
Crònica de la Jornada de Treball celebrada 
a Terrassa 

Sortiren vers Terrassa onze congressistes. Entre ells hi havia Vittorio Bonerba, profes
sor de la Universitat de Bari, capital de la regió de la Pulla i de la província de Bari, enca
rada a la mar Adriàtica. Bonerba havia viatjat dos mil quilòmetres per assistir al Congrés! 
A Terrassa es trobaren set congressistes més, que van viatjar pel seu compte, i així es 
féu un grup de divuit. A l'Ajuntament els rebé, a la sala de sessions, el regidor senyor 
Xavier Marcet i Gisbert, el qual ja no els havia de deixar en tot el dia. El senyor Marcet, 
en breus paraules, explicà la història i molts detalls rellevants de l'edifici de l'Ajuntament, 
i exposà el projecte d'actes i visites de tota la jornada. Els congressistes foren obsequiáis 
amb una documentada guia-nomenclàtor de Terrassa, i altres escrits i fulletons divulgatius 
i informatius. 

Seguidament, els congressistes s'adreçaren al recinte de l'antiga fàbrica de draps, a la 
rambla d'Egara, anomenada «Vapor Aymerich i Amat». És un bell exemple de l'estil mo
dernista aplicat a una construcció industrial. És impressionant la vasta sala de telers, de 
deu mil metres quadrats, amb el bosc de columnes de ferro que sostenen l'original cober
ta. Sortosament, aquestes construccions es troben en curs de restauració i d'adaptació per 
a usos públics diversos. Entre altres coses, hi serà instal·lat l'importantíssim Museu de 
la Ciència i de la Tècnica. Les obres són a càrrec de la Generalitat de Catalunya, i sembla 
que porten bona marxa. 

Tot seguit, es recorregueren diversos carrers i places per admirar edificis notables, la 
majoria de l'estil modernista de finals del segle passat i de principis de l'actual, entre ells 
el Teatre Principal, el magatzem Farnés, el magatzem Sala, el Gran Casino, etc. També 
van poder observar la peculiar arquitectura de diversos grups de cases barates per a treba
lladors de les fàbriques. 

El recorregut va finir a la Casa-Museu Alegre de Sagrera, del carrer de la Font Vella, 
bell i sumptuós casal modernista que conserva totes les instal·lacions originals (inclús el 
mobiliari), adquirit per l'Ajuntament ara fa quatre o cinc anys, on se celebren conferèn
cies, exposicions, concerts, etc. Després de visitar el noble edifici, Antoni Prunes i Santa
maría, tinent d'alcalde d'Urbanisme, féu una erudita dissertació, acompanyada de gràfics 
i plànols, per explicar els projectes municipals de transformació del centre urbà, i altres 
problemes actuals del municipi. Antoni Prunes féu un parlament brillant i apassionat, molt 
ben documentat i molt amè. S'establí un breu però molt interessant col·loqui. 

Després d'una estona de lleure, i en el bell menjador de la casa, l'Ajuntament va ofrenar 
un exquisit dinar als visitants. Els congressistes foren distingits amb l'assistència a l'àpat 
de l'alcalde de la ciutat, senyor Manuel Royes. 

Acabat el dinar, i després d'una estona de tertúlia, bo i caminant pel mig de les obres 
del torrent de Vallparadís, que l'estan convertint en parc i jardins, s'anà al meravellós con
junt de les esglésies romàniques de Sant Pere, Sant Miquel i Santa Maria. Allí es trobà 
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la senyora Montserrat Casa-ramona, que s'esperava per fer unes explicacions de caràcter 
històric i arquitectònic. 

Els actes finals de la jornada, que estava anunciat de fer-los a la sala Moncunill, es realit
zaren també a la mateixa casa Alegre de Sagrera. Foren les dues exposicions conjuntes, 
sota els títols «El debat comarcal al Vallès», explicada per Josep M. Lluch, de Terrassa, 
i «Visió actual de la cartografia», amb comentaris de Miquel Parella, de l'Institut Carto
gràfic de Catalunya. Miquel Parella havia acudit expressament a Terrassa per a aquest me
nester. 

A continuació s'inicià l'acte darrer de la diada. Primerament, Lluís Alberich i Jesús Ro
mero, de l'empresa «EGARSIS», Empresa Municipal d'Informàtica, van fer unes breus 
explicacions sobre el funcionament d'aquest servei, aplicat a les necessitats de la ciutat, 
que empra les noves tècniques de la cartografia informatitzada. 

Tot seguit, Juli Esteban i Noguera, de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metro
politana de Barcelona, va pronunciar la conferència anunciada al programa, sota el títol 
de El fet metropolità. Juli Esteban parlà de l'aparició del qualificatiu «metropolità» a Catalu
nya, en desenvolupà els aspectes teòrics i l'ordenament legal. Després, se centrà als diver
sos àmbits metropolitans de Barcelona, des de la ciutat tradicional i la conurbació a la 
regió metropolitana i al concepte de Ciutat-Territori. 

Assenyalà Juli Esteban que els distints àmbits territorials corresponen a distintes escales 
d'intervenció o d'ideació del futur i parlà de les relacions existents, les derivades de les 
activitats productives, les motivades pel lleure, etc. Deia, cap el final, que «cada dia és 
més inajornable la provisió d'un procediment de seguiment territorial accessible i eficient 
que faci realment possible una gestió participativa per a totes les institucions amb interes
sos legítims en el territori, per assolir un factor de desenvolupament cara el futur. 

La conferència va esdevenir una magistral lliçó de problemàtica urbanística, amb diver
ses propostes adequades a cada necessitat. A aquest acte, a més dels congressistes, hi van 
acudir diversos terrassencs, membres del Col·legi de Doctors i Llicenciats de Terrassa i 
d'alguna altra entitat. En conjunt, una quarentena d'assistents. 

Ara cal destacar que mentre es visitava els locals de l'antiga fàbrica Aymerich i Amat, 
i mentre es caminava pels carrers, el periodista del Diari de Terrassa senyor Jordi Garreta, 
féu una «interviu ambulant» que va sortir publicada al Diari de Terrassa de l'endemà dia 
13, amb una fotografia de Ricard Domènech. També al diari del dia 14, Jordi Garreta hi 
signà una extensa recensió sobre la conferència de Juli Esteban. 

Així va acabar la jornada del Congrés a Terrassa. Jornada plenament profitosa minut 
per minut. Fou una jornada de treball intensiu. I ho fou gràcies a la gentil donació i col·la
boració de totes les persones que s'han anomenat a les ratlles precedents. Per això, aprofi
tant l'avinentesa d'aquest escrit, la Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografia, 
agraeix efusivament totes aquestes col·laboracions, bo i fent una especial remarca per a 
l'alcalde de la ciutat de Terrassa, senyor Manuel Royes, que tan gentilment ha volgut hono
rar el Primer Congrés Català de Geografia. I una altra remarca també molt especial, per 
al regidor Xavier Marcet i Gisbert, que ha tingut a les seves mans la coordinació i la res-
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ponsabilitat dels actes de tot el dia. Els assistents a la jornada de Terrassa els ho remercien 
de bon grat. (JC) 

Van ser els coordinadors de la Jornada, l'Ajuntament de Terrassa —que va ser represen
tat pel senyor Xavier Marcet— i el sr. Joaquim Cabeza, de la Junta de Govern de la Socie
tat Catalana de Geografia. L'Ajuntament de la ciutat i el Col·legi de Doctors i Llicenciats 
de Terrassa van ser els que van col·laborar en la realització dels actes. 
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