
Sessió sisena. Els sectors de l'economia 

La sessió sisena del Primer Congrés Català de Geografia se celebrà a la Sala Prat de 
la Riba de l 'IEC el dia 14 de març, dijous, a les dotze de migdia. La sala, com sempre, 
era plena de congressistes i altres afeccionats, interessats pel tema de la sessió; hom hi 
veia diferents professors universitaris de geografia i tècnics de les administracions públiques. 

Presidia Tacte, el senyor Rafael Pujol i Marigot, Cap del Gabinet d'Estudis de la Presi
dència de la Diputació de Barcelona. Actuaren de Ponents els professors Mireia Belil i 
Boladeres, del Centre Internacional d'Estudis Urbans, Roser Majoral i Moliné de la Uni
versitat de Barcelona i Francesc López i Palomeque de l'Estudi General de Lleida (Uni
versitat de Barcelona). En presentar els ponents, el sr. Pujol pronuncià unes paraules. Va 
dir que, pel que ja coneixia dels ponents, aquests podrien haver estat tranquil·lament en 
un congrés d'economistes. Remarcà, doncs, l'aspecte de «ciència social» que tè la geogra
fia i l'aspecte «regional» que té bona part de Teconomia, i celebrà la proximitat de les dues 
disciplines. Tot seguit va fer un breu repàs de l'estructura econòmica de Catalunya, remar
cant la marginalitat del sector agrari i la crisi recentment superada del sector industrial, 
de la bona conjuntura de la construcció amb els Jocs Olímpics, i de la suposada terciarit-
zació de Teconomia catalana. 

A continuació va presentar la seva ponència, la senyora Mireia Belil i Boladeres, del 
Centre Internacional d'Estudis Urbans. Tractà de les transformacions de la indústria a 
Catalunya després de la crisi i les raons per les que hi ha àrees que s'han revitalitzat. Indi
cà que les transformacions industrials després de la crisi se centren bàsicament en la 
re-organització dels processos productius. Constatà la debilitat de la informació existent, 
que és del tot insuficient. Va estudiar les conseqüències de la recessió, la davallada indus
trial i l'ascens del sector de serveis. Després, tractà de la nova dinàmica sectorial, de la 
industrialització i de la dimensió territorial de les inversions. Presentà unes taules en les 
quals es mostren aquestes tendències repartides per comarques i la transformació de Ten-
torn urbà degut a la industrialització. 

Després, prengué la paraula la doctora Roser Majoral i Moliné, catedràtica de la Uni
versitat de Barcelona que va parlar de les variacions i canvis recents de l agricultura a 
Catalunya, en la qual va contestar al sr. Pujol i Marigot, tot dient que l'agricultura no 
era marginal en Teconomia catalana. Per mostrar això va explicar els canvis en les estruc
tures agrícoles, remarcant la tecnificació: els nous sistemes de regatge, les millores en 
la selecció de llavors, els adobs, la —potser— excessiva mecanització, la comercialització 
dels productes... 

Finalment, el professor Francesc López i Palomeque, del Departament de Geografia 
de l'Estudi General de Lleida (Divisió VII de la Universitat de Barcelona), va presentar 
la seva ponència que duia per títol Turisme i Territori. El model geoturístic català. El se
nyor López i Palomeque va parlar del turisme i del territori. Hagué de fer menció de les 
deficiències de les fonts d'informació i la dificultat que representa haver de concretar Tes-
cala territorial. Va analitzar el marc social i econòmic, l'estructura espacial del turisme 
i els fets que perfilaren la realitat geogràfica del turisme a Catalunya, fent una detallada 
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anàlisi de l'oferta hotelera i d'allotjament turístic. Va parlar de les urbanitzacions de sego
na residència i la seva distribució comarcal. En les seves conclusions parlà dels conflictes 
entre turisme i altres activitats, de l'existència de recursos lligats amb els elements cultu
rals, de la diversificació dels fluxos turístics i de l'aparició d'espais especialitzats. 

En aquesta sessió es presentaren les comunicacions següents que foren llegides i defen
sades pels seus autors respectius: 

Anton i Clavé, Salvador: Turisme i dinàmica immobiliària a la Costa Daurada de Tarragona 
(1985-1989). 
Bertran i González, Enric: L'expansió de l'agroindústria del xampany en els darrers anys. 
Bigorra i Trill, Carme: Altafulla: Una aproximació al naixement del fenomen turístic. 
Casavona i Antonio, Josep-Antoni: Aproximació a l'estructura de la propietat rústica al delta 
del Llobregat. 
Cuxart i Tremps, Montserrat: La vinya i el vi a l'Alt Penedès. 
Estrada i Arimon, Ricard: L'agricultura periurbana, factor de planejament urbanístic. 
Ferrer i Pumareta, Jordi: Mercabarna com a gran equipament metropolità: El seu potencial 
d'abastament poblacional (1987-1989). 
Ferret i Miralles, Josep i Vila i Nardi, Anna: Canvis sòcio-estructurals en el món agrícola 
de l'Alt Penedès. Característiques de la població vinculada a les activitats agràries. 
García i Pascual, Francisco: La ramaderia lleidatana a la dècada dels anys 90. 
Jaumot i Bisbal, Miquel: El senders de gran recorregut: Camins per al turisme verd. 
Mateu i Giral, Jaume: La importància agro-ramadera lleidatana dins el sector agrari català. 
Muñoz Ramírez, Francisco Manuel, Lisbona i Monzón, Albert i Rubio i Cano, Xavier: Apro
ximació a la comercialització i adaptació a la CEE d'una agricultura periurbana: l'horticul-
tura de Gavà, Viladecans i Sant Climent de Llobregat. 
Pinol i Alabart, Josep M . : Les actuacions industrials de l'Institut Català del Sòl (1987-1989). 
Influències en el territori. 
Puig i Vayreda, Eduard: La vinya com a element del paisatge alt empordanès. 
Ripoll i Martínez, Antònia: Els centres d'interès turístic nacional. El cas de Balears. 
Salvà i Tomàs, Pere-Antoni, Binimelis i Sebastian, Jaume i Ruiz Pérez, Maurici: La ramade
ria a les Illes Balears. 
Valcárcel Martínez de Miguel, Begoña: Anàlisi territorial de la localització industrial a l'àmbit 
de la regió metropolitana de Barcelona. 

En un debat que es plantejà al final, diversos assistents demanaren aclariments o expo
saren els seus punts de vista. Els ponents tingueren l'ocasió de respondre i aclarir alguns 
punts de les seves exposicions inicials. 
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