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La placa de Lluís Casassas i Simó (1922-1992)
de Sabadell

L'acte d'homenatge de dissabte 13 de juny de 1998

Fa temps, la Societat Catalana de Geografia es va adrecar a I'Ajuntament de
Sabadell per sol-licitar que es dediqués un carrer a recordar la figura de Lluís
Casassas i Simó, que va neixer en aquesta ciutat vallesana i que tot i marxar
ne aviat va mantenir-hi estrets lligams afectius i professionals. El Consistori de
Sabadell va acollir molt favorablement la demanda de la Societat i acorda espe
rar a disposar d'un vial prou adient per honorar la personalitat humana i cien
tífica del geograf Lluís Casassas.

Fa un any, l'Ajuntament de Sabadell comunica a la Societat ellloc escollit i
la col-locació d'una placa en record de Lluís Casassas i Simó. Es tractava d'una
placa a prop de l'Eix Macia, que forma part dels espais que I'Ajuntament ha
sotmes a un procés de profunda transformació urbana i que ocupa una part de
l'antic complex fabril de ca I'Estruch, fet que evoca la tradició de l'activitat tex
til de Sabadell. No cal dir que l'encert de la tria ha fet bona l'espera.

Restava per fer, pero, un acte d'homenatge, que servís d'inauguració oficial
de la placa, Aquest acte es va celebrar dissabte 13 de juny. Hi foren presents
molts amics, col-legues, deixebles i companys de Lluís Casassas, de la Univer
sitat, de l'Institut d'Estudis Catalans, de la Societat Catalana de Geografia...
Tots plegats acompanyaren la famIlia de Lluís Casassas, encapcalada per la seva
vídua, sra. Maria Jesús Marques, en el que va ser un acte més de reconeixement
envers el geograf homenatjat.

Lacte va ser presidit pel sr. Antoni Sorolla, Regidor d'Urbanisme i Medi
Ambient de I'Ajuntament de Sabadell, que excusa l'absencia de I'Alcalde, sr.
Antoni Farres, El sr. Sorolla glossa la figura de Lluís Casassas des de la pers-
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pectiva del geograf cornprornes en la transformació de la ciutat, Tot seguit, el
sr. Vicenc Biete, president de la Societat, parla dels vincles afectius de Lluís
Casassas amb Sabadell i de la seva atenció permanent a una ciutat que ha sabut
gestionar els canvis per crear un espai urba on tothom visqui amb dignitat.
Després, el sr. Jordi Casassas, en nom de la família Casassas, agraí les mostres
d' afecte rebudes d' enea la mort del seu pare.

Abans d' aquest l'acte, una colla d' amics i membres de la Societat havia fet
una sortida d' estudi matinal per Terrassa i Sabadell, guiada pel professor Joan
Tort, que es vol la primera d'un seguit de sortides de matí, que permetin fer
se cárrec dels canvis urbans que afecten diverses ciutats de l'entorn metropo
lita. (EB)
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