
a. Les jornades a les nou ciutats 





Crònica de la Jornada de Treball celebrada 
a Manresa 

A les nou del matí se sortí de Barcelona, en direcció a Manresa, seguint la vall del Llo
bregat. Durant el recorregut es van poder fer una sèrie d'observacions i remarques geogrà
fiques, amb explicacions a càrrec del Dr. Vilà; en particular, a l'indret del Cairat es va 
fer una breu parada per tal d'observar el contacte geològic amb la Depressió Central i l'en-
caixament del riu en els conglomerats. Després d'una breu aturada a Manresa, a l'efecte 
de recollir una part dels assistents, l'autocar es va dirigir a Sallent per tal de permetre 
la visita de les mines de potassa. Ja en el recinte de l'empresa explotadora el sr. Santiago 
Ramos, director de «Potasas del Llobregat», va rebre els congressistes acompanyat del sr. 
Jordi Moltó, alcalde de Sallent, i del sr. Ramon Camprubí, tinent d'alcalde de Cultura 
d'aquest ajuntament. Després de mostrar les oficines administratives de l'empresa, el sr. 
Ramos va fer una àmplia dissertació, il·lustrada amb diapositives, sobre les característi
ques de les mines de Sallent en el context de la conca potàssica catalana. A continuació, 
l'empresa va oferir als assistents un refrigeri i abans de marxar va obserquiar-los amb ma
terial bibliogràfic i amb diverses mostres dels minerals de la zona. 

Des de les mines els assistents van desplaçar-se al veí nucli urbà de Sallent, on, de la 
mà del sr. Moltó i del sr. Camprubí, es va dur a terme un detallat recorregut que va finalit
zar amb la visita de la casa-museu Torres Amat. A continuació tota la comitiva va desplaçar-
se a un conegut restaurant de la vila, on va tenir lloc l'àpat que l'Ajuntament de Sallent 
va oferir als assistents d'aquesta sessió del Congrés. 

A la tarda, l'autocar va traslladar els congressistes a la capital del Bages, on es van dur 
a terme els actes corresponents a la segona part de la jornada. En primer lloc, s'ha de 
fer ressaltar la visita que es va dur a terme de diversos indrets del nucli antic de Manresa, 
amb explicacions a càrrec del sr. Josep Oliveras, coordinador local dels actes del Congrés 
a Manresa. Després, el conjunt d'assistents va desplaçar-se a una cèntrica sala de la ciutat 
on es va inaugurar l'exposició de cartografia que, amb el patrocini del Consell Comarcal 
del Bages i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, va organitzar-se amb motiu del Con
grés. En acabar aquest acte, tots es van tralladar a les oficines del Consell Comarcal del 
Bages, on va tenir lloc una sessió de debat, amb el gerent i diversos representants d'aques
ta corporació, entorn del pla d'actuació comarcal. 

La jornada de treball va finalitzar, d'acord amb les previsions, amb diversos actes a l'Ajun
tament de Manresa. Després de ser rebuts pels membres del consistori, amb l'alcalde sr. 
Juli Sanclimens al capdavant, es va inaugurar una exposició-sinopsi sobre el planejament 
urbanístic de Manresa els darrers anys, i posteriorment, al Saló de Plens de l'Ajuntament 
va tenir lloc la sessió acadèmica de la jornada. Va obrir la dita sessió, davant una nodrida 
concurrència, el sr. Sanclimens, donant la benvinguda als assistents i assenyalant que era 
una satisfacció per a la ciutat acollir una de les jornades del Congrés. A continuació, el 
sr. Joan Tort, com a membre del Comitè Organitzador, va resumir el sentit que s'havia 
volgut donar a aquesta jornada de treball, en el marc dels objectius generals del Congrés. 
Després d'aquestes intervencions, va prendre la paraula el Dr. Joan Vilà, que va pronun
ciar la conferència que portava per títol El pensament geogràfic a Catalunya. 
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El doctor Vilà va fer notar que el seu parlament tractaria de les tres etapes en què consi
derava que es podia estudiar lá historia del pensament geogràfic contemporani a Catalu
nya: una etapa dedicada a la cerca de la informació geogràfica (1880-1922), que és l'etapa 
de Font i Sagué, de Carreras Candi, d'Odon de Buen; l'etapa d'una irrupció discontínua 
de la geografía moderna (1922-1965), que és l'etapa de Santaló, Palau Vera, Gonçal de 
Reparaz, Pau Vila, etc. fins arribar a Solé i Sabarís i les primeres tesis doctorals de geo
grafia; i una etapa on el pensament geogràfic, a partir de 1965, es comea al si de les uni
versitats catalanes. El doctor Vilà acabà recordant les revistes geogràfiques que apareixen 
als departaments universitaris, i l'existència d'un grup cada vegada més nombrós de geò
grafs que no es dediquen a l'ensenyament, molts dels quals s'agrupen a una «Associació 
de Geògrafs Professionals». 

Amb aquesta conferència va culminar la sessió acadèmica. Després de l'acte, l'Ajunta
ment de Manresa va oferir un convit als assistents. Tot just acabada la sessió, l'autocar 
va traslladar als participants novament a Barcelona, on es va arribar al fil de la mitjanit. (J.T.). 

Els coordinadors d'aquesta Jornada foren el senyor Josep Oliveras, professor dels Cen
tres Universitaris del Camp de Tarragona, i el senyor Joan Tort, de la Junta de Govern 
de la Societat Catalana de Geografia. 

Els qui han col·laborat en la bona marxa de les Jornades han estat el Consell Comarcal 
del Bages, l'Ajuntament de Manresa, l'Ajuntament de Sallent i l'Ateneu Cultural de Manresa. 
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La presidència de Tacte central de Manresa: l'alcalde Sanclimens durant la intervenció del professor Joan Tort. 


