
Crònica de la Jornada de Treball celebrada 
a Sabadell 

Els congressistes que van assistir als actes de Sabadell van ser: Jordi Amorós i Ros, 
Abel Albet i Mas, Josep Carbó i Carbó, Montserrat Catalán i Balagué, Oriol Civi l i Des-
veus, Jaume Clapés i Estrada, Montserrat Cuxart i Tremps, Jordi M i r i Sala, Francisco 
Muñoz Ramírez, Jordi Padrell i Benet, Rafael Rosaura i Pacareu, Joan Caries Salles i Puig-
dellívol, Tomàs Torrents i Mestre, Lluís Zamora i Marín; al migdia, van incorporar-se 
al grup: Pere Galles i Cólera, Assumpta Jané i Renau, Antoni Lista i Martín i Marc Salva
dor i Segarra. A la tarda, va arribar el professor Bartomeu Barceló i Pons. 

A l'arribada a la plaça Clavé de Sabadell van ser rebuts per la senyora Núria Perarnau, 
responsable d'organització de l'Àrea de Protocol de la Regidoria de Cultura, pel senyor 
Pere Vidal, cap del Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament i pel senyor Francesc Mes
tres, director de l'Oficina del Pla de l'Ajuntament; durant tota la jornada, els van acompa
nyar, també, el senyor Miquel Masclans, gerent de l'empresa V I M U S A (Societat Anòni
ma Municipal) i el senyor Andreu Segura, també de V I M U S A . 

Tot seguit, conduïts pel senyor Pere Vidal, es va emprendre el recorregut pels sectors 
del centre de la ciutat en transformació d'ús: antic Vapor Llonch, actual Escola Illa d'Arts 
i Oficis i els locals de l'àrea municipal de Promoció Econòmica i Escola Taller. 

Un cop finalitzada la visita d'aquest sector de la ciutat, es van dirigir al bar de la Socie
tat Recreativa El Ciervo acompanyats per la regidora d'Urbanisme i Obres de l'Ajunta
ment, senyora M. Dolors Calvet, on l'Ajuntament de Sabadell els va obsequiar amb un 
esmorzar. La regidora, després de donar la benvinguda als congressistes, va manifestar 
el seu agraïment per l'interès dels geògrafs per les actuacions recents a la ciutat de Saba
dell, actuacions, va dir, que no solament afecten la ciutat sinó també al seu entorn comar
cal i metropolità. 

La continuació de la visita als diferents sectors de la ciutat es va fer en autocar, i va 
ser dirigida pel senyor Francesc Mestres i pel senyor Miquel Masclans, els quals van ex
plicar, al llarg del recorregut, les realitzacions urbanístiques dels darrers anys, a la ciutat, 
i les actuacions previstes per a un futur pròxim. 

En primer lloc, es van dirigir cap al polígon industrial del sud-oest i a la Granja del 
Pas, on el senyor Mestres va comentar la realització prevista per al futur parc del sud, 
al límit del municipi veí de Barberà del Vallès, i al Polígon Espronceda, al sud, on es 
va poder observar la construcció d'habitatges dels anys setanta, per l'Instituto Nacional 
de la Vivienda. Després, es va pujar, en direcció nord, per l'avinguda de Barberà, i es 
va arribar, per la carretera de Mollet, al polígon industrial de promoció municipal Can 
Roqueta, al sector sud-est de la ciutat. Tot seguit, van aturar-se al Mirador del riu Ripoll, 
on el senyor Mestres i el senyor Masclans van exposar els plans de rehabilitació d'aquest 
tram del riu i les actuacions ja realitzades (Bassa de Sant Oleguer, pistes esportives muni
cipals). La visita va continuar cap al nord, a la plaça Llonch, a l'àrea de renovació urbana 
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del carrer Tres Creus, les futures escoles universitàries, la central d'autobusos i l'àrea hos
pitalària del Taulí. Seguidament, es va passar per la plaça Espanya, on es va observar la 
promoció municipal d'habitatges públics de V I M U S A , i per la ronda Collsalarca, sectors 
d'expansió urbana dels anys seixanta i setanta i sectors de baixa densitat de promoció pri
vada recent. Es va recórrer, també, l'àrea periurbana del nord (bosc de can Deu, etc), 
Feix comercial del barri de ca n'Oriach i l'avinguda de la Concòrdia. A continuació, van 
aturar-se al parc Catalunya, on el senyor Masclans i el senyor Mestres van parlar de les 
obres del Parc i de l'eix Macià, explicació que va ser seguida amb gran interès pels congres
sistes presents. El recorregut va continuar per l'àrea de renovació urbana de la ronda Za-
menhof fins el sector central de la ciutat. 

La visita del matí es va cloure amb un dinar ofert per l'Ajuntament de Sabadell, al res
taurant hotel Urpí. 

