudi de la realitat i perspectives del teixit de ciutats de Catalunya format per les obres "hi po-

tencial del sistema de ciutats de Catalunya " i "Les potencialitats dels centres industrials de tercer nivell".

al senyor Pere Lleonart i Llibre.

Signat: Josep C. Verges

FA secretari del jurat
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Atorgament i Iliurament del Premi Catalunya d'Economia 1991

I,I lui.u Jcl I'I1IIII (u,IitIm.i d I.rimonua 1911 c I dia de l'atorgament, cl lU d'ucuihrc.

IYcsquerra a dreta: Antoni Serra i Ramoneda , Josep C. Verges, Joaquim Mums i Alhuixech. Josep Jane i Sola i Josep

Manuel Basanez.
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Pere Llrunarl Ilcginl cl xu dixurs ile rccepci^^ dcl Premi Cauilun^^a d'Eumumia 1911 al Salu ^Ic tiant Jurdi del I'aLw

de la Generalit^t el 23 de goner de 1992.

Pal iallwill 'j, J,,i 11 PIII,d I I ^1^ 1C (IC 11 ILH All1t:111 dCI PTC111) ( kl,l[Llll) I (I LL 0110111ki
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Joldl Pujol, president dc la Generalitat de Catalunya, obre I'acte de Iliurament del Premi (ataluma d'Economi,i. A la
taula presidencial, Macia Alavedra, conseller d'econornia i finances, Emili Giralt, president de l'Institut d'Estudis
Catalans, Joaquim Muns, president del jurat i de la Societat, Josep Jane i Sola, vice-president de la Societat i membre
del jurat. Antoni Serra Rarnoneda. membre del jurat i president de la Caixa de Catalunya, patrocinador del Prerni
Catalunya d'Economia. i Josep C. Verges, secretari del jurat i de la Societal Catalana d'Econornia.

Maguilic aspecte del Salo Sant Jordi, ple de personalitats, economistes i amics.
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Pere Llconart Saluda Jo;iyuini Mmu, prLsnicnt de I;i SOLIetat C:u:d:ma ii l ..^^rnrniia dc,prrS dr icbrc cI menu i I.i pl.iLt

conmemurativa del primer Premi Catalunya d 'Economia.

Recepcii'i al despatx del President de la Generalitat, Jordi Pujol. A la seva dreta. Macia Alavedra, Joayuim Muns,

Josep C. Verges i Pere Llconart. Davant el President, Francesc Costabella. director general de la Caixa de Catalunya.

De peu, Cartes Gasoliba. delegat de l'Institut d'Estudis Catalans a la Societat Catalana d'Economia. A I'esyuerra del

President, Emili Giralt. Antoni Serra Ramoneda i Josep Jane Sola. (Fotos Eugenio.)
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