
Crònica de la Jornada de Treball celebrada a Vic 

A les 11 del matí es va efectuar als Estudis Universitaris de Vic la conferència titulada 
Població i poblament, a càrrec d'Anna Cabré, directora del Centre d'Estudis Demogrà
fics i professora del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
L'acte va comptar amb l'assistència de nombrosos estudiants dels Estudis Universitaris de 
Vic —més d'un centenar—, dels vint-i-sis congressistes que van sortir de Barcelona, i amb 
la presència de professors universitaris així com de funcionaris de l'Ajuntament de Vic. 

Primer va parlar el senyor Toni Tort, director de l'Escola de Mestres d'Osona, que va 
fer una presentació de l'acte als assistents a la conferència. Tot seguit, Enric Mendizàbal, 
com a representant del Comitè Organitzador del Primer Congrés Català de Geografia, va 
remarcar la importància del paper dels geògrafs en la societat actual i l'interès per aquesta 
celebració del Primer Congrés a Vic. També va fer la presentació d'Anna Cabré. 

Seguidament, Anna Cabré efectuà una brillant exposició sobre els dos conceptes que 
emmarcaven la conferència i que, segons paraules de la pròpia conferenciant, «ho perme
ten tot». A partir d'un esquema volgudament clàssic, és a dir, una introducció amb les 
definicions dels conceptes bàsics (població, entès com un stock d'éssers humans amb unes 
determinades estructures, i poblament, entès com una relació entre la població i el ter
ritori), un cos, en què es presenten en una hàbil contraposició aquests dos conceptes, i 
unes conclusions, en les quals es defensa la importància de la geografia en els estudis de 
població, Anna Cabré va anar desenvolupant tot un seguit de temes, centrats sobre l'estudi 
científic de la població i el poblament, que van suscitar l'interès del públic. Així, doncs, 
la recollida de les dades necessàries per elaborar els indicadors que permetin l'estudi cau
sal —l'explicació— de la població, l'elaboració de les previsions de població —la pràctica 
professional més coneguda dels demògrafs—, la idea que la població no existeix sense 
espai i sense temps, que una població és la població en un territori determinat, que l'estudi 
geogràfic i històric de la població permet elaborar noves hipòtesis i reduir els tòpics que 
envolten qualsevol tema de població o de poblament quan és tractat per periodistes i polí
tics, van ser alguns dels temes que exposà Anna Cabré. 

Després de la conferència, Ricard Torrents, director dels Estudis Universitaris de Vic 
es dirigí als congressistes i els donà la benvinguda a Vic. 

A les 13 hores, els congressistes van ser rebuts a la Sala de la Columna de l'Ajuntament 
de Vic pel Tinent d'Alcalde, sr. Candi Espona, qui va excusar la presència de l'Alcalde 
sr. Pere Girbau, ja que aquells dies es trobava a l 'URSS. Enric Mendizàbal va recordar 
les bones relacions de la Societat Catalana de Geografia amb l'Ajuntament de Vic i la co
marca d'Osona, i entre les coses que va destacar van ser els actes celebrats el setembre 
de 1986 a Vic pel Grup de Treball de les Activitats Comercials de la Unió Geogràfica 
Internacional, així com els del Grup de Treball Internacional de la Geografia del Tèxtil 
el juny de 1985 al Lluçanès; també va remarcar que quan el Comitè Organitzador del Pri
mer Congrés Català de Geografia va decidir celebrar actes per les principals ciutats de 
Catalunya, una d'aquestes va ser, indubtablement, la de Vic. El senyor Candi Espona va 
fer esment de l'important paper que juga la ciutat de Vic en l'estructura urbana i econòmi-
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ca de Catalunya, i va celebrar que aquest Primer Congrés Català de Geografia volgués 
estar present a Vic. 

Després del dinar ofert per l'Ajuntament de Vic als congressistes, aquests van visitar 
l'Arxiu-Biblioteca Episcopal de Vic. El director d'aquest arxiu, el doctor Miquel Gros, 
va mostrar als congressistes l'importantíssim fons documental en una visita de dues hores, 
en el qual es van veure des dels volums de la Cúria Fumada fins als volums de Mossèn 
Cinto Verdaguer, passant per alguns dels incunables i d'algunes de les «joies», com ara 
els documents datats entre els anys 879 i 1000. Va ser, sens dubte, una visita plena d'interès 
científic i humà, ja que Miquel Gros té una personalitat que fa partícip als visitants del 
seu entusiasme per la història que té entre les seves mans. 

La darrera cosa que es va fer a Vic va ser una visita comentada a càrrec de l'Ajuntament 
de Vic pel centre històric de la ciutat: la visita a la catedral, la visió de les pintures de 
Josep M. Sert i del retaule del segle X V , la visió de les muralles del segle XIV, el temple 
romà... Així mateix, els congressistes van comentar algunes de les darreres actuacions 
de l'equip de govern, com ara les restauracions d'antics edificis ocupats per dependències 
de l'Ajuntament (la casa Masferrer) o les polèmiques obres de la construcció del pàrquing 
de la Plaça Major. 

Per finalitzar aquesta nota sobre els actes realitzats a Vic cal citar tres noms, a part dels 
que ja s'han dit fins ara, de persones que van fer possible l'èxit d'aquests: Trini Nogué, 
cap de Benestar Social de l'Ajuntament, Cinto Torrents, professor de l'Escola de Mestres 
d'Osona, i Carme Montaner, Coordinadora Local del Primer Congrés Català de Geogra
fia, que es va encarregar de realitzar tota la feina bàsica, —que és la que no es nota— 
que si no s'efectua correctament pot conduir al fracàs. Aquest no va ser el cas, i la jornada 
a Vic va ser molt profitosa per als congressistes. (EM) 

Els congressistes que assistiren als actes de Vic foren els següents: 

Marc Ajenjo i Cosp, Ramon Arribas i Quintana, Eulàlia Camps i Vidal, Roser Cussó 
i Segura, Teresa Farran i Petit, Rosa Fragua Corbacho, Rosa Leonor García Hernàndez, 
Arlinda Garcia i Col l , Rafael Giménez i Capdevila, Maria Jesús Gonzàlez López, Eva 
Jiménez i Julià, Cristina López Villanueva, Pau Miret i Gamundi, Juan Antonio Módenes 
Cabrerizo, Elisabet Moreno Castano, Marta Pallarès i Blanch, Àngels Pascual de Sans, 
Julio Pérez Díaz, Daniel Pina i Soler, Elisabet Rotllant i Ramon, M. Teresa Serra i A l -
berch, i Joan Serra i Creus. 

Els coordinadors foren la senyora Carme Montaner i Garcia de la Cartoteca de Catalu
nya, i el senyor Enric Mendizàbal, de la Junta de Govern de la Societat Catalana de Geo
grafia. 

Hi van col·labor l'Ajuntament de Vic, el Departament Municipal de Benestar Social, 
els Estudis Universitaris de Vic, l'Escola de Mestres d'Osona, l'Arxiu-Biblioteca Episco
pal i el Centre d'Estudis Socials d'Osona. 
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