
Els actes de l'Ajuntament de Barcelona 

El dijous 14 de març, a migdia, un grup nombrós de congressistes es trobaren a la plaça 
de Catalunya, des d'on, en un autobús posat a la seva disposició per l'Ajuntament de Bar
celona, es dirigiren a visitar les obres del front costaner de llevant i la Vila Olímpica de 
la Nova Icària. 

Prèviament, recorregueren una part de les obres que s'estan efectuant al sector de l'Es
tació del Nord-Plaça de les Glòries-Meridiana, tant per l'interès que té la transformació 
urbanística i viària, com pel canvi de contingut que s'hi experimentarà (Rambla de la Me-
ridiana, ponts nous, ubicació de l'Auditori, del Teatre Nacional, de l 'Arxiu de la Corona 
d'Aragó, del Parc de l'Estació de Vilanova, de l'obertura de la Diagonal, de l'Avinguda 
del Bogatell i del Passeig de Carles I), canvi que convertirà aquell sector perifèric de vies, 
coberts, magatzems i descampats en una nova centralitat urbana important en el camp de 
la cultura i l'urbanisme. Després els congressistes recorregueren una part del Poblenou, 
on es van poder estudiar els canvis que s'hi efectuen i que permetran convertir la barriada 
en un sector integrat a la vida de la ciutat de Barcelona i acabar amb la seva marginació 
i paulatí decaïment. 

Arribats a la Vila Olímpica, s'analitzaren alguns dels factors que hi cal valorar. D'un 
cantó la creació de l'espai on s'aixequen les edificacions, ocupats fins ara per marismes 
i aiguamolls dessecats on s'havien instal·lat magatzems i coberts. En aquells terrenys flon
jos sobreposats s'hi troba, ara, una ciutat. S'ha ampliat el front de platja, s'ha construït 
el port olímpic, s'han plantat zones d'arbrat, s'han aixecat les torres més altes de la ciutat... 

D'altra banda, es discutí sobre la pròpia Nova Icària, les places, els carrers, els passeigs 
i les torres de la nova barriada, el problema de la seva integració a la ciutat, el desviament 
de les línies del ferrocarril, la qüestió del costos i del finançament, la problemàtica deriva
da dels preus de venda dels pisos, i la més general que resulta del model de ciutat que 
es deriva de totes aquestes actuacions. Les explicacions foren seguides amb interès i el 
col·loqui que en derivà fou aprofundidor, ampli i de profit. 

Tot seguit, els visitants es dirigiren a la Casa de la Ciutat on es reuniren amb altres congres
sistes que s'havien quedat a les sessions acadèmiques de la Sala Prat de la Riba. Tots junts, 
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es dirigiren al Saló de les Cròniques, on foren rebuts pel Tinent d'Alcalde, senyor Lluís 
Armet. 

Entre la nombrosa concurrència es comptaven el professor Paul Claval de París, el se
nyor Cristòfor Cardús, soci fundador de la Societat Catalana de Geografia, els senyors 
i senyores P. Alegre, J. Burgueño, R. Castejón, F. Cuñat, de Li l la , P. Galles, J. Nogué, 
M . D . Olivé, P. Riera, J. Rusiñol, M. Sagarra, R. Sanromà, M. Valor, els membres del 
Comitè Organitzador, etc. 

El president de la Societat Catalana de Geografia, senyor Lluís Casassas, féu la presen
tació oficial del Primer Congrés Català de Geografia a la Ciutat de Barcelona. Recordà 
les bones relacions que els geògrafs han tingut sempre amb l'Ajuntament i els treballs que 
alguns d'ells hi han efectuat i la voluntat de tots de continuar la tasca d'enfortiment de 
les relacions existents, tant en profit de la ciutat com de la pròpia geografia. 

El senyor Lluís Armet, Tinent d'Alcalde, agraí a la Societat Catalana de Geografia la 
convocatòria del Congrés i la visita dels congressistes. Va dir que considerava la geografia 
com un dels instruments més aptes per ajudar a construir la societat nova i per edificar 
una Barcelona que superi molts dels obstacles i moltes de les contradiccions que s'oposen 
a la seva expansió i plenitud. Assegurà que faria arribar a l'Alcaldia l'oferiment de col·la
boració que s'acabava de formular i féu vots pel desenllaç més favorable del Primer Congrés. 

A continuació, fou ofert als assistents un aperitiu. El temps fou aprofitat per establir 
o renovar contactes, per intercanviar comentaris i opinions, per escoltar les explicacions 
del senyor Armet sobre la tranformació de la ciutat, per atendre el soci fundador, senyor 
Cardús, que exposava, amb claredat i fermesa, records i projectes. 
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El tinent d'alcalde Lluís Armet durant el seu parlament. 




