
Sessió tercera. Finances i transports 

El mateix dimecres, dia 13, a les quatre de la tarda, començà la sessió tercera del Primer 
Congrés Català de Geografia, dedicat a estudis del sector bancari i financer català i de 
les comunicacions i transports de Catalunya. Presidí la sessió el sr. Antoni Montserrat 
i Solé, economista de l'Estat, i presentaren llurs ponències els senyors Josep Oliveras 
i Samitier, catedràtic de Geografia dels Centres Universitaris del Camp de Tarragona de 
la Universitat de Barcelona (El paper del territori en Vactivitat del sector financer a Catalu
nya: 1970-1990) i Rafael Giménez i Capdevila de l'Institut Català pel Desenvolupament 
del Transport de la Generalitat de Catalunya (Les comunicacions i els transports). 

En començar l'acte, el sr. Antoni Montserrat i Solé va parlar de les relacions entre 
el territori i la prestació dels serveis. L'existència d'aquestes relacions —que cada vegada 
són valorades més— fa que els economistes hagin de tenir preocupacions veïnes a les dels 
geògrafs, ja que és necessari estudiar el component territorial que, moltes vegades, expli
ca el perquè de decisions polítiques i econòmiques. 

A continuació, el professor Josep Oliveras va presentar la seva ponència sobre el paper 
del territori en l'activitat del sector financer a Catalunya els darrers vint anys. Assenyalà 
que l'evolució anterior havia estat estudiada per Francesc Cabana i posà de relleu la dife
rència entre els dos períodes analitzats. Va exposar el comportament territorial diferent 
de les caixes d'estalvis i dels bancs i de l'evolució dels dipòsits dels respectius clients. Va 
descriure les causes de la crisi bancària, en especial la de Banca Catalana, i el des
envolupament recent de la xarxa financera i de la concentració i dispersió de les oficines 
financeres. Finalment, va explicar l'organització territorial de les xarxes financeres, dels 
seus nivells jeràrquics i de les àrees funcionals de negoci. 

El sr. Giménez i Capdevila, al presentar la seva ponència referent als transports i les 
comunicacions va exposar el model de desenvolupament post-industrial amb el qual es 
podria anomenar «la revolució de l'alta velocitat». Una part important de la seva exposició 
es dedicà a l'analisi de les repercussions espacials de les infrastructures de transports i 
de l'aparició dels espais dels sistemes d'alta velocitat. Acabà tractant de les perspectives 
per al territori català i de la possibilitat d'actuació en el marc de les actuals competències 
autonòmiques. 

Es presentaren i defensaren les següents comunicacions: 

Amorós i Ros, Jordi: Anàlisi espacial de la xarxa del Banesto a Catalunya (1975-1989). 
Carbó i Carbó, Josep: El Banc de Sabadell: La seva expansió (1965-1990). 
Castejon i Arqued, Rosa: El puerto de Barcelona, centro de transporte básico para el comer
cio internacional catalán. 
Castillo Lupiáñez, Antonio: Expansió de «la Caixa». Anys 1974-1989. 
Costa, Joao, Juliao, R., Pimentel, Dulce i Poeira, Lourdes: Dinàmica metropolitana e in
fraestructuras de transporte en Lisboa. 
Delgado Aguilar, Gerardo: Presupuestos metodológicos para el estudio del transporte y su 
implicación en el territorio. 
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Font i Garolera, Jaume: Reflexions entorn de les polítiques viàries aplicades a Catalunya 
en el darrer decenni (1981-1990). 
Miralles i Guasch, Carme: La política de transport i de transformació urbana: Una reflexió 
entorn al cas de París. 
Montserrat i Solé, Antoni: Mobilitat dels recursos financers i xarxes financeres. El cas es
panyol en la cruïlla del 93. 
Padrell i Benet, Jordi: Expansió territorial de les oficines de la Caixa de Catalunya (1975-1989). 
Perea i Simón, Eugeni: L'expansió de Banca Catalana a Catalunya: 1974-1989. 
Seguí i Pons, Joana M . , Picornell i Bauzà, Climent i Petrus Bey, Joan M . : La integració 
espacial dels fluxos telefònics a Espanya. 
Vidal i Raich, Esther: El problema dels enllaços ferroviaris: Els transpirinencs. 

Acabà la sessió amb un debat sobre els temes tractats. Entre els nombrosos assistents, 
s'hi veien els professors Nicolàs Ortega, M. Dolors Garcia Ramon, Josefina Gómez, Agustín 
Hernando, Francesc Nadal, Vittorio Bonerba, Federico Cunat, Joan Gaya, Josep Serra, 
Marina Valor, etc, etc. 
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La ponència del professor Josep Oliveras. 
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Rafael Giménez exposa la ponencia. 

SliiilXlí 
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El professor Jaume Font defensa la seva comunicació. 
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