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Dissabte, 30 de novembre de 1991, amb assistencia de prop d'una quarantena de socis
i amics, la Societat Catalana de Geografia efectua una sortida d'estudi a les terres de la
rodalia de Granollers, ciutat en la qual es féu la inauguració oficial del curs 1991-1992.
La primera parada es realitza a l'església de SantaMaria de Llerona, edifici de fábrica
románica datat del segle xm i fortificat durant el XV, quan s'hi feren forts els remences.
El rector de la parroquia rebé amablement els assistents i els explica els trets generals
de l'església, de la qual remarca la planta de creu llatina, la volta apuntada de pedra que
cobreix la nau, els tres absis quadrats, el campanar que s'aixeca sobre la facana i, sobretot,
la portalada románica de mig punto
Seguidament, a l'interior de l'església, on els assistents es pogueren aixoplugar del mal
temps, gracies a la gentiles a del senyor rector, el professor Antonio Gómez, després de
fer una evocació emocionada de la figura del doctor Salvador Llobet, pronuncia una llicó
sobre la presencia dels condicionats físics a les terres del Valles. El professor Gómez, amb
el suport de material grafic, situa el Valles Oriental en el marc de la fossa tectónica constituida per la Depressió Pre-litoral, n'esbossa la genesi i explica la compartimentació del
relleu originada per l'acció erosiva dels rius que la travessen. El professor Gómez dedica
part de la seva llicó a destacar els trets de continentalitat que mantisen la mediterraneítat
del clima granollerí i a parlar del fenomen d'inversió térmica que s'enregistra molts dies l'any.
A continuació, el professor Lluís Casassas pronuncia una llicó en que s'ocupa de Granollers, de la ciutat i del seu entorno El professor Casassas parla de la importancia estrategica de Granollers alllarg de la historia, en funció de la seva localització a la cruílla dels
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camins de Vic, Hostalric i Girona, la Roca i Mataró, el Masnou i Barcelona, Sabadell
i Terrassa, i l'Ametlla i Manresa. Aquest magnífic emplacament facilita el desenvolupament d'una activitat mercadera molt important. El professor Casassas destaca l'existencia
de dues subunitats al Valles Oriental, amb paleses relacions internes de base diaria i amb
valors poblacionals molt elevats: Granollers-Canovelles-la Roca-les Franqueses, amb 85.000
hah. i 750 hah.zkm-; Mollet-Ripollet-Montmeló-Martorelles, amb més de 80.000 hah. i
1.360 hah.zkm-. Remarca, en conseqüencia, que aquesta concentració demográfica atorga a Granollers un gran poder d'atracció i d'irradiació com a centre de serveis terciaris.
En acabar, el professor Casassas, apunta el fet que Granollers jugara un paper com a centre de comunicacions, encara més important, amb la posada en funcionament del Quart
Cinturó, que ha d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú.
A rnig matí, els assistents, tot i que continuava la pluja i el vent, es traslladaren a les
intal-lacions del Circuit de Catalunya, situat a cavall dels termes municipals de Montmeló, Parets del Valles i Granollers. Aquí, el senyor Ramon M. Torra, arquitecte municipal
de I'Ajuntament de Granollers, explica el paper d'aquest equipament esportiu com a agent
de transformació de la contrada. El senyor Torra destaca el fet que el circuit té un alt grau
d'integració en el paisatge rural tradicional de la comarca, en respectar la morfologia i
els elements característics de l'indret, entre els quals recorda els projectes de rehabilitació
pendents de les masies de la Moreneta i la Torre Parellada, que hom pensa condicionar
per ubicar-m diversos serveis del circuit.
Cap a rnigdia, als assistents, els fou oferta una recepció a l'Ajuntament de Granollers,
per part de l'alcalde, senyor Josep Pujadas. En comencar l'acte, el president de la Societat
Catalana de Geografia, senyor Vicenc Biete, dedica unes paraules d'agraíment a la ciutat
de Granollers i al seu alcalde, tant per l'acollida dispensada a la Societat en aquest dia,
com per les facilitats rebudes a l'hora d'organitzat la visita.
Tot seguit, prengué la paraula el senyor Lluís Casassas que féu la presentació del número 30 de «Treballs de la Societat Catalana de Geografía», dedicat a la memoria de Salvador
Llobet, mort el marc de 1991. El professor Casassas remarca la importancia de fer aquesta
presentació a la ciutat nadiua del doctor Llobet i destaca que la quantitat de col-laboracions rebudes, cosa que fara sortir un segon número, palesa el gran nombre de deixebles
i arnics que el doctor Llobet ha deixat rera seu. Finalment, el senyor Casassas recorda
que fou Salvador Llobet un dels impulsos d'aquesta revista, quan n'aparegué el primer número el 1984, tot prenent el relleu, com a organ d'expressió de la Societat, de la «Revista
Catalana de Geografía», sostinguda, durant la seva primera epoca, gracies al mecenatge
d'un altre granollerí, el senyor Josep M. Puchades.
