
El grup de treball de geografia deis textils,
Geotex 1989

Dels dies 28 de maig al 2 de juny de 1989 s'ha reunit a Torí la Cinquena Sessió Plenaria
del Grup Permanent Internacional de Geografia de la Indústria Textil (Geotex 1989). Aques
ta sessió ha estat consagrada al paper que juguen les indústries textils i de la confecció
en el desenvolupament nacional.

El Grup Permanent de la Indústria Textil s'organitza l'any 1980 a rel del Congrés de
la Unió Geográfica Internacional celebrat a Moscóu. El professor Ludwik Straszewicz,
de la Universitat de Lódz, a Polonia, en fou I'anima i el seu primer president, fins a la
seva mort, el mes de desembre de 1987.

Les principals qüestions tractades durant la cinquena sessió es repartiren en vuit reu
nions de treball, tal com es dirá.

Cada dos anys, el grup celebra una sessió plenaria on es debaten les qüestions referents
a cadascun dels temes que figuren en el programa que es va aprovar al moment de la
constitució del Grup. Així, la Primera Sessió, que organitzá l'Institut de Geografia Eco
nómica i d'Organització del Territori de la Universitat de Lódz (Polonia), tracta del pes
de les herencies historiques en les activitats textils, Foren especialment responsables de
l'organització d'aquesta reunió els professors Ludwik Straszewicz i Tadeusz Marszal.

La segona sessió, que organitza el professor Michel Battiau, del Departament de Geo
grafia de la Universitat de Lille, se celebra el 1983 a la citada ciutat francesa. Tractá dels
problemes de la ma d' obra a la indústria textil i es féu un recorregut pels lloes més espe
cialitzats de la regió flamenca id'altres veínes,

La tercera sessió fou organitzada per la Societat Catalana de Geografia. Es reuní el 1985,
coincidint amb els actes cornmemoratius del cinquante aniversari de la Societat. Les ses
sions, que se celebraren a Barcelona, a Sabadell, a Manresa i a Prats de Llucanes, es
dedicaren al'estudi de les primeres materies textils,
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La quarta sessió es reuní el 1987 a Praga, organitzada pel professor Miroslav Strida
de 1'Institut de Geografia de l' Academia de Ciencies Txeca.

Es van debatre els problemes de la indústria textil en relació amb els mercats i es visita
ren les regions antigament industrialitzades de la Bohemia septentrional i de les Munta
nyes Gegants.

La cinquena sessió s'ha reunit a Torí i ha estat organitzada pel Departimento Interate
neo Territorio de la Universitat i del Politecnico de Torí, dirigit pel professor Giuseppe
Dematteis, amb la colIaboració de la professora doctora Anna Segre, que n'ha estat l'efi
cient executora. Han contribuít a l'organització de l'encontre el Gruppo GFT, una de les
empreses capdavanteres de la indústria textil italiana.

Han assistit a les reunions quaranta participants de dotze paisos diferents: Franca (Bat
tiau, Cuñat, Houssel, Laferrere, Montagné, Pinard, Rabier ...), Italia (Belussi, Carazzi,
Fornengo, Segre... ), Japó (Yashiro Yoshio), Nigeria (HAC Main), Polonia (Marszal, Niz
nik, Paczka), República Federal Alemanya (Sclütter), Reialme Unit (Crewe, Hardill, Ri
ley... ), Suecia (Andrae, Bekman), Txecoslovaquia (Strida), URSS-Kadsajstan (Erdavletov),
USA-Alabama (Barry, Warfield... ).

De la Societat Catalana de Geografia hi ha assistit Lluís Casassas que hi presenta una
ponencia, conjuntament amb els també socis Jordi Cortes i Roser Serra.

Alguns dels assistents a la V Reunió Planetaria del Grup de Treball de la Geografia de la Indústria Textil a
la terrassa de la «Villa Gualino», als turons de Torí.
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De les vuit sessions celebrades durant la reunió, sis se celebraren a Villa Gualino, resi
dencia situada en els turons de més enllá del Po, damunt Torí, que fou la seu de la Confe
rencia, i dues altres sessions se celebraren durant les visites a centres textils diversos.

La sessió primera, presidida pel professor Michel Battiau, serví per tractar dels proble
mes teorics i generals. Les comunicacions presentades ho foren pels professors Marszal,
Fornengo Pent, Sclütter i Cuñat.

La sessió segona, presidida pel professor Tadeusz Marszal, tracta dels problemes de
la indústria textil en els paísos de vella industrialització. Les comunicacions foren presen
tades per Laferrere, Crewe, Hardill i Paczka.

