
Portie

Ens plau que a «TREBALLS DE LA SOCIETATCATALANA DE GEO
GRAFIA)) trobin cabuda els documents eixits de la Tercera Sessi6 Plenaria
del Grup Permanent Internacional de Treball de Geografia deIs Téxtils, com,
així mateix, ens plau haver pogut organitzar al nostre país la dita Tercera Reu
ni6 Plenaria coincidint amb els actes commemoratius delCínquanté Aniversa
ri de la SOCIETAT CATALANA DE"GEOGRAFIA. Creiem que la nostra par
ticipaci6 en aquesta Reuni6 no ha fet sin6 confirmar la nostra voluntat d'ober
tura a tots els corrents geográfica i a tots els centres de recerca de fora de Ca
talunya que ja havia dut a terme la SOCIETAT des deIs seus temps inicials.

En efecte, valla pena recordar que una de les primeres activitats efectuades
per la nostra tot just nascuda SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA
fou la preparaci6 de la visita a Catalunya deIs geógrafa francesos, visita que
si bé fou impedida per la insurrecci6militar i pel comencament de la Guerra
Civil, havia proporcionat l'oportunitat d'uns intercanvis d'opinions i d'uns con
tactes amb els geógrafa del país veí que foren profitosos, enriquidors i de l'in
terés més alt perqué permeteren establir noves coneixences i renovar velles
amistats i col-laboracíons,

Després, un cop acabada la contesa i en els anys llargs de la postguerra, s'ini
cíá una participaci6 de col-legues d'altres punts en les tasques, en les conferén
cíes, en els seminaris i els cursets de la SOCIETAT CATALANA DE GEO
GRAFIA. Aquesta participaci6 no s'ha interromput més. Ara seria fora de lloc
citar totes aquestes contribucions, de les quals, d'altra banda, en queda cons
tancia enels papers que van apareixent a ccTREBALLS)), en la seva secci6 de
«Materíals del Cinquanté Aníversari», Només mencionarem -amb el temor
d'oblits importants-Ia presencia de col-legues francesos (Bertrand, Becat, Cla
val, Herail, Kayser, Tricart, Pierre Vilar...), de col-legues italians (Leardi, Va
llega...), de col-legues polonesos (Paszynski, Straszewicz,Wr6be1...), israelites
(Inbar, Yair...), anglosaxons (Hamilton, MacDonogh...), mexicans (Puig de la
Parra...), i la continuada relaci6 amb els geógrafa de.l'Associación de Ge6gra
fos Españoles (Barce16, Burriel, Casas Torres, G6mez Mendoza, Rosse1l6...) amb
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la visita i excursió que la seva Junta Directiva efectuá a Catalunya, invitada
per la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA.

Per aíxó, tal com hem dit més amunt, ens va plaure que el Grup Permanent
Internacional de Treball de Geografia dels Téxtíls ens demanés d'organitzar
la seva Tercera Reunió Plenaria a Catalunya, invitació que fou possible com
a conseqüencía de les relacions iniciades amb el dit Grup en les seves anteriors
reunions (Lódz i Lille) en les quals participaren activament alguns socis de la
nostra SOCIETAT, com, també, ens ha complagut que la reunió s'hagi pogut
desenvolupar satisfactóriament. El Programa complet d'aquesta Reunió figu
ra en aquest número de «TREBALLS)), a la rúbrica «Notes»,

Des d'un principi, la nostra voluntat fou la de proporcionar el marc idoni per
dur a terme un treball científic valuós, la nostra decisió fou la de participar-hi
plenament, el nostre desig ha estat, també, de procurar als nostres visitants
la possibilitat d'obtenir una visió global del nostre país, amb referencia espe
cial a l'objectiu de la Reunió, i al més clara possible de tota la seva realitat.

Assolir-ho no hauria estat gens fácil sense un conjunt de col-laboracíons de
tot tipus que ara creiem de justícia esmentar. Entre les ajudes de les Institu
cions públiques cal mencionar la dels Ajuntaments de Barcelona, de Sabadell
i de Manresa, la del Consell de la Mancomunitat Intermunicipal del Llucanes
i la de la Direcció General d'Ensenyament Universitari de la Generalitat de
Catalunya.

Mencionem, a continuació, el rellevant recolzament de la Universitat de Bar
celona, de la seva Facultat de Geografia i Hístória i del Departament de Geo
grafia de la mateixa, de la Fundació J aume Bofill, de Barcelona, i de la Funda
ció Bosch i Cardellach, de Sabadell; la del Banc de Sabadell, la de la Caixa d'Es
talvis de Catalunya, la de la Caixa d'Estalvis de Sabadell, la de la Cambra d'In
dústria i Comeré de Sabadell, la de l'Associació Industrial. Textil del Cotó...

Fina1ment, s'ha de fer constar que sense l'ajuda i la comprensió, amplia i ge
nerosa, de la Comissió Interdepartamental de la Recerca i de la Innovació Tec
nológica de la Generalitat de Catalunya (CIRIT), ben poca cosa hauria estat
possible i s 'ha de posar de relleu el paper decisiu del patronatge, cercat i accep
tat, de l'Institut d'Estudis Catalans.

Si ara volguéssim individualitzar i personalitzar els noms més representa
tius entre tots els d'aquells que feren possible aquestes col-laboracions, seria
arriscar-se, de nou, en oblits i mancances que després hauríem de lamentar.
Per aíxó ni intentarem fer-ho. Peró a tots, persones i institucions, que tenim
ben presents, no regategem el nostre agraiment i el nostre reconeixement.

Contactar amb col-legues de tants paísos diferents, col-legues amb alguns
deIs quals, a voltes, no havíem tingut prévies relacions, fer que la seva arriba
da fos possible, procurar que durant el seu sojorn a Catalunya hagin pogut
solucionar-se les qüestions derivades d'una reunió del tipus de la nostra, no
hauria pogut· dur-se a terme sense la participació directa i eficient del presi
dent del Grup, professor Straszewicz, la del vice-president, professor Battiau
i la de l'incansable secretari, Tadeusz Marszal. A ells, també, grácies,

De ·la Reunió celebrada a Catalunya pel Grup Permanent Internacional de
Treball de Geografia dels Textíls, nosaltres, com a geógrafa catalans, en vo
lem extreure una llíeó, Ens ha palesat la' necessitat d'una exigencia més gran
i la urgencia d'incrementar la nostra relació amb tots els corrents actuals de
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la Geografia i amb els seus conreadors. Només així assolirem que la Geografia
de Catalunya s 'incorpori als corrents més vius de la ciencia geográfica actual,
sense limits de cap classe que frenin la volada, i serem fidels al manament que
s'imposaren els fundadors de la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA
i que nosaltres, durant tots aquests anys, hem intentat seguir i hem intentat
mantenir.

Lluís CASASSAS
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