
Crònica de la Jornada de Treball celebrada 
a Girona 

El dia 12 de març de 1991 se celebraren a Girona tot un seguit d'actes amb motiu del 
Primer Congrés Català de Geografia. Assistits per la Vice-presidenta de la Societat Cata
lana de Geografia (Maria Dolos Garcia i Ramon) i pel coordinador local del Congrés (Joan 
Nogué i Font), més de quaranta geògrafs i geògrafes —procedents de diversos punts del 
Principat i de la Catalunya Nord— varen viure una jornada d'intensa activitat, coberta en 
tot moment per la premsa local i comarcal, que en feu un gran ressò. 

La jornada s'inicià a les 11 del matí, amb una recepció i benvinguda al Saló de Sessions 
de l'Ajuntament de Girona per part de l'Alcalde de la ciutat, sr. Joaquim Nadal. A conti
nuació, i un cop desplegat davant dels assistents el plànol del Pla General d'Ordenació 
Urbana de la ciutat, el propi sr. Alcalde realitzà una conferència sobre la ciutat de Girona, 
sobre el seu creixement urbà i sobre el paper que hauria de jugar Girona en el conjunt 
de Catalunya i més concretament en el seu sector nord-oriental, tenint en compte la pre
sència de Perpinyà a l'altra banda de la frontera. Aquestes al·lusions a Perpinyà i a la seva 
àrea d'influència despertaren un viu interès entre alguns dels congressistes procedents de 
la Catalunya Nord, tal com es posà de manifest en el col·loqui posterior. 

Un cop acabada la conferència, s'inicià una excursió guiada i en autocar pel Pla de G i 
rona, analitzant els punts i les àrees més conflictives. L'Alcalde de la ciutat s'oferí perso
nalment a fer de guia sobre el terreny, la qual cosa enriquí enormement l'excursió, a més 
de facilitar un debat obert, directe i informal entre els assistents i la màxima autoritat lo
cal. En aquesta ocasió es deixà de banda el Barri Vell per centrar l'atenció en els sectors 
perifèrics de la ciutat, uns sectors habitualment molt menys coneguts que el nucli antic, 
però d'un interès innegable pels estudiosos del fet metropolità. 

Després d'un dinar col·lectiu, a primera hora de la tarda s'inaugurà al hall de la Facultat 
d'Humanitat de l'Estudi General de Girona l'exposició «Visió actual de la cartografia», a 
partir dels mapes i fotografies aèries i per satèl·lit cedides per l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya. Xavier Paunero, professor de Cartografia i Fotointerpretació de l'Estudi Gene
ral de Girona, en comentà els seus trets més significatius. 

En acabar la inauguració i la visita guiada a l'esmentada exposició, els congressistes foren 
rebuts pel Vice-coordinador d'Estudis i de Professorat de l'Estudi General de Girona, sr. 
Josep M. Terricabras, qui impartí una conferència sobre el tema «Girona: Universitat i Fu
tur». En la seva intervenció, Josep M. Terricabras exposà als assistents els trets generals 
del model universitari que l'equip directiu actual voldria implantar a Girona. Es tractaria 
d'un model d'universitat de ressonàncies clarament anglo-saxones, això és amb un nombre 
d'alumnes relativament reduït (de 5.000 a 10.000) i amb unes línies de treball i especialitats 
molt concretes, d'entre les quals va destacar la lligada als estudis sobre medi ambient i orde
nació territorial, on la geografia tindrà evidentment un paper destacable. Seguidament, la 
mateixa autoritat acadèmica mostrà als congressistes les obres de rehabilitació dels edificis 
del complex de Sant Domènec —al bell mig del Barri Vell—, seu del nou campus universitari. 
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La intensa jornada s'acabà al vespre, a la Fontana d'Or, amb una conferència sobre el 
tema «La política i l'ordenació del territori», a cura del sociòleg i geògraf Jordi Borja. 
Davant d'una audiència que omplia de gom a gom la sala d'actes d'aquest majestuós edifici 
propietat de la Caixa de Girona, el conferenciant exposà els pilars fonamentals que, se
gons ell, haurien d'estructurar els projectes d'ordenació territorial al nostre país. Ja des 
d'un bon començament, Borja assenyalà els tres nivells que es troben a les ciutats euro
pees d'ara, discontínues i policèntriques: la ciutat-central, la ciutat-metropolitana i la ciutat-
regió, i tractà, també, dels tres problemes bàsics que es plantegen al moment d'estudiar 
aquestes noves ciutats. Són la fragmentació administrativa, la insuficiència de recursos i 
de competències i la manca d'un projecte global per a la ciutat real. El conferenciant va 
parlar de les solucions que a Europa s'han assajat per solucionar aquestes qüestions i això 
el portà a tractar la realitat metropolitana de Barcelona. Hi demanà la gestió de noves fun
cions i competències per poder «acabar la ciutat» i un nivell metropolità per la planificació 
estratègica. En les seves conclusions, Borja presentà un programa d'actuacions i de projec
cions de gran valor teòric i per la seva aplicació. 

Ja tard del vespre, es donaren per acabats els actes de Girona. Els assistents estaven 
convençuts que es tractà, en definitiva d'una diada «geogràfica» completa, que trascendí 
els àmbits purament acadèmics i estrictament congressuals i arribà a connectar plenament 
amb els ciutadans de Girona, fet que hauria de deixar de ser excepcional per passar a ser, 
algun dia, quelcom habitual i quotidià. (JNF). 
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