
1 Conferencia Económica de la Medíterránía
Nord-Occidental

Els dies 10, 11 i 12 de juny de 1985 es reuní a Barcelona la Primera Conferencia Econo
mica de la Mediterrania Nord-Occidental, convocada per la Fundació Congrés de Cultura
Catalana, amb la intenció de crear un marc adient per a un debat sobre un conjunt de
qüestions directament relacionades amb aquesta zona económica europea que abasta sec
tors dels estats espanyol, francés i italia: fluxos de capitals, comercials i humans, proble
mes d'organització administrativa, les arees metropolitanes i els sistemes urbans, desequi
libris regional s, protecció del medi ...

La 1 Conferencia comptá amb la col-laboració de la Generalitat de Catalunya, l'Ajunta
ment de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Tarragona, l'Institut Juan
Gil d'Alacant, la Caixa de Barcelona i, és clar, la Fundació Congrés de Cultura Catalana.

A IaComissió Organitzadora de la Conferencia figuraven alguns socis de la SOCIETAT
CATALANA DE GEOGRAFIA (Bartomeu Barceló, Josep M. Carreras i Puigdengoles,
Lluís Casassas i Simó, Enrie Lluch i Vicenc Rosselló), alguns dels quals, a més, formaren
part del Comité Directiu. :

Entre els Ponents hi hagué, també, diversos socis de la SOCIETAT CATALANA DE
GEOGRAFIA (Yvette Barbaza, Bartomeu Barceló, Carles Carreras, Lluís Casassas, Fran
cois Doumenge, Helena Estalella, Vicenc Rosselló, Antoni Tulla ... ) i també participaren
en els debats diversos socis i col-laboradors de la SOCIETAT, tals com, entre d'altres,
M. Ángels Alió, Roser Batllori, Josep Bayerri, Joan Becat, Pilar Benejam, Paul Claval,
Montserrat Llevadot, Jaume Massó, Xavier Mateu, Enrie Mendizabal, Josep Oliveres, Pi
lar Riera, Albert Serratosa, Adalberto Vallega, etc.

La Conferencia s'organitzá a base d'árees, que foren les següents:
1. Área económica. sectors .agroalimentaris; recursos del mar; recursos naturals i medi
ambient; estructura empresarial; formes d'economia irregular; indústria transformadora
i energia; turisme; comerc i transports; sector financer; tecnologia i investigació.
2. Área territorial: desequilibri nord-sud; sistema urbá i metropolita; zones rurals i ciu
tats petites; condicions geográfiques de l'ús de l'espai; desequilibris intems i moviments
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migratoris; infrastructura de comunicacions i xarxa viaria; fet insular; protecció del medi;
subarees i subregions.
3. Área Institucional i social: polítiques estatals i competencies de les administracions
autonomes o regionals; intervenció de l'administració pública; Comunitat Economica Euro
pea i política regional; organitzaciói financament de les árees metropolitanes; regió eco
nómica i conjunts culturals diferenciats; moviments socials i fet regional; interrelacions
en el sector privat i en el sector públic entre regions del mateix estat o entre regions de
diferents estats; ComuDitat Económica Europea i competencies dels Estatuts d'autonomia.

Lassistencia de més de 180 participants procedents d'estats i de regions diferents i la
vivor de molts deIs debats, a part de l'interes dels temes presentats en les Ponencies feren
d'aquesta Primera Conferencia Economíca de la Mediterránia Nord-Occidental una de les
reunions més apassionants d'aquests darrers temps.

El Comité Directiu ha anunciat que editara aviat in extenso tots els textos (escrits i de
bats) de la Conferencia.
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