A la tarda es va iniciar un recorregut pel sector central de la ciutat fins al Casal Pere 
Quart, on van visitar tres exposicions organitzades amb motiu del Primer Congrés Català 
de Geografia. En arribar els congressistes van ser obsequiats amb un dossier de la Caixa 
de Sabadell, que contenia diversos documents referents a l'entitat i una sèrie de llibres, 
entre els quals El Banc de Sabadell i el seu entorn, editat per aquesta entitat. 

En primer lloc, els congressistes van adreçar-se a la sala on hi havia l'exposició «Pau 
Vila, un geògraf sabadellenc a Amèrica», organitzada per la Fundació Bosch i Cardellach 
i dirigida pel senyor Ferran Ybanez, pel senyor Joan Farrell i per la senyora Assumpta 
Jané. A continuació, van assistir a la inauguració de l'exposició «Visió actual de la Carto
grafia», amb material cedit per l'Institut Cartogràfic de Catalunya, i presentada per la se
nyora Lluïsa Colomer i Roig, tècnic de l'Institut. 

A les set de la tarda, el grup de congressistes va acudir a la inauguració de la tercera 
exposició titulada «La immigració a Sabadell, 1940-1970. Materials per a una exposició», 
organitzada per l'Arxiu Històric de Sabadell. La presentació, a càrrec del senyor Josep 
M. Benaül, Arxiver Municipal de Sabadell, va comptar amb la presència del senyor Anto
ni Farrés i Sabater, Alcalde de Sabadell. 

La Jornada del Primer Congrés Català de Geografia va finalitzar a la sala d'actes del 
Casal Pere Quart, on el doctor Bartomeu Barceló i Pons, de la Universitat de les Illes Ba
lears, va pronunciar una conferència titulada Les relacions entre l'economia i el territori. 
El professor Bartomeu Barceló i Pons, en la seva lliçó científica, va fer una anàlisi detalla
da de les diferents activitats econòmiques i de les seves interaccions en l'ús de l'espai, 
per acabar remarcant la importància de la feina dels geògrafs en la gestió del territori. 

Aquest acte va ser presidit pel senyor Antoni Farrés i Sabater, Alcalde de Sabadell, i 
per la senyora Montserrat Cuxart i Tremps, de la Junta de Govern de la Societat Catalana 
de Geografia, i va comptar amb l'assistència d'un centenar de persones, entre les quals, 
el senyor Joan Grau i el senyor Simón Saura, regidors de l'Ajuntament de Sabadell, el 
senyor Ramon Vall, President de la Fundació Bosch i Cardellach, el senyor Fermí Pons, 
de l'Obra Cultural de la Caixa d'Estalvis de Sabadell, el senyor Josep Borrell, President 
del Gremi de Constructors de Sabadell, el senyor Josep M. Benaül, Arxiver Municipal 
de la ciutat; també eren presents a l'acte de cloenda, representants dels mitjans de comuni-
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cació locals: el senyor Josep Ache, responsable de la secció de Cultura del Diari de Saba
dell, i delegats de la ràdio i televisió sabadellenques. 

L'Alcalde de Sabadell, senyor Antoni Farrés, després d'adreçar uns mots de benvinguda 
a l'auditori i d'expressar el seu desig d'èxit al Congrés, va animar els geògrafs a fer-se 
ressò de la problemàtica de la ciutat i de la metropolinització del Vallès. La senyora Montser
rat Cuxart, en nom del Comitè Organitzador del Primer Congrés Català de Geografia, 
va fer-ne la presentació, tot anunciant que, aquest mateix dia, se celebraven actes similars 
a altres vuit ciutats de Catalunya, fet que justificava l'interès del Congrés per acostar-se 
a la realitat del país, i va agrair la col·laboració de les autoritats i entitats locals i, en espe
cial, la tasca realitzada per la senyora Assumpta Jané i Renau, coordinadora dels actes 
del Congrés a Sabadell. Tot seguit, la senyora Montserrat Cuxart va fer la presentació del 
professor Bartomeu Barceló i Pons, ressaltant el seu treball acadèmic i científic al llarg 
dels anys, dedicació que li va merèixer el recent nomenament de membre del plenari de 
l'Institut d'Estudis Catalans. (MC) 

Els coordinadors d'aquesta Jornada han estat la sra. Assumpta Jané i Renau, geògrafa 
i la sra. Montserrat Cuxart i Tremps, de la Junta de Govern de la Societat Catalana de 
Geografia i membre del Comitè Organitzador del Congrés. 

Han col·laborat en l'organització de la jornada l'Ajuntament de Sabadell, l 'Arxiu Histò
ric de Sabadell, el Banc de Sabadell, la Caixa d'Estalvis de Sabadell, la Cambra de Co
merç i Indústria de Sabadell, el Centre Metal·lúrgic de Sabadell, el Col·legi de Doctors 
i Llicenciats de Sabadell, el Consell Intersectorial d'Empresaris, la Fundació Bosch i Car-
dellach, el Gremi de Fabricants de Sabadell, la Jove Cambra de Sabadell, la Unió Excur
sionista de Sabadell i V I M U S A . 
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