En acabat, l'alcalde de Granollers, sr. Josep Pujadas, prengué la paraula per agrair a
la Societat la tria de Granollers per inaugurar el curs 1991-1992 i per presentar el número
30 de «Treballs de la Societat Catalana de Geografía», especialment dedicat al Doctor Salvador Llobet, fill predilecte de Granollers. Després, el sr. Pujadas parla de Granollers
com a ciutat rnitjana i com a cap comarcal, i res salta el seu paper articulador del territori
en unes terres molt properes a Barcelona i amb una gran intensitat de vies de comunicació. De l'evolució económica de Granollers, en destaca l'origen agrari i mercader i la seva
transformació en una ciutat industrial i prestadora de serveis terciaris.
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Després de dinar, els assistents efectuaren una visita guiada a la ciutat de Granollers,
amb explicacions a carrec del senyor Martí Sunyol, historiador. Hom comenca la visita
pel nucli antic, on es dedica especial atenció a les restes de la muralla del segle XIV, i
acaba al centre comercial, desenvolupat alllarg de la carretera que recorre tangencialment
el nucli antic. El senyor Sunyol palesa la importancia d'aquest vial com a eix estructurant
del creixement de la ciutat d'enca el segle XIX, destaca el fet que fins no fa gaire el tracat
de la via rema havia comprimit l'expansió de Granollers i que el seu trasllat ha permes
un creixement que ja ha canviat la forma allargassada de la ciutat.
A mitja tarda, hom féu cap al Museu d'Hístoría Natural, on es visita una exposició
didáctica sobre els bolets del Valles, i on el senyor Antoni Arrizabalaga presenta un conjunt de maquetes del relleu de la província de Barcelona i dels pares naturals propers a
Granollers.
Després d'aixo, els assistents es traslladaren a la sala d'actes del museu, on s'havien
de celebrar els actes academics previstos per a la jornada. abrí la sessió el president de
la Societat Catalana de Geografia, senyor Vicenc Biete, que remarca que el fet d'haver
escollit Granollers per efectuar-m la sortida de tardor i fer-hi la inauguració del curs
1991-1992 responia a la voluntat de la Societat de refermar els lligams amb diverses ciutats
de Catalunya i a la intenció expressa d'honorar la memoria del doctor Salvador Llobet,
granollerí il-lustre, i soci fundador i president de la Societat Catalana de Geografia. Després d'aquests mots en record del doctor Llobet, el senyor Vicenc Biete declara oficialment inaugurat el curs 1991-1992 de la Societat Catalana de Geografia.
Seguidament, el senyor Lluís Casassas féu la presentació del vídeo que conté una entrevista feta al doctor Salvador Llobet a la seva casa de Granollers, cedit per gentilesa de
la Universitat de Girona i que forma part d'un projecte de recerca sobre l'evolució de la
geografia contemporania a l'Estat espanyol. En aquest enregistrament, transcrit al número
30 de -Treballs de la Societat Catalana de Geografía», el professor Llobet fa un repas de
la seva vida i de la seva trajectoria académica, parla de les seves activitats com a geograf
extrauniversitari i dóna la seva visió de la geografia.
A causa de la durada del vídeo, de l'hora avancada de la tarda i de la necessitat de retornar a Barcelona, calgué de suspendre les dues llicons previstes: «La formació i l'evolució
de Granollers», a cárrec de l'historiador senyor Martí Sunyol, i «Granollers com a subcentre metropolita», a carrec del geograf senyor Josep Homs. Val a dir, pero, que el senyor
Lluís Casassas anuncia la publicació de totes dues en el número 31 de «Treballs de la Societat Catalana de Geografía».
L'acte fou clos pel Regidor de Cultura de l'Ajuntament de Granollers, el qual agraí en
nom de la ciutat la visita de la Societat Catalana de Geografia, l'oferí com a seu d'activitats
futures i desitja que hom s'hi hagués trobat ben acollit.
Abans de marxar cap a Barcelona, els assistents foren obsequiats amb diverses publicacions sobre Granollers i el Valles Oriental, entre les quals cal destacar «L'activitat economica del Valles Oriental» i «10 anys d'urbanisme i obra pública a Granollers, 1979-1989».
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