
Bases del Premi Catalunya d'Economia 1992

1. La Societal Catalana d'Economia, filial de I'Institut d'Estudis Catalans, comvoca el Picini Catalu-
nya d'Economia per a la millor obra, treball o estudi en general sobre I'econornia catalana, puhlicat o ine-
dit. L'ohjectiu del premi es reconeixer i estimular els esfor4os per un millor coneixement de la realitat
econbmica catalana.

2. El premi, de caracter anual, pot recaure tant en persones catalanes corn de fora dc Catalunya.
3. Totes les candidatures rebudes reran estudiades per la Junta de la Societat, constituida en ComitC

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,
clue estara format pel president, el vice-president i el secretari de la Societat, aquest darrer actuant de se-
cretari del Jurat, i dues persones rues de reconegut prestigi en el camp de I'economia. Les deliheracions
del Jurat seran secretes. D'acord amb aquest punt, el jurat de Premi Catalunya d'Economia 1992 esta for-
nurt per Joaquim Muns i Alhuixech, Josep Jane i Sola, Antoni Serra i Ramoneda, Josep Manuel Basanez,
i Josep C. Verges, que actua de secretari.

5. EI Jurat actuary d'acord amb el sistema de votacions successives. En cadascuna d'elles, calla mem-
hre del Jurat votary un nomhre de candidate igual air clue restin menys un, i el menys votat a cada ronda
sera eliminat, fins a arrihar al guanyador. Els possibles empats entre candidats menys votats es decidiran
pet matcix procediment de votaci<i o votacions successives de rnembres del jurat.

6. l.a quantia del premi, que no podra declarar-se desert, es d'un milio de pessetes (1 .000.000 Ptes.).
quantitat patrocinada per la C'aixa d'Estalvis de Catalunya.

7. Els membres del Jurat i de la Junta de la Societat Catalana d'Economia no poden ser candidate al
prerni mentre exerceixen aquesta funci6.

ti. Id premi s'atorgara el 15 d'octubre de 1992. El Iliurament es fara en un acte academic que incloura
una conferencia a carrec del guardonat, durant el proper any academic 1992-93.

9. Totes Ies propostes per optar al prerni han d'anar adrecades a Ed Secretari, Societat Catalana d'F.-
conomia (Fax (93) 330 19 54), ahans del 30 de juny.

Joaquim Minis i Alhuixech

President

Barcelona , maig de 1992

Junta de la Societat Catalana d'Economia 1992-93

Josep C. Verges

Secretari

President: Joaquim Muns i Albuixech Vocals: Pere Puig i Bastard
Vice-president: Josep Jane i Sola Pere Canigue i Casanovas
Secretari: Josep C. Verges Jaume Terrihas i Alamejo
Tresorer: Humbert Sanz i Garcia Joan M. Sola i Franquesa
Dclegat de I'Institut: Lluis Figa i Faura Jaume PadrOs i Enamorado
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Acta del Jurat del Premi Catalunya d'Economia

La Societat Catalana d'Economia, filial de I'Institut d'Estudis Catalans, ha convocat ci Premi Cata-
Iunya d'Economia per se.-on any consecutiu. Un cop seleccionades les candidatures per la junta de Ia So-
cietat, s'ha constituit Cl jurat, que d'acord amb les bases de 1'any 1992 esta format per Joaquin Muns i Al-
buixech, 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 dia 14 d'octuhre de 1992, el jurat concedeix el
Premi Catalunya d'Economia 1992 it James Thomson per la seva molt valuosa aportaci6 al coneixement
del proces d'industrialitzaci6 de Catalunya i, mes especificament, al de la inddstria d'indianes catalana al
segle XVIII amb I'obra A Distinetive Industrialization: Cotton in Barcelona /728-/832 (,Una industria-
Iitzaci6 diferent: El cot6 a Barcelona 1728-18320.

Signat: Josep C. Verges

El secretari del jurat
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Presentacio del Premi Catalunv ' a d'Economia 1992

Joaquini MunS I Albuixech (1 )

Excnt. Sr. Alcalde de Barcelona
II Im. Sr. President de l'Institut d'Estudis Catalans

Il lit. Sr. President (IC la Caixa de Catalunya

Srs. Menibres del Jurat del Premi Catalunya d'Economia

Senvores i senyors

('om it President de la Societal Catalana d'Economia, filial de I'Institut d'Estudis ('atalans, vull ex-

pressar en primer Iloc la nostra gratitud al Sr. Alcalde de Barcelona per haver s olgut honorar personalnie nt

Cl IIiurament del Premi ('atalunya d'Econontia d'enguany en el mare incomparable d'aqLlCSt Sal(') de Cent.

En instaurar Cl Premi Catalunya d'Economia, la Societal C'atalana d'Economia ha volgut, premiant la

yue considera la millor ohra. cl millor treball o estudi sobre I'econornia catalana. estimular I'esfor4 per

conei.xer coda vegada mcs i amb mcs rigor el nostre pals.

No volem ter altra coca doncs que dintre de la tradici() i arnpli ventall de premix que atorga I'Institut

d'E.studis Catalans, sunmrnos-hi amb ayuest premi. que desitgem i esperem que sigui un important al-li-

cient pels investigadors de la nostril realitat economica.

I'd Premi Catalunya d'l conomia, dot at amb un milio de pessetes, es possible -i vull destacar-ho com

mereix- gracies al patrocini, yue sempre ha anat molt Hies enlta dels aspectes simplement economics. de la

('aixa de ('atalunya. Sense ayuest suport, no hagdessim pogut establir un premi d'aquestes caractenstiques.

I'd guardonat, I'historiador angles James Thomson. ho ha estat per la seva obra Una industrialitza-

ci6 diferent: el cot() it Barcelona 1728-1832», publicada el 1992 per la prestigiosa editorial anglesa ('am-

bridge t!nisersity Press. I.'obra to una aportaci6 innovadora i extensament investigada sohre I'originalitat

de la indu.strialitiaci6 catalana. Palesa les caracterfstiques industrials del segle XVIII, els origens dell pri-

nters entpresaris, la capacitat de regeneraci6 catalana i el pes industrial de Catalunya a Europa i it E.spa-

nya. En cert sentit es pot dir que el Ilibre guardonat ve it representar un esperat i ntai puhlicat quart volum

sobre industrialitzaci6 que completaria I'obra «Catalunya dins I'Espanya Moderna», de Pierre Vilar.

E'.n concloure aquestes breus paraules, vull felicitar en nom de lit Societal Catalana d'Economia, al

guardonat, Sr. James Thomson, i agrair a totes les persones i institucions que ens han ajudat la seva va-

Iiosa col-laboraci6.

Moltes gracies.

Barcelona, 9 de novembre de 1992

(*) President de la Societal Catalina d'Econornia.
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