La sessió tercera, sobre la indústria textil italiana fou presidida pel professor Miroslav
Strida i hi presentaren comunicacions Belussi, Carazzi i Segre.

La sessió quarta se celebra a la seu del Gruppo GFT. La presidí la professora Andrae
i, després d'unes comunicacions sobre la historia i el funcionament del Gruppo, es tracta
ren qüestions referents a la indústria textil i de la confecció a escala mundial i europea.
EIs comunicants foren Battiau, Barry, Warfield i Riley.

La sessió cinquena, de nou a Vila Gualino, fou presidida per Lluís Casassas. Es discutí
el paper de la indústria textil en algunes regions asiatiques, Hi intervingueren el professor
Sr. Erdavletov i la professora francesa Solange Montagné.

EIs professors Michel Laferrere i Michel Battiau a la sortida de la Citta degli Studi, a Biella.
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Sota la presidencia del professor Laferrere, la sessió sisena es dedica a I'analisi de ca
sos particulars, a Europa. Parlaren J. Pinard (la indústria als paísos nordics) i Lluís Ca
sassas (comunicació sobre el paper de les activitats textils a Catalunya, conjunta amb
J. Cortes i R. Serra).

El professor R. Riley presidí la sessió setena (analisi de casos particulars a l' África).
Parlaren G. Andrae que analitza el cas de Nigeria, HAC Main, que analitza el cas parti
cular de Kano, i Rabier que analitzá la situació de Madagascar, Senegal i Costa d'Ivori.

Finalment, a Biella, a la Cittá degli Studi, se celebra la sessió vuitena que presidí la
professora S. Montagné-Villete. Es tracta d'analitzar casos d'articulació regional a partir
de les activitats textil s. EIs temes presentats foren el de Biella (per membres de la Unione
Industriale Biellese), el de Lió (presentat per Houssel), el de Lódz (presentat per Niznik)
i el de Bohemia Meridional (presentat per Strida).

Durant les jornades s'efectuaren dues visites per comprendre més bé les característi
ques de la indústria textil i de la confecció a la regió del Piemont. Primer, com ja s'ha
indicat, s'ana al Gruppo GFT. Al matí, es visita la seva seu central, Torí, i a la tarda,
a Settimo Torinese, es van recórrer les naus industrials, acompanyats pel senyor Menar
di, i es mantingué un debat animat amb els responsables de la fabrica: directius, tecnics
i sindicals.

La visita a la regió de Biella comenca amb un estudi de les valls d'antiga industrialitza
ció. De fet, fou una llicó practica d'arqueologia industrial. Després, a Pollone, es visita
detingudament l'empresa Piacenza, fundada el 1733 i, a Biella, es visita la Citta degli
Studi Textili (Textilia), que constitueix un exemple complert dels lligams que existeixen
entre la indústria, la recerca i l'ensenyament.

EIs professors Lluís Casassas i Tadeusz Marszal es dirigeixen a una de les sessions celebrades a Biella, durant
la V Reunió Plenaria de Torí.
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La participació de representants de la Unió Industrial de Biella a la sessió de la tarda
serví per acabar de comprendre les característiques i les necessitats d'una part de la regió
del Piemont de personalitat tan forta i tan particular.

Realment, la V reunió plenaria del Grup de la Geografia dels Textils fou molt compler
ta i la labor d'organització de la doctora Segre fou, de debo, excel·lent. L'acolliment mag
nífic de la Universitat de Torí, del Gruppo GFT, de la Citta degli Studi i de la Casa Piacenza,
féu que l'estada i el treball efectuat resultessin agradables i eficaces.

La sessió de Torí comenca retent un homenatge emocionat a la memoria del president
Ludwik Straszewicz. Després, es renova la direcció del Grup, que queda constituida amb
les persones següents: president, Michel Battiau, de la Universitat de Lille; vice-president,
Miroslav Strida, de l'Academia de Ciencies Txeca; secretari, Tadeusz Marzsal, de la Uni
versitat de Lódz; i vocals, Lluís Casassas, de la Universitat de Barcelona i Anna Segre,
de la Universitat de Torí.

S'acorda publicar els textos complerts de les comunicacions en els números 4 i 5 de
la revista del grup «Problems in TextileGeography» que realitza la Universitat de Lódz.
Es confirma com a tema de la propera reunió plenaria que l'any 1981 es fara a Lió- Franca
o a Newcastle-GB: l'estudi de la indústria textil i de la confecció en l'espai economic
mundial.

LL.C. i S.
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