
Crònica de la Jornada de Treball celebrada 
a Vilanova i la Geltrú 

L'expedició de congressistes que es desplaçà a Vilanova estava integrada per vint perso
nes: Victor Altés i Garcia, Enric Aparici i Dupasquier, Vicenç Biete i Farré, Josep-Antoni 
Casanova i Antonio, Teresa Condal i Graells, Jordi Ferrer i Pumareta, Jaume Font i Garo-
lera, Neus Garcia i Bonada, Anna-Isabel Gonzàlez i Martínez, Albert Lisbona i Monzón, 
Eva López i Ontivero, Rosa Mas i Puiggròs, Lluís Riudor i Gorgas, Mercè Rovira i Regàs, 
Josep M. Sabater i Navarro, Helena Ullastres i Palou, Marina Valor i Carabús, Esther 
Vidal i Raich, Montserrat Vilalta i Prat i el professor Miquel de Moragas i Spa, que arribà 
a la tarda. 

A l'arribada a Vilanova, els congressistes foren rebuts per la coordinadora, Montserrat 
Comes i Güell, directora de la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer. Tot seguit s'adreçaren 
a l'Escola Tècnica Superior de Telecomunicacions (Universitat Politècnica de Catalunya), 
on el sots-director senyor Joaquim Olivé els donà la benvinguda. La sala d'actes de l'Esco
la s'omplí de gom a gom, amb assistència de gran nombre d'estudiants i d'un grup de per
sones de Vilanova, entre les quals l'historiador local senyor Albert Virella i Bloda. El di
rector senyor Joan Majó presentà el conferenciant senyor Antoni Bruquetas i Ibars, professor 
del Departament de Teoria de Senyals i Comunicacions, el qual parlà sobre Confecció de 
mapes mitjançant radar i via satèl·lit (Remote sensing), dissertació que fou seguida amb 
gran interès pels assistents. 

Des de l'escola hom s'adreçà a l'Ajuntament, on els congressistes foren rebuts per l'al
calde senyor Jaume Casanovas i el cap de l'Àrea d'Urbanisme senyor Miquel Orriols. A 
la Sala de plens, i davant d'una força nodrida assistència, el senyor Orriols inicià un debat 
sobre temes d'actualitat a la comarca, com ara l'autopista i les seves repercussions, les 
relacions intra-regionals, etc. En finalitzar la seva exposició tingué lloc un intercanvi de 
parers, es formularen diverses suggerències i es demanaren aclariments sobre els temes 
tractats. L'interès dels assistents se centrà primordialment en les incidències a la comarca, 
tant positives com negatives, que hom preveu respecte de l'autopista del Garraf. Seguida
ment l'Alcalde, després de regraciar els congressistes per la seva assistència, regraciament 
que fou correspost per Vicenç Biete, els convidà a una copa de cava. 

A l'hora del dinar, ofert per l'Ajuntament, foren atesos pel Regidor de Cultura, senyor 
Sixte Mural i Reixach. Al restaurant s'hi afegí, el president de la Societat Catalana de Geo
grafia, senyor Lluís Casassas, que anava camí de Tarragona 

En acabat de dinar, el senyor Orriols acompanyà els congressistes en una molt interessant 
passejada, per la zona litoral de la ciutat, tot recorrent-ne el passeig marítim, el parc i el port 
esportiu. Durant la visita els comentaris del senyor Orriols foren força suggerents i suscitaren 
nombroses qüestions. Hom culminà el passeig amb l'assistència a la subhasta del peix. 

Adreçats seguidament a la Biblioteca-Museu Balaguer, la seva directora, senyora Montser
rat Comes i Güell, presentà una exposició de cartografia històrica del fons de l'esmentada 
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institució, instal·lada segons guió de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, i lliurà als assistents 
el catàleg d'aquest fons cartogràfic, confeccionat molt detalladament i acurada pel dit Ins
titut. La presència de vilanovins fou més aviat migrada. D'altra banda, hom pogué con
templar mostres que reflecteixen les actuals tècniques cartogràfiques a través d'una selec
ció de mapes presentada per l'Institut Cartogràfic, selecció que restarà propietat de la 
Biblioteca-Museu per deferència expressa de l'esmentat Institut. La senyora Comes arrodoní 
aquestes presentacions amb l'obsequi a cadascun dels assistents d'un exemplar del llibre 
que reprodueix la resposta que formulà el vilanoví Francesc Papiol al qüestionari Zamora 
(Vilanova i la Geltrú, 1790). 

La prevista presentació del mapa del Garraf no fou possible, segons va explicar el presi
dent de l'Institut d'Estudis Penedesencs, senyor Esteve Cruañes, perquè encara no estava 
enllestit del tot. Tanmateix, el senyor Anton Herrera, de la Secció Botànica de l'esmentat 
Institut, va aprofitar l'avinentesa per explicar i comentar diversos aspectes de la toponímia 
del massís del Garraf. 

La jornada es va cloure amb la conferència del professor de Comunicació de la Univer
sitat Autònoma de Barcelona, Manuel Moragas i Spa, que va dissertar sobre Tecnologia 
de la comunicació i la creació d'espais: Dels satèl·lits a les televisions locals. La confe
rència del doctor Moragas va començar definint el que s'entén per «espai de comunicació» 
i establint una tipologia de la comunicació. Considerà que, actualment, més que de ter
ritori, s'hauria de parlar de «relacions socials» que a partir de les telecomunicacions creen 
els «nous espais de comunicació». Tractà de l'expansió d'aquest espai des del correu fins 
a la transmissió radioelèctrica per freqüències SHF (3-30 ghz), expansió que ha portat 
fins a la comunicació planetària. Les paraules del doctor Moragas varen ser seguides amb 
gran interès pels assistents, i el debat que en prosseguí es perllongà fins i tot després d'ha
ver estat pronunciades les frases rituals de clausura de la jornada. (VB) 

Els coordinadors d'aquesta Jornada foren la sra. Montserrat Comes i Güell, directora 
de la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer i el sr. Vicenç Biete, membre del Comitè Organit
zador del Congrés i tresorer de la Societat Catalana de Geografia. Van col·labor en l'organit
zació de la Jornada, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la Biblioteca-Museu Víctor Ba
laguer, l'Escola Tècnica Superior de Telecomunicacions (UPC) i l'Institut d'Estudis 
Penedesencs. 
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Un altre moment de la recepció a l